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Eylül ac›larla geldi

29 A¤ustos’ta Prof.Dr. Mehmet Beyli’yi yitirdik. 21 Eylül’de ise
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Necip Enver Demirer ve Genel
Sekreter Cenk Acar Gaziantep’te yap›lan TDB Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s› dönüﬂünde geçirdikleri trafik kazas› sonucu hayatlar›n›
kaybettiler.

13

TDB Baﬂkanlar Konseyi Gaziantep’te topland›

TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› 19-20 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te
yap›ld›. Gündemde yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmas›, 1219 say›l›
yasayla ilgili de¤iﬂiklik ve Genel Sa¤l›k Sigortas› konular› vard›.

18

FDI Sidney Kongresi

91. Uluslararas› Kongresi 18-21 Eylül 2003 tarihlerinde Avustralya’n›n Sidney kentinde gerçekleﬂti. Kongrede 2005-2007 y›llar›
aras›nda baﬂkanl›¤› yürütmek üzere ilk kez bir kad›n diﬂhekimi,
Dr. Michelle Arden FDI Baﬂkanl›¤›na seçildi.

22

Diﬂ Koruma Günleri dördüncü y›l›nda

Diﬂ Koruma Günleri’nin dördüncüsü 6-25 Ekim 2003 tarihlerinde
yap›l›yor. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Colgate’in iﬂbirli¤i ve Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle yürütülen kampanyaya bu y›l baﬂvuru yapan diﬂhekimi say›s› 3190.

60

Muayenehanede kullan›lan cihazlar›n bak›m›

Muayenehanede kulland›¤›m›z cihazlar›n hatal› kullan›mlar› kadar
bak›mlar›n›n do¤ru ve zaman›nda yap›lmamas› da geri dönülmez
sonuçlara yol açabiliyor. Makina Müh. Bilgehan Uçanok cihazlardan maksimum verim alabilmek için yap›lmas› ve yap›lmamas›
gerekenleri yazd›.

Klasik Güneydo¤u

68

Son y›llar›n en gözde gezilerinden biri, ﬁanl›urfa, Harran, Ad›yaman, Kâhta, Nemrut, Hasankeyf, Mardin, Midyat ve GAP’› içine alan Güneydo¤u turu. Bal›kl›göl’den Mor Gabriel Manast›r›’na, Ulucami’den Mardin’in güvercinlerine kadar uzanan bir yolculuk…
TDBD Ekim 2003
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77. Say› 17.000 adet bas›lm›ﬂt›r. TDB üyelerine ücretsizdir. 2 ayda bir, y›lda 6 say› yay›mlan›r.

Celal K. Y›ld›r›m
TDB Genel Baﬂkan›

merhaba

Sizleri çok sevmiﬂtik

‹

nsan yaﬂam›nda sözcüklerle ifade edilemeyen
dönemler olur. Ve bu dönemler ac›lar›n yo¤un yaﬂand›¤› anlar› içerir.

Diﬂhekimli¤i camias› son iki ayd›r kaybetti¤i de¤erlerle bu ac›lar› yaﬂad›. Önce aram›zdan pedodonti anabilim dal›n›n "anas›", kurumsal ve insani iliﬂkilerindeki uzlaﬂmac› ve hoﬂgörülü tav›rlar› ile örnek olan hocam›z Prof.Dr. Altan Gülhan Özerkan’› kaybettik. Ard›ndan;
insani de¤er yarg›lar›n›n erozyona u¤rad›¤› günlerde hem
bir bilim insan› olarak hem de yurttaﬂ olarak "kral ç›plak" diyebilme cesaretini her koﬂulda ifade eden sevgili
hocam›z Prof.Dr. Mehmet Beyli aram›zdan ayr›ld›. Ve
son olarak iki güzel insan,yüzlerinde ayd›nl›k, gözlerinde
dostluk olan Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› N. Enver Demirer ve Oda Genel Sekreteri S.Cenk Acar’› 21 Eylül günü Gaziantep Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› dönüﬂü
Bolu’da geçirdikleri trafik kazas› sonras›nda kaybettik.
Onlar görev ﬂehidi olarak an›lar›m›zda daima yaﬂayacak
ve TDB’nin gelece¤ine ›ﬂ›k tutacaklar.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ni bugünlere taﬂ›yanlar aram›zdan zamans›z ayr›l›p gidiyorlar. Ayr›l›klar›n› kabullenmek
çok zor. Onlar›n her zaman, her ad›mda, her etkinlikte ilkeli duruﬂlar›, insani de¤er yarg›lar› ile yan›m›zda olacaklar›n› bilmek yaﬂama sar›lmam›z›, ba¤lanmam›z› sa¤l›yor.
‹nsano¤lu her üzüntülü olayda kendini ve yaﬂam› sorgulamaya baﬂlar. Dostluklar›n›; mesleki, politik, velhas›l
yaﬂama dair olan bütün iliﬂkilerini duygu yüklü bir anla-

y›ﬂla sorgular. Ve bu anda insan olman›n onuru bask›n
ç›kar. Daha sonra; günlük yaﬂamdaki güç kullanma anlay›ﬂ› ve kiﬂisel h›rslar›n bask›n ç›kmaya baﬂlamas›yla
insan olman›n meziyetleri ortadan kalkar.
Ne yaz›k ki dünya bu anlay›ﬂ›n tahakkümü alt›nda. Özellikle komﬂu Irak’taki iﬂgal ve iﬂgal sonras› yaﬂananlar
bunun ac› örneklerini oluﬂturuyor. Bu süreçte Hükümet
dünyan›n eﬂk›yas› ABD’nin isteklerine hay›r diyemiyor.
ABD’nin dayatmalar›na; TBMM’nin Mart 2003 tarihindeki insani ve ulusal gerekçelerle karﬂ› ç›k›ﬂ›n benzerinin
olmas› baz› güçler taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Hükümetin ABD’nin isteklerine karﬂ› evetçi tavr› bu güçleri ve savaﬂ yanl›lar›n› cesaretlendiriyor. TBMM ve milletvekilleri, savaﬂa ve iﬂgale karﬂ› oldu¤unu her f›rsatta
d›ﬂa vuran bu halk›n vekilleri oldu¤unu hat›rlamal› ve 1
Mart’ta ald›¤› tutumun kazaen de¤il ülkenin onurunu koruma bilinciyle oluﬂtu¤unu göstermelidir.
Geliﬂmiﬂ dünyayla y›llard›r sürdürülen entegrasyon çabalar› yaz›k ki ülkemizdeki siyaset kültürüne sirayet etmedi. Bunun kolay olmayaca¤›n› biliyoruz. ‹nsan haklar›, evrensel hukuk kurallar›, savaﬂs›z bir dünya ve sa¤l›¤›n do¤uﬂtan kazan›lm›ﬂ bir hak oldu¤u anlay›ﬂ› verilen u¤raﬂlar sonucunda insanlar›m›z›n içselleﬂtirdi¤i kavramlar olmaya baﬂlad›. Bu süreçte can dostlar›m›z› kaybettik. Onlar, dün oldu¤u gibi bugün de yan›m›zda olacaklar. Onlar, sadece an›lar›m›zda de¤il her etkinli¤imizde, her solu¤umuzda akl›m›zda ve yüre¤imizde olacaklar.
Sizleri çok sevmiﬂtik.
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Eylül ac›larla geldi
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Necip Enver Demirer ve Genel
Sekreteri Sait Cenk Acar’› Gaziantep’te yap›lan TDB Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s› dönüﬂünde geçirdikleri bir trafik kazas›nda yitirdik.
Necip Enver Demirer
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan›

Sait Cenk Acar
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Genel Sekreteri

1950 Y›l›nda Yan›k - ‹zmit’te do¤du.
1978 y›l›nda ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi Diﬂhekimli¤i Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. SHP Sakarya ‹l
Baﬂkanl›¤› görevini yürüten, evli ve 2 çocuk babas› Demirer; Eylül 1999 tarihinden itibaren Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkanl›¤› görevini sürdürüyordu.

1970 Adapazar›’nda do¤du. 1995
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden mezun oldu.
2002’de yap›lan Genel Kuruldan itibaren Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Genel Sekreterli¤ini yürüten Acar
evliydi ve Lions Clup Baﬂkan›l›¤›n›
da yap›yordu.

Son Baﬂkanlar Konseyi’nde
yanyana...
N. Enver Demirer ve Cenk Eren kazadan bir gön
önce TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›ndayd›. Her
zamanki gibi sunulan raporlar› dikkatle incelediler,
sorular sordular, öneriler getirdiler. Türkiye’de
diﬂhekimli¤inin bugün ulaﬂt›¤› noktada onlar gibi
isimsiz kahramanlar›n büyük pay› var.

Prof.Dr. Mehmet Beyli’yi yitirdik
‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi eski
dekan› Prof.Dr. Mehmet Sabahattin Beyli 29 A¤ustos 2003 günü hayat›n› kaybetti.
Prof.Dr. Mehmet Sabahattin Beyli 1946 y›l›nda
Kilis’te do¤du. ‹lkö¤renimini Kilis’te, orta ve lise
ö¤renimini ise Ankara’da tamamlad›ktan sonra
‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ne
girerek 1969 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l Total
Parsiyer Protez Kürsüsüne asistan olarak girdi
ve 1970 y›l›nda da dil e¤itimi görmek için ‹ngiltere’ye gitti.
1971 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n verdi¤i
burstan yararlanarak doktora yapmak üzere ‹ngiltere’de Londra Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nde "Master of Science" ve "Ph.D" dereceleri alarak yurda döndü.
1979 Nisan ay›nda doçentlik ünvan›n› kazand›.
1990 y›l›na kadar ‹stanbul Üniversitesi DiﬂheTDBD / 10

kimli¤i Fakültesi Total Parsiyer Protez Kürsüsünde "Doçent" olarak görev yapt›. 1980-1982 y›llar› aras›nda Amerikan Birleﬂik Devletleri Winsconstin Eyaleti Marguelle Üniversitesi’nde çal›ﬂt›.
Prof.Dr. Mehmet Sabahattin Beyli 1988 y›l›nda
profesör oldu. 1994 y›l›nda Total Parsiyer Protez
Bilim Dal› Baﬂkanl›¤›na seçildi. 1994-1996 y›llar› aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤› görevini yürüttü.
18 ﬁubat 2000 tarihinden itibaren ‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Müdürlü¤ü
görevini yürütmekteydi.
Beyli, 50’ye yak›n yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda konferans vermiﬂti. Protez Akademisi ve Gnatoloji
Derne¤i’ni kuran ve bu derne¤in baﬂkanl›¤›n› da
yapan Prof.Dr. Mehmet Sabahattin Beyli evli ve
2 çocuk babas›yd›.

Gidenlerin
ard›ndan
Cenap Koﬂu
Sakarya Diﬂhekimleri
Odas› eski Genel Sekreteri
Geçen dönemki baﬂkan›m›z Aziz Bey’den
ve alt› arkadaﬂ›m›zdan sonra bu sefer de
Enver a¤abeyimizi ve Cenk’i kaybettik.
Depremdi ilk grubu götüren. ﬁimdi de bu
dönemki baﬂkan›m›z› ve genel sekreterimizi kaybettiren trafik kazas› oldu.
Robin Willams oynam›ﬂt› galiba Ölü Ozanlar Derne¤i’nde. Çok sevmiﬂtim ö¤rencilik y›llar›nda bu filmi. Ama bunun
mesle¤imin 11. y›l›nda bir kabus filmi olup Ölü Diﬂhekimleri Derne¤i ad› alt›nda
vizyona tekrar girece¤ini hesaplamam›ﬂt›m hiç.
Aziz a¤abey zaman›nda saymand›m. Enver a¤abey zaman›nda -Cenk’ten öncegenel sekreter. Bizim ekip da¤›ld› anlayaca¤›n›z.
‹kisi de temiz, topluma bir ﬂeyler veren,
asalak olmayan, iyi hekim, ahlakl› iki insan, iki kardeﬂ ve iki dosttu. Çok özleyece¤iz.
Bundan sonraki dönemde sevgili Yeﬂim’e
ve tüm Sakaryal› diﬂhekimlerine önemli
bir görev düﬂüyor. Bu ﬂehri Yaﬂayan Diﬂhekimleri Derne¤i’ne çevirmek.
Sevgili Celal a¤abeyin dedi¤i gibi "Cenap,
art›k dü¤üne gelelim bu ﬂehre. Yeter art›k." Söz Celal a¤abey, o¤lum Deniz’in
sünnetine geleceksin art›k. Söz...

nemdir birlikte meslektaﬂ, a¤abey-kardeﬂ,
arkadaﬂ olarak çal›ﬂt›k. Necip a¤abey a¤abeyim, Cenk kardeﬂimdi. Kocaman yürekleri olan, kalplerindeki sevgi ve güzelli¤i yüzlerinde de taﬂ›yan sayg›de¤er insanlard› ve hep öyle kalacaklar içimizde.
Örnek insanlard›. Her ﬂeyin en iyisi olsun
isterlerdi. 21 Eylül sabah› diﬂhekimi arkadaﬂ›m Cenap gelip haberi verdi¤inde inanamad›m. Asl›nda hala bir yerlerde inanamam›ﬂl›k var. Yerlerini doldurmak pek
mümkün de¤il. Anlatmak için de kelimeler yetersiz. Onlar hep bizimle, hep içimizde. Yan›baﬂ›mda, her karede, her hat›rada onlar var.
Tüm camiam›z›n ve sevenlerin baﬂ› sa¤olsun. Yatt›klar› yer cennet bahçesi olsun.
Sizler hep bizimlesiniz.
Tamer Taﬂkan
TDB MYK Üyesi
Diﬂhekimli¤inde okurken tan›ﬂt›k Necip
Enver’le. ‹lk tan›ﬂt›¤›m günlerde Enver
beynimde yurtseverlik ve toplumsall›kla
eﬂleﬂmiﬂti. Bireysel kavgalar› olmad› tan›d›¤›m süre içinde. A¤›r iﬂçiydi o. Her an
sorumluluk duygusu vard› üstünde. Topluma karﬂ›, mesle¤ine karﬂ› sorumluluk.
Bireysel konuﬂmalar bile ço¤u zaman
yapmazd›. Bunca y›ld›r yak›n arkadaﬂl›¤›m olan insan›n özel hayat› ile ilgili hiçbir ﬂey bilmem. S›ra gelmezdi ki toplumsal sorunlarla u¤raﬂmas›ndan, çabas›ndan.
Arkadaﬂ›m olmas›ndan onur duyard›m.
Arkadaﬂlar›mla tan›ﬂt›r›rken gurur duyard›m. Tan›yan herkes severdi. S›cakl›¤› ve
sevecenli¤i vard›. Diﬂhekimli¤i 4. s›n›fta
ö¤renci temsilcili¤ine aday olmuﬂtum.
Çeﬂitli gruplar karﬂ›mdaki s›n›f arkadaﬂ›m›n etraf›nda birleﬂmiﬂlerdi. Seçim günü
Necip Enver’in beni destekleyen konuﬂmas› belki de seçimi farkla kazanmama
neden olmuﬂtu. "Biz insan› kaﬂ› gözü için
sevmeyiz. Beyni için o beyindeki düﬂün-

celeri severiz, destekleriz." diyordu konuﬂmas›nda. Ö¤rencilikteki verdi¤i kavgalar›n bir gençlik heyecan› olmad›¤›n›,
gerçek bir yurtseverlik duygusu oldu¤unu yaﬂam› boyunca kan›tland›. Dostlu¤una mertli¤ine güvenilirdi. Yaﬂam›nda
dostlar›n› iki kez üzdü. Birincisi Marmara
depreminde uzun süre ulaﬂamad›k ve haber alamad›k, kaybettik sand›k, sonra
tüm kaybettiklerimizin ac›s›n› yüre¤imizde duyarken Enver’in yaﬂad›¤›n› ö¤renince sevindik. Ac›m›z az da olsa hafiflemiﬂti. Ama ikinci kez üzmesinde böyle bir umut b›rakmad›. Sevincimiz onurlu yaﬂam›n›, hat›ralar›n› anmak olacakt›r.
Rahat uyu arkadaﬂ›m.
Nebil Seyfettin
Hatay Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Diﬂhekimleri camias› yerleri zor doldurulacak de¤erli, temiz iki güzel insan›n› kaybetti.
Necip Enver, Birli¤imiz kuruldu¤undan
bu yana beyefendili¤i, yap›c›l›¤› ve yumuﬂak kalbi ile herkesin gönlünde taht kurmuﬂtu. Necip Enver’in mesle¤imize katk›s› hiçbir zaman inkar edilemez.
Genç meslektaﬂ›m›z Cenk’i son y›llardaki
toplant›lar›m›za kat›l›m› ile tan›d›k ve hepimiz sevdik o p›r›l p›r›l insan›. Birli¤imizin ufkunu açan yepyeni tespitleri ile ondan gelecekte çok ﬂeyler bekliyorduk.
Gaziantep’teki son toplant›m›z süresince
hep birlikteydik. Mesle¤imizin gelece¤ini
birlikte belirlemeye çal›ﬂt›k.
Toplant› sonunda onlarla son kez konuﬂan, onlara sar›lan, birlikte yola koyulan
bizdik. Biz Antakya’ya onlar Sakarya’ya.
Maalesef yine trafik canavar› de¤erli iki
ayd›n demokrat insan›m›z› aram›zdan ald›.
Onlar› diﬂhekimli¤inin ﬂehitleri olarak
kalbimize gömdük.
Y›llard›r odalar ne iﬂ yap›yor eleﬂtirisini
dillerinden düﬂürmeyen üyelerimize ses-

Yeﬂim Saraç
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan›
2000 y›l›n›n Nisan ay›. Deprem yaralar›n›
yeni sarmaya baﬂlad›¤›m›z, ac›lar›n yavaﬂ
yavaﬂ azal›p, günlük mücadelelerin normale dönmeye baﬂlad›¤› günler. Depremde kaybetti¤imiz oda baﬂkan›m›z Aziz a¤abeyin ve di¤er diﬂhekimi arkadaﬂlar›m›z›n ac›s› yüre¤imizde. Cep telefonum çald›, arayan Necip a¤abey. "Seçimlerimiz
var Yeﬂimci¤im, Aziz a¤abeyine verdi¤in
bir söz vard›, bir sonraki yönetimde aday
olup sizinle çal›ﬂaca¤›m demiﬂtin. Listeye
ad›n› yazaca¤›m haberin olsun. Yar›n genel kurul toplan›yor." diyordu telefonda.
Seçimler olmuﬂ yönetimde Necip a¤abey
ve Cenk’le çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›k. ‹ki dö-

1997’de ‹stanbul’da yap›lan TDB 4. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’nden bir an›. Sakarya
Diﬂhekimleri Odas›’n›n 1999 depreminde yitirdi¤imiz Baﬂkan› Aziz Kubilay Demir, onun ölümüyle
bayra¤› devralan Necip Enver Demirer ve Tamer Taﬂkan birarada.
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leniyorum.
Bak›n yöneticilerimiz, mesle¤imizin onuru, sayg›nl›¤›, gelece¤i için canlar›n› da
verebiliyorlar.
Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan›
S›k kullan›r›z. "Görmesek de, konuﬂamasak da, birlikte olamasak da iyi ki vars›n,
oralarda oldu¤unu biliyorum ve bu bana
mutluluk veriyor". Ne kadar anlams›z bir
mazeret oldu¤unu ne yaz›k ki ﬂimdi anl›yorum. Dostlarla birlikte geçirilen zamanlar›n tüm bir yaﬂam›n en de¤erli anlar› oldu¤unu kavramak için ille de onlar› kaybetmeyi beklemek mi gerekiyor? Neden
daha çok birlikte olamad›k, neden daha
çok paylaﬂamad›k yaﬂad›klar›m›z›, düﬂündüklerimizi? Yaﬂam› daha çok paylaﬂabilme dile¤im, ac›m›z hafiflesin diye mi, elbette ki bin kez hay›r. Tersine, arts›n diye.
Belki ac› bizi sana biraz yaklaﬂt›r›r, belki o
an› paylaﬂabilme illüzyonu, belki, belki....

Yaﬂam arkadaﬂ›n, sevgili Emel’in, o böyle
isterdi deyip, senin gülen gözlerini son
görevi olarak gözlerinde taﬂ›mas›, bizleri o
gözlerle karﬂ›lamas›, seni böyle u¤urlamay› seçmesi, sana ne kadar yak›ﬂt›. Hayata
anlam veren varl›¤›nla, u¤raﬂlar›nla onu
en çok de¤erli k›lanlardan biriydin. Yüre¤imize oturdun, oradan hiçbir güç seni
kald›ramayacak.
Prof.Dr. M.Murat Akkaya
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan›
Her Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›n›n ard›ndan ne kazand›k diye düﬂünürdük. Bu
kez farkl› oldu, kaybettik.
Nesilleri farkl›, amaçlar› bir iki insan.
Cenk bana gençli¤imi an›msatt›; dinamik,
umut dolu.
Türkiye gerçeklerinin ötesinde hala iyiye,
güzele dönük beklentileri var. Henüz umutlar› ölmemiﬂ. Cenk gibi gençler bizim
camiam›za dinamizm ve heyecan getiren
unsurlard›r. Y›llar›n üzerimize y›¤d›¤›

b›kk›nl›¤›, miskinli¤i üzerimizden silkeleyen onlard›r.
Necip Enver; muhakkak ki gençli¤inde o
da umut doluydu. Zaman içerisinde gerçeklerle yüzleﬂerek olgunlaﬂm›ﬂ. Karﬂ›l›kl› konuﬂtu¤unuzda onun fikirlerinden yararland›¤›n›z› hissedebiliyorsunuz. Boﬂ
sözlerin etraf›m›zda uçuﬂtu¤u bir dönemde düﬂünen ve düﬂüncelerini rahatl›kla
paylaﬂabilen bir insan.
Sadece kendisini hakl› ç›karmak için de¤il, düﬂüncelerini olgunlaﬂt›rmak için tart›ﬂabilen, sakin tarz›yla güven veren ama
her konuyu inceden inceye sorgulayan
bir insan. Onun da umutlar› ölmemiﬂti.
Yoksa mesle¤imiz ve insanl›k için hala bu
kadar koﬂturabilir miydi.?
Her ikisini de kaybettik. Silinmediler, tersine derin bir iz b›rakt›lar. Yapabilecekleri daha çok ﬂey varken gittiler.
Sevgili dostlar; mesle¤iniz için can›n›z›
verdiniz. Lafla de¤il, gerçekten verdiniz.
Sizleri unutmayaca¤›z.
Ailelerinin ve tüm camiam›z›n baﬂ› sa¤ olsun.

Mehmet Beyli’nin ard›ndan...
Prof.Dr. Betül Tuncelli
‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›
‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi ve Türk Diﬂhekimli¤i çok de¤erli bilim adam› Prof.Dr. Mehmet S. Beyli’yi
kaybetmenin üzüntüsünü yaﬂamaktad›r.
Ülkemizde e¤itimin önceli¤i ve önemi bilinci içerisinde, yapm›ﬂ oldu¤u her çal›ﬂmada, bu bilinci ön planda tutan ve evrensel boyutta yap›lmas› için üstün gayretler gösteren Prof.Dr.
Mehmet S. Beyli, fakültemizin Dekan› olarak görev yapt›¤›
1993-1996 y›llar›nda baﬂlatt›¤› yenilenme projesi ile 30 y›ldan
bu yana kullan›lmakta olan tüm makine teçhizat ve e¤itim araçlar›n›n de¤iﬂimine öncülük etmiﬂtir.
2003 y›l› içinde tamamlanan bu proje ile e¤itim ve hasta tedavisinde en ileri teknoloji ile hizmet veren bir fakülte olman›n
gururunu bize yaﬂatan, yapm›ﬂ oldu¤u ve yap›lmas›n› destekledi¤i bilimsel çal›ﬂmalarda fakültemizi uluslararas› alanlara
taﬂ›yan hocam›za çok ﬂey borçlu oldu¤umuzu belirtmek isterim.
Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk ‹lke ve Devrimlerinin y›lmaz
savunucusu olarak, korunmas› gereken de¤erler konusunda
göstermiﬂ oldu¤u çabalar› devam ettirme kararl›l›¤› içinde olaca¤›m›z› bildirir, insan› tan›man›n önemi ve ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›ndaki titizli¤i, e¤itimci olarak bunlar›n bilincinde
hekimler yetiﬂtirilmesi gerekti¤ine inanan hocam›za, vermiﬂ
oldu¤u tüm emekleri için teﬂekkür ediyoruz.
E¤itim ve hizmet alan›nda çok büyük düﬂünen, her zaman
büyük projelerin üretilmesine öncülük eden hocam›z› rahmetle ve sevgiyle anaca¤›z.
Hepimizin baﬂ› sa¤olsun!
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Prof.Dr. Gülümser Koçak
Uzun y›llardan beri, a¤açlar budand›¤› zaman veya koskoca a¤ac›n dipten kesildi¤ini gördü¤üm an yaﬂad›¤›m hüznün nedenini ﬂimdi daha iyi anl›yorum.
Hani çok s›k›ld›¤›n›z veya sevindi¤iniz anda sizinle bu duyguyu birilerinin paylaﬂabilece¤ini bilmek vard›r ya...
Kolunuzu uzatt›¤›n›z zaman ellerinizin güven dolu dallara de¤ece¤inden emin olmak duygusu.
Bir gün, bu dallar›n koptu¤unu elinizin baz› dallara de¤meme
hissi çok ac› veriyor.
Daha sonra bir gün kesilen dallar›n filiz verdi¤i gibi, ﬂeklen
kaybolan dostlar›n›z›n da emeklerinin filizlenece¤i duygusu ve
inanc› ac›ya katlanman›za yard›mc› oluyor.
Beyli, biliyorum çok zorda oldu¤un zamanlarda bile, meslektaﬂlar›na katk›da bulunmak için yapt›¤›m›z her ça¤r›ya gelmen
sa¤l›¤›n için büyük bir özveri ve riskti.
Bunun yan›nda kendine, mesle¤e ve meslektaﬂ›na duydu¤un
sayg› nedeniyle her toplant›ya inan›lmaz bir ciddiyetle haz›rlanman ise g›pta edilecek bir enerjiydi.
Böylesi bir ortamda büyüyen Zeynep ve Sena anneleriyle birlikte senin aile boyutundaki en iyi filizlerin olacak.
Bunlar›n ötesinde e¤itiminde katk›da bulundu¤un ö¤rencilerinin ve meslektaﬂlar›n›n budanan kollardan filizlenip dal budak
salmas› emeklerinin karﬂ›l›¤› olur umudunday›m.
Hiçbir ﬂey söylemeden, bizlere sormadan ama meslek için çok
ﬂey yaparak gittiniz. ‹ki dostu peﬂ peﬂe kaybetmek kolay
m›!!!!!.
Ama onlar›n mesle¤e olan çok de¤erli emeklerini unutmayanlar› görmek bambaﬂka bir duygu .
Benim için ikinizin de kayb› çok zor ama yapt›klar›n›z ve b›rakt›klar›n›z bana göre çok de¤erli.

TDB Genel Baﬂkan›
Celal Y›ld›r›m:

‘Hükümetin sivil toplum örgütünden
anlad›¤› TÜS‹AD ve TOBB’dan ibaret’
TDB Baﬂkanlar Konseyi
Toplant›s› 19-20 Eylül’de 28
odan›n kat›l›m›yla Gaziantep’te
yap›ld›. Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n› engellemeye
yönelik eylem plan›n›n da
tart›ﬂ›ld›¤› toplant›da hükümetin
2004 baﬂ›nda baﬂlatmay› düﬂündü¤ü Genel Sa¤l›k Sigortas› da
gündemin önemli maddelerinden
biriydi.

DB Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›
19-20 Eylül’de Gaziantep’te yap›ld›. 28 Odan›n kat›l›m›yla Gaziantep Odas›n›n ev sahipli¤inde yap›lan toplant›n›n gündeminde;

T

• Türk Diﬂhekimleri Birli¤i çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgilendirme,
• 1219 say›l› yasa tasla¤› haz›rl›klar›n›n
görüﬂülmesi,
• Sa¤l›kla ilgili yasal düzenlemelerin
görüﬂülmesi,
- Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi ve Sa¤l›k
Sigortas› Kurumu Kanunu Tasar› Tasla¤›
- 4924 Say›l› Eleman Temininde Güçlük
Çekilen Yerlerde Sözleﬂmeli Sa¤l›k Personeli Çal›ﬂt›r›lmas› ‹le Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

• Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› için eylem program›,
konular› vard›.
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Zafer Çolako¤lu’nun hoﬂgeldiniz diyerek açt›¤› toplant›da Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m bir
konuﬂma yapt›. Y›ld›r›m konuﬂmas›nda
TDB’nin bu tür toplant›larda kat›l›mc›l›¤› sa¤layarak politikalar oluﬂturdu¤unu, TDB’nin farkl›l›¤› ve baﬂar›s›n›n buradan kaynakland›¤›n› ifade etti. Y›ld›r›m, Türkiye’de siyaset yapma anlay›ﬂ›na da de¤inerek bu anlay›ﬂ›n de¤iﬂmesi
gerekti¤ini söyledi. Politikac›lardaki bu
siyaset yapma anlay›ﬂ›n›n bilim insanlar›na da yans›d›¤›n› ve ardarda yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›ld›¤›n› kaydeden Y›ld›r›m, sözlerine “Bu hükümet
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de di¤erlerinden farkl› de¤il. Söylemleri ve yapt›klar› uyumlu de¤il. Oluﬂturacaklar› politikalar için sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleriyle s›k› iﬂbirli¤inden bahsediyorlard› ama sadece
TOBB ve TUS‹AD ile görüﬂüyorlar, di¤erleriyle de¤il.” ﬂeklinde devam etti.
Mesle¤in politikas›n› yapmak ve müdahil olmak zorunda oldu¤umuzu ve bunu bütün oda yöneticilerinin yapmas›
gerekti¤ini belirten Celal Korkut Y›ld›r›m’›n konuﬂmas›ndan sonra TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy TDB çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgiler verdi. Bilgilendirmeden sonra oda baﬂkanlar› söz alarak
kendi oda bölgesinde yaﬂanan sorunlar› ve TDB çal›ﬂmalar›yla ilgili düﬂüncelerini dile getirdiler. Oda Baﬂkanlar›n›n
dile getirdikleri sorunlar dört baﬂl›k
halinde yo¤unlaﬂt›.
• Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
(TAEK) son günlerde çeﬂitli illerde diﬂhekimlerinin röntgenlerinin ruhsatland›r›lmas›yla ilgili yapt›¤› çal›ﬂmalar ve
ruhsatland›rma karﬂ›l›¤›nda diﬂhekimlerinden yüksek miktarlarda para istendi¤i,
• Memurlar›n ve bakmakla yükümlü
olduklar›n›n özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na
sevkindeki problemler, a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerinin bu kapsam içinde olup
olmad›¤› ve muayenehanelerden de bu
hizmetin sat›n al›nmas›n›n gerekti¤i,
• Memurlar›n özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na
sevki karﬂ›l›¤›nda Bütçe Uygulama Talimat›na göre ödeme yap›laca¤›ndan
TDB Asgari Ücret Tarifesi’nin yeniden
haz›rlan›rken bunun dikkate al›nmas›
gerekti¤i,
• Maliye Bakanl›¤›’n›n çeﬂitli yerlerde
yapt›¤› denetlemelerdeki haks›z uygulama ve davran›ﬂ biçimleri.
Toplant›n›n birinci günü bittikten sonra hep beraber otobüslerle ﬂehir turu
yap›ld› ve topluca yemek yenildi. Kat›l›mc›lar Antep mutfa¤›n›n tüm özelliklerini görme f›rsat›n› buldu.
‹kinci gün, 1219 say›l› yasan›n de¤iﬂtirilmesi için haz›rlanan tasar› madde
madde gözden geçirildi ve gerekli düzeltmeler yap›ld›. Tasar› haz›rlama çal›ﬂmalar›n› yapan komisyon sorumlusu
Salih Gül sorular› yan›tlad›. Tasar›, fakülte dekanlar›yla da tart›ﬂ›larak son
ﬂeklini alacak. Tüm bu çal›ﬂmalardan
sonra redaksiyonu yap›lacak tasar›ya
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hukuk diliyle son ﬂekli verilerek hükümete sunmaya haz›r hale getirilecek.

çal›ﬂmalar› bir sunumla anlatt›. Daha
fazla diﬂhekimli¤i fakültesinin aç›lmas›na gerek olmad›¤›n› say›larla ve 5 y›ll›k
kalk›nma planlar›ndaki verilere dayanarak aç›klayan Tuncer Taﬂk›n’›n konuﬂmas› ilgi ile izlendi. Çal›ﬂmada yeni
diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lmamas› için
düﬂünülen eylem plan› da gözden geçirilip tart›ﬂ›ld›.

Hükümetin 2004 baﬂ›nda baﬂlatmay›
düﬂündü¤ü Genel Sa¤l›k Sigortas› da
gündemin önemli maddelerinden biriydi. Celal Korkut Y›ld›r›m’›n "Sa¤l›k Hizmetlerinde Sunum ve Finansman" konusunda olay›n felsefesini irdeleyen
projeksiyonlu sunumundan sonra TDB
Merkez Yönetim Kurulu üyesi U¤ur
Toplant›n›n bitiminden sonra GazianYapar Genel Sa¤l›k Sigortas› konusunda
tep Diﬂhekimleri Odas›’n›n organize etbilgilendirme yapt› ve sorular› yan›tlati¤i bir kültür gezisi yap›ld›. Otobüsle
d›. Genel Sa¤l›k Sigortas› konusunda oönce sular alt›nda kalmakta olan Zeugda baﬂkanlar›n›n görüﬂleri özetle;
ma antik kentin, Birecik’te Kelaynakla"Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›nda
r›n koruma alt›na al›nd›¤› park gezildi
denetleme mekanizmas› çok iyi kurulve Halfeti’de baraj sular› alt›nda kalan
mal›, meslek örgütlerinin rolleri art›r›lkasaban›n üzerinde tekne gezintisi yamal›, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin basap›ld›.
makl› sistemdeki yeri belirlenmeli ve tarif edilmeli, ﬂimdi uygun gibi göGaziantep Diﬂhekimleri
rünen ve genel kabul göOdas› Baﬂkan› Zafer
ren Genel Sa¤l›k SigortaÇolako¤lu:
s› uygulamaya baﬂland›ktan sonra diﬂhekimleri
ma¤dur olabilir."
Gaziantep’te ilk kez bir Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› yaToplant›n›n son gündem
p›ld›. Toplant› gündeminde,
maddesi yeni diﬂhekimlide¤iﬂtirmek istedi¤imiz 1219 say›l› yasa, yeni fa¤i fakültelerinin tüm karkültelerin aç›lmas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas› gibi
mesle¤imiz aç›s›ndan çok önemli konular buluﬂ› ç›kmalara ra¤men siyanuyordu.Böyle bir toplant›ya ev sahipli¤i yapm›ﬂ
si tercihlerle ard› ard›na
olmaktan çok mutluyuz. Toplant›ya Gaziantep’te
aç›lmas› üzerine TDB 10.
diﬂhekimli¤i camias› d›ﬂ›nda da büyük bir ilgi oOla¤an Genel Kuruluﬂtu. Yerel medya toplant›ya büyük ilgi gösterdi,
lu’nda kabul edilen Diﬂbirçok yerel gazete toplant› hakk›nda verdi¤i hahekimli¤inde ‹nsan Güberlerle halk›m›z›n toplant›dan haberdar olmas›cü Planlamas›n›n yap›ln› sa¤lad›.
mas› karar›n›n sonucunYo¤un ve yorucu bir gündemin ard›ndan konukda oluﬂturulan komisyolar›m›za yöremizin güzelliklerini de gösterme
nun çal›ﬂmalar›n›n aç›kf›rsat› bulduk. Herﬂey çok güzel giderken iki
lanmas›yd›. Komisyon
arkadaﬂ›m›z›n ac› haberiyle y›k›ld›k. Ac›m›z›
sorumlusu TDB Merkez
ifade edecek kelime bulam›yorum. Camiam›z›n
Yönetim Kurulu Üyesi
baﬂ› sa¤olsun.
Tuncer Taﬂk›n yap›lan

Samsun Diﬂhekimleri Odas›
yeni binas›nda
amsun Diﬂhekimleri Odas›'n›n yeni
binas›n›n aç›l›ﬂ› 13 Eylül 2003 Cumartesi günü yap›ld›. Aç›l›ﬂtan önce
Samsun oda bölgesindeki A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›-Diﬂhekimli¤i Sorunlar› ve Çözüm Önerileri konulu bir toplant› düzenlendi.
Toplant›n›n birinci bölümüne 19 May›s
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Hülya Köprülü, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, Samsun A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
ﬁube Müdürü Ali Uysal, Samsun A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi Baﬂhekimi Veysel
Balkaya, Samsun Diﬂhekimleri Odas› Yönetim Kurulu, il ve ilçe temsilcileri kat›ld›. Bu toplant›da bölgedeki diﬂhekimleri
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nin sorunlar› dile getirildi. Toplant›n›n ikinci bölümüne birinci toplant›dakilere
ek olarak Amasya Valisi Hüseyin Poroy,
CHP Grup Baﬂkanvekili ve Samsun Milletvekili Prof.Dr. Haluk Koç, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, AKP Samsun Milletvekili Mustafa Demir, CHP
Samsun ‹l Baﬂkan›, AKP Samsun ‹l Baﬂkan› Fuat Köktaﬂ, Samsun ‹l Sa¤l›k Müdürü
Dr. Mehmet K›l›nç ve çok say›da diﬂhekimi kat›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Samsun
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Abdullah
‹lker yapt›. Konuﬂmas›nda sahte diﬂhekimleri, tam gün yasas›n›n ç›kar›lmas›,
bölgemizdeki halk›n büyük k›sm›n›n
sosyal güvencesinin olmamas›, yeni mua-

yenehane açan diﬂhekimine faizsiz kredi
imkan›, diﬂhekimi fazlal›¤›, yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›, asgari ücret uygulamas›ndaki zorluklar, mezuniyet sonras› Sürekli Diﬂhekimi E¤itimi’ndeki zorluklar, sa¤l›kta KDV'nin kald›r›lmas› veya makul bir seviyeye indirilmesi,
bilgili yard›mc› hemﬂire eksikli¤i, kamuda çal›ﬂan diﬂhekimlerinin özlük haklar›,
Ba¤-Kur ve SSK primlerinin yüksek olmas›, maliyecilerin sert ve küçük düﬂürücü denetimleri, bölgemizdeki iﬂsizlik oran›n›n artmas›, diﬂhekimlerinin co¤rafi
da¤›l›m›ndaki dengesizlikler, koruyucu
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hekimli¤inin önemi ve küçük ilçelerde ve sa¤l›k ocaklar›nda en az
iki diﬂhekimi bulunmas› konular›nda sorunlar› dile getirdi. Prof.Dr. Hülya
Köprülü koruyucu diﬂhekimli¤i alan›nda
yap›lmas› gerekenleri vurgularken Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan› Celal
Korkut Y›ld›r›m yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›n sak›ncalar›n› dile
getirdi. AKP Samsun Milletvekili Mustafa
Demir sorunlar›n çözümü için her türlü
yard›ma haz›r olduklar›n› belirtti. Çok olumlu geçen toplant›n›n sonunda kalabal›k bir davetli huzurunda odan›n aç›l›ﬂ›
yap›ld› ve kokteyl verildi.

Troia Festivali’nde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi
Sakarya Diﬂhekimleri
Odas›’nda bayrak
devral›nd›
anakkale Belediyesi’nce bu y›l 40.’s›
düzenlenen sanatsal etkinliklerin
yo¤unlukta oldu¤u Uluslararas› Tro›a
Festivali’ne Çanakkale Diﬂhekimleri
Odas› da kat›larak halka a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›
e¤itimi verdi. 9-15 A¤ustos 2003 tarihleri aras›ndaki festivalde hafta içi 5 gece
boyunca 20:30-23:00 aras›nda TDB’den
edinilen slaytlar kayd› yapt›r›lan seslendirme ile her gece iki kez olmak üzere,
yerel bir televizyon kanal›nda sunuldu.
Arkas›ndan izleyenlere diﬂ macunu ve çeﬂitli broﬂürler da¤›t›ld›. Ayr›ca TDB yay›nlar›ndan “Günde En Az ‹ki Kez En Az

Ç

Üç Dakika” adl› öykü kitab› küçük bir
ücret karﬂ›l›¤›nda sat›l›p, standa gelenlere
diﬂle ilgili sorunlar›nda dan›ﬂmanl›k hizmeti verildi. Onsekiz Mart Üniversitesi’nden temin edilen panolara da yine TDB afiﬂleri yap›ﬂt›r›larak slayt gösteri
ekran›n›n yanlar›na yerleﬂtirildi.
Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Bilge ﬁimﬂek, halk›n daha yo¤un olmas›
nedeniyle stand›n kurulmas› için festivalin seçildi¤ini belirterek gösterilen ilgiden
de bunun do¤ru bir öngörü oldu¤unun
anlaﬂ›ld›¤›n› ifade etti.

akarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Necip Enver Demirer ve Sait Cenk
Acar’›n elim bir trafik kazas›nda kayb›n›n ard›ndan 2002 seçimlerinde 1. ve
2. yedek olan Vildan Ürdem ve Ufuk
Güngör göreve ça¤r›ld›. 01 Ekim 2003
tarihinde yap›lan toplant›da görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlendi.
Baﬂkan
: Yeﬂim Saraç
2. Baﬂkan
: Rahime Dedeo¤lu
Genel Sekreter : Savaﬂ Vuralt›
Sayman
: Vildan Ürdem
Üye
: Ufuk Güngör

S
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TDB heyeti Suriye Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin Kongresindeydi
DB heyeti Suriye Diﬂhekimleri Birli¤inin 14. Uluslararas› Kongresinde yer ald›.
ﬁam’da düzenlenen ve 2500 diﬂhekiminin
kat›ld›¤›
kongreye
Hatay
Diﬂhekimleri Odas›’n›n organizasyonu
ile kat›lan TDB heyeti çeﬂitli temaslarda
bulundu.
TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy, TDB
MYK üyeleri Tar›k ‹ﬂmen, Salih Gül,
Mehmet Eskicio¤lu, Merkez Denetleme
Kurulu Baﬂkan› Tatyos Bebek, Hatay
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Nebil Seyfettin, Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Zafer Çolako¤lu ve meslektaﬂlar›m›z›n kat›ld›¤› Suriye’deki kongre
Birli¤imizle, komﬂu ülke birlikleri aras›nda uzun zamand›r kurulmaya çal›ﬂ›lan iﬂbirli¤inin ilk somut ad›m› oldu.
23-24-25 Eylül 2003 tarihlerindeki
kongrede Suriye Diﬂhekimleri Birli¤i
Baﬂkan›, Lübnan Diﬂhekimleri Birli¤i
Baﬂkan› ve Lazkiye Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›yla yap›lan görüﬂmelerde
ülkemizle Suriye ve Lübnan’daki diﬂhekimleri aras›nda birlikler, fakülteler

T

TDB Heyetinin Suriye ve Lübnan’daki temaslar›na
kat›lan diﬂhekimleri toplu halde

ve sektör iliﬂkileri de¤erlendirilerek iﬂbirli¤i olanaklar›n›n geliﬂtirilmesi için
çaba harcanmas› karar›na var›ld›.
Komﬂu ülke birlik baﬂkanlar› ve fakülte dekanlar› 2004’de ‹stanbul’da yap›lacak olan TDB 11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’ne davet edildi.
TDB 11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi duyurular› yetkililerin gösterdi¤i yerde ve TDB pankart› alt›nda diﬂhekimlerine da¤›t›ld›. Fuardaki firmalar ziyaret edilerek ‹stanbul’a davet edildiler. Türkiye’den sektörün önde gelen isimlerinden Dentsan’› orada görmek de heyette yer alan meslektaﬂlar›m›z› sevindirdi.
TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy gezinin çok yararl› oldu¤unu belirterek “Bize bu iliﬂkileri sa¤layan baﬂta Hatay
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Nebil Seyfettin olmak üzere tüm meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz. Bu iliﬂkilerle
ülkemizi Orta Do¤u, balkanlar ve Türk
cumhuriyetlerinin kongre ve fuar merkezi yapmak yolunda önemli ad›mlar
at›ld›¤›na da inan›yoruz” dedi.

ﬁam’da düzenlenen Suriye Diﬂhekimleri Birli¤i’nin 14. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’ne kat›lan TDB heyeti Suriye Diﬂhekimleri
Birli¤i Baﬂkan›, Lübnan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan› ve Lazkiye Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›yla görüﬂmeler yapt›
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FDI Sidney Kongresinden izlenimler
DI Genel Kurulu ve Bilimsel
Kongresi bu y›l Avustralya’n›n
Sidney ﬂehrinde gerçekleﬂtirildi.
Kongre ve toplant› merkezi ile sergi salonlar› Sidney’in Darling Harbour diye
isimlendirilen bir koyda yer alan ve oldukça geniﬂ bir alan› kapsayan çok amaçl› olarak inﬂa edilmiﬂ bir kongresergi-e¤lence kompleksinde gerçekleﬂtirildi. Denizin hemen kenar›nda bulunan bu kompleksin çevresi ise yürüme
mesafesinde birçok otel, kafe ve restaurant ile çevrili idi. Yine bu kompleksin
hemen yan›nda büyük bir al›ﬂveriﬂ
merkezi ile bu komplekse dahil bir e¤lence merkezi de bulunmaktayd›. Bu
çok amaçl› kompleks FDI taraf›ndan
düzenlenen bilimsel kongre ve sergi yan›nda FDI genel kurullar›, komite ve
komisyon toplant›lar› gibi mesleki toplant›lara da evsahipli¤i yapt›. Bu toplant›larda TDB’ni TDB Baﬂkan Vekili
Prof.Dr. Taner Yücel, Prof.Dr. Korkut
Demirel, Prof.Dr. Nermin Yamal›k ve
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Diﬂhekimi R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu temsil etti.
TDB delegasyonu biri tam gün di¤eri ise bir yar›m gün süren 2 adet genel kurul toplant›s›na, bir yar›m gün süren
Avrupa Bölgesel Organizasyonu (ERO)
toplant›s›na kat›ld›lar. TDB delegasyonu bu toplant›lar d›ﬂ›nda ayr›ca mesleki toplant›lar çerçevesinde 3 ayr› gün ve
3 ayr› toplant› ﬂeklinde düzenlenen ve
gerek FDI ile ilgili gerekse de seçilen çeﬂitli mesleki konular ile ilgili görüﬂlerin
dile getirildi¤i ve belirlenen konular›n
tart›ﬂ›ld›¤› open forumlarda da haz›r

F

FDI 91. Uluslararas› Kongresi
18-21 Eylül 2003 tarihlerinde
Avustralya’n›n Sidney kentinde
gerçekleﬂti. Kongrede
2005-2007 y›llar› aras›nda FDI
Baﬂkanl›¤›n› yürütmek üzere ilk
kez bir kad›n diﬂhekimi,
Dr. Michelle Arden seçildi.

bulundu. Open forumlar›n bu y›lki ana
konular› FDI’›n yönetsel yap›lanmas›n›n gözden geçirilmesi, birliklerin
FDI’ya yapt›klar› üyelik ödemeleri üzerine geliﬂtirilen yeni öneriler ve formüller, bölgesel organizasyonlar›n FDI içindeki rolleri ve yeni FDI beyanatlar› idi. FDI genel kurulunda görüﬂülmeden
ve oylanmadan önce yeni haz›rlanan
FDI beyanatlar› bu ﬂekilde delegasyonlar›n görüﬂ ve eleﬂtirilerine sunulmuﬂ
oldu. Bu toplant›lar›n d›ﬂ›nda Prof. Dr.
Taner Yücel üye birliklerin FDI ile ba¤lant›s›n› sa¤layan National Liason Officer’lar›n›n bir araya geldikleri toplant›ya kat›l›rken, FDI-Dental Practice Komisyon Üyesi Prof. Dr. Nermin Yamal›k
ise 3 yar›m günde gerçekleﬂtirilen komisyon toplant›lar›na kat›ld›. Prof. Dr.
Korkut Demirel ve Diﬂhekimi R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu ayr›ca bilimsel kongre program›n› da takip ettiler.
Genel kurul ve mesleki toplant›lar:
FDI Genel Kurulu 38 ülkeden 77 delegenin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Toplant›daki de¤iﬂikliklerden biri de FDI
genel kurullar›n›n tercüme dillerine
Çince ve Korecenin de eklenmiﬂ olmas›
idi. Genel kurul gündeminin ana hatlar›na k›saca göz atmak gerekirse bu toplant›larda;
• Y›ll›k raporlar (Baﬂkan, Komisyon
Baﬂkanlar›, Komite Baﬂkanlar›), çal›ﬂma
programlar› ve bütçe genel kurula sunuldu ve delegeler taraf›ndan onayland›.
• FDI üyeli¤ine baﬂvuran Mo¤olistan,

TDB Delegasyonu iki y›l sonra FDI Baﬂkanl›¤›n› devralmak üzere seçilen Dr. Michelle Arden ile birlikte(solda) ve genel kurul toplant›s›nda.
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K›rg›zistan, Birleﬂik Arap Emirlikleri,
Bahreyn, Somali birlikleri üyeli¤e kabul
edildiler.
• Bu genel kurullarda FDI bünyesinde
Oral Sa¤l›k Promosyonu Komitesi ad›
alt›nda yeni bir komite kurulmas› kararlaﬂt›r›ld› ve yeni FDI beyanatlar›n›n
(deklarasyonlar›n›n) son ﬂekilleri kabul
edildi. Genel kurul taraf›ndan kabul edilen yeni FDI beyanatlar›n›n baﬂl›klar›
ﬂu ﬂekilde idi:
- Temel diﬂhekimli¤i e¤itimi,
- Çi¤nemenin oral sa¤l›k üzerine etkisi,
- Restoratif materyallerde florid,
- Oral sa¤l›kta küresel hedefler,
- Diﬂhekimli¤inde enfeksiyon kontrolü,
- Özürlülerde oral ve dental tedavi,
- Peridontal hastal›klar›n tedavisinde
topikal ve sistemik antibiyotikler,
- Tüberküloz ve diﬂhekimli¤i prati¤i.
(Tüm bu yeni FDI beyanatlar›n›n tam
metni, eski FDI beyanatlar› ile birlikte
FDI web sitesinde bulunabilir.
www.fdiworldental.org).
• Seçimler FDI genel kurulunun bir di¤er gündem maddesi idi. Seçilmiﬂ Baﬂkan olarak Belçika’dan Dr. Michelle Arden’in genel kuruldaki üyelerin ço¤unlu¤unu alarak 103 y›ll›k FDI sürecindeki ilk kad›n baﬂkan olma ve Dr. Yoon’dan sonra 2 y›l boyunca FDI baﬂkanl›¤› yapma hakk›n› kazanmas› seçimlere
özel bir anlam ve renk katt›. FDI konsey üyeliklerine ABD (Dr. Mascola) ve
Fransa Diﬂhekimli¤i Birliklerinin (Dr.
Reignault) adaylar› seçildi. Bilimsel Komisyon baﬂkanl›¤›na Hong Kong Diﬂhekimleri Birli¤i’nin aday› (Dr. Smaranayake), FDI Bilimsel Komisyonu üyeli¤ine ise Almanya Diﬂhekimleri Birli¤i’nin
aday› (Dr. Biffar) seçildi.
• FDI onur ödülleri Prof.Dr. Goran
Koch (‹sveç) ve Prof.Dr. Stephen
Moss’a (USA) verildi. Baﬂar› ödülü ise
Dr. Ana Pereira’ya (Arjantin) verildi.
• Avrupa bölgesel toplant›s›nda (ERO)
ana gündem maddesi FDI içinde ERO’nun konumu ve AB sürecinde ERO’nun yeniden konumland›r›lmas› idi. Bu amaçla bir çal›ﬂma grubunun üye birlikler aras›nda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u anket k›saca özetlendi. ERO toplant›lar›n›n pozitif yanlar›n›n görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulma f›rsat› sa¤lanmas›,
temsil hakk› vermesi ve baz› ülkelerin
sorunlar›na çözüm üretilmiﬂ olmas› olarak aç›klan›rken, en temel negatif yan›n›n somut ve verimli çal›ﬂmalar yap›la-

mamas› oldu¤u belirtildi. ERO’ya k›yasla mesleki aç›dan daha etkin bir konuma gelmesinin, ERO’nun Avrupa bölgesindeki tüm üye ülkeleri temsil etme özelli¤inin ve DLC ve ERO’nun ortak iﬂbirli¤i alanlar›n›n üzerinde duruldu. Bu
amaçla birliklerden yaz›l› görüﬂ al›nmas› ve konunun Bükreﬂ’te yap›lacak ERO-2005 toplant›s›nda gündeme al›nmas› kararlaﬂt›r›ld›.
• Bu toplant› ve kongreler s›ras›nda yeni FDI baﬂkan› Güney Kore’den Dr. Yoon görevi teslim alarak 2 y›l sürecek olan FDI baﬂkanl›¤›na baﬂlad›.
• National Liason Officer’lar› toplant›s›,
bu sene Komünikasyon ve Dünya Diﬂhekimli¤ini Geliﬂtirme Komitesi ile beraber gerçekleﬂtirildi ve NLO’lar›n FDI
ile üye ülkeler aras›ndaki bilgi al›ﬂ veriﬂinde önemli elçilik görevlerini daha etkin bir ﬂekilde yerine getirmeleri istendi.
Sosyal program ve aç›l›ﬂ töreni:
Yo¤un toplant›lar›n aras›nda birçok ülke diﬂhekimleri birliklerini resepsiyonlar› dünyan›n her yerinden gelmiﬂ olan
diﬂhekimleri ve delegasyonlar aras›nda
sosyal iliﬂkilerin kurulmas›na ve güçlendirilmesine imkan sa¤land›. Aç›l›ﬂ
töreninde Yeni Güney Galler Valisi, Eski ve Yeni FDI Baﬂkanlar› birer konuﬂma yapt›lar. Ülkelerin bayrak töreni ise
yine her zamanki gibi oldukça renkli idi. Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unu
ise Danimarka, ‹sveç, Finlandiya gibi
kuzey Avrupa ülkeleri oluﬂturuyordu.
Aç›l›ﬂ töreninde Avustralya yerlilerinin
geleneksel müzik ve danslar›ndan baﬂlayan, aryalar ile süren ve günümüz
müzi¤i ile sonlanan ve oldukça be¤eni
toplayan bir program da sunuldu.

ö¤leden sonra oturumlar› olmak üzere
iki ana oturum ﬂeklinde düzenlenmiﬂ
ve her oturumda ayn› konu ile ilgili iki
veya üç konuﬂmac› yer ald›. Bu konuﬂmac›lar›n seçtikleri konular ve sunum
ﬂekilleri birbirlerini tamamlar nitelikteydi. Kongrenin ana baﬂl›klar›na bak›ld›¤›nda TDB kongrelerinden çok da
farkl› olmayan konu baﬂl›klar›n›n seçildi¤ini görmek dikkat çekiciydi. Bu baﬂl›klardan bir k›sm›n› s›ralamak gerekirse ilk akla gelenler olarak konservatif
tedavide konservatif yaklaﬂ›mlar, endodontide ikilemler, döner aletler ve baﬂar›s›zl›klar, enfeksiyon kontrolü, adhesiv
diﬂhekimli¤inde gelinen düzey, implantoloji, koruyucu diﬂhekimli¤i, periodontolojide ilaç kullan›m› ve doku mühendisli¤i, a¤r›, TME sorunlar› ve estetik uygulamalar say›labilir. Bunlar›n yan›s›ra kapsanan konular aras›nda a¤›z
kanserleri, basit ortodontik uygulamalar, ileri cerrahi teknikleri, apne, yaﬂl›
bireylerde tedavi yaklaﬂ›mlar› ve spor
yaralanmalar› yer ald›.
Konuﬂmac› profili incelendi¤i davetli olan 63 konuﬂmac›n›n a¤›rl›kl› bir kesiminin akademisyen oldu¤u ve bir k›sm›n›n endüstri araﬂt›rma laboratuvarlar›ndan oldu¤u ve küçük bir k›sm›n›n ise doktoral› serbest hekim ve bir teknisyen ile bir muayenehane idari dan›ﬂman› oldu¤u belirlendi. Konuﬂmac›lar
aras›nda Avustralyal›lar›n yan›s›ra Asyal›, Avrupal› ve Amerikal› davetliler
yer alm›ﬂt›r. Ülkemizden davetli konuﬂmac› bulunmamas›na karﬂ›n serbest bildiriler bölümünde Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden bir bildiri yer ald›.
Kongrenin bilimsel bölümüne yaklaﬂ›k
2500 Avustralyal› diﬂhekiminin ve
2000 kadar da yabanc› ülkelerden gelen diﬂhekiminin kat›ld›¤› tahmin edilmekle birlikte kesin kat›mc› say›s› aç›klanmad›.

Bilimsel program:
Kongrenin bilimsel bölümü biri yaklaﬂ›k 3000 kiﬂilik ana
salon olmak üzere
1500, 1000 ve 500
kiﬂilik toplam 4 salonda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunun yan›s›ra s›n›rl› kat›l›m
toplant›lar› için say›s›z küçük salon ile serbest tebli¤ler için ise küçük ölçekli birkaç küçük salonda kongre etkinlikleri sürdürüldü.
Kongre sabah ve
FDI Kongresi’nin gerçekleﬂtirildi¤i kongre merkezi

19 / TDBD

Diﬂ Koruma Günleri
dördüncü y›l›nda

Diﬂ Koruma Günleri’nin
dördüncüsü 6-25 Ekim 2003
tarihlerinde yap›l›yor. Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i ve Colgate’in
iﬂbirli¤i ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
deste¤iyle yürütülen kampanyaya
bu y›l 81 ilin tamam›ndan
diﬂhekimi kat›l›m› sa¤land›.
Baﬂvuru yapan diﬂhekimi say›s›
3190. Ulaﬂ›lmas› beklenilen hasta
say›s› 100 binin üzerinde tahmin
ediliyor.
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iﬂ Koruma Günleri’nin dördüncüsü 6-25 Ekim 2003 tarihlerinde yap›l›yor. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Colgate’in iﬂbirli¤i ve
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle yürütülen kampanyaya bu y›l 81 ilin tamam›ndan diﬂhekimi kat›l›m› sa¤land›.
Toplam baﬂvuru yapan diﬂhekimi say›s›
ise 3190. Ulaﬂ›lmas› beklenilen hasta
say›s› 100 binin üzerinde tahmin ediliyor.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› bilincini yerleﬂtirmek,
koruyucu hekimlik anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmek ve diﬂhekimi muayenehanesine
gitme al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmay› hedefleyen Diﬂ Koruma Günleri kapsam›nda
baﬂvuranlar›n muayene ve durum tespitleri yap›l›yor, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi
veriliyor ve 6-12 yaﬂ grubundaki çocuklara da fisür örtücü uygulan›yor.
Kampanyan›n ilk üç y›l›nda yaklaﬂ›k
360 bin insana ulaﬂ›ld›.

D

Kampanyan›n birkaç gün öncesinde
800’lü bir dan›ﬂma hatt› devreye girdi.
Buradan yönlendirmeler yap›lacak ve
muayenehanelerde neler yap›laca¤› konusunda bilgi verilecek; kendilerine en
yak›n adres iletilecek. En yüksek tirajl›
dört büyük gazetede de gönüllü diﬂhekimlerinin isimleri, semtleri ve telefon
numaralar› yay›mland›.
Bu y›l farkl› bir uygulama olarak Milli
E¤itim Bakanl›¤›’yla yap›lan görüﬂmeler
sonucunda Bakanl›¤›n da kampanyaya
deste¤i al›narak ilkö¤retim okullar›
kampanyaya davet edildi. Pilot il olarak
seçilen Denizli, Kocaeli, Samsun ve Ankara illerinde ilkö¤retim okullar›nda afiﬂleme çal›ﬂmalar›yla ö¤rencilerin kampanyaya yönlendirilmesi sa¤lan›yor.
Kampanya süresince gelecek toplu baﬂvurular için 11 diﬂhekimli¤i fakültesinin pedodonti kliniklerinden faydalan›labilecek.

Diﬂhekimlerine sa¤lanacak destek
Kampanyaya gönüllü olarak kat›lan
diﬂhekimlerine kampanyada kullan›lmak üzere birer paket gönderildi. Bu
paketin içinde fissür örtücü, tükürük emiciler, broﬂürler, durum tespit formlar› ve diﬂhekimi muayenehanesinde kullan›lacak bilgilendirme materyalleri bulunuyor. Kampanya ayr›ca medya arac›l›¤›yla da halka duyuruldu. Ayr›ca 60
büyük hipermarkette ma¤aza içi aktivitelerle kampanyan›n duyurulmas› sa¤lan›yor.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi
Medyan›n ve dolay›s›yla kamuoyunun
bilgilendirilmesi amac›yla 12 ana konu
saptand›. Bunlarla ilgili gerek görsel gerekse yaz›l› medyaya bilgi verildi ve talep geldi¤inde bas›na ayr›nt›l› bilgi vermek üzere çeﬂitli anabilim dallar›nda
12 ö¤retim üyesiyle görüﬂüldü.
Görsel olarak hem yerel hem ulusal televizyon kanallar›nda kullan›lmak üzere 3 ayr› film haz›rland›. Filmlerin konular› diﬂeti hastal›klar›, ortodonti, ve
fissür örtücü uygulamas› olarak seçildi.

Bir de yaﬂayanlara sorun...
Burak Bayram / 1999 mezunu

‘Diﬂhekimlerinin önemli bir k›sm›
mesle¤ini b›rak›p baﬂka
sektörlere yöneliyor’
Yeni fakültelerin yol açt›¤›
s›k›nt›lar› bir de yak›n dönemde
diﬂhekimli¤i fakültelerinden
mezun olmuﬂ genç meslektaﬂlar›m›za soral›m dedik.
Sonuç Türkiye koﬂullar›n› az çok
bilen herkesin tahmin edebilece¤i
gibi. Genç meslektaﬂlar›m›z
sözleﬂmiﬂ gibi ayn› ﬂikayet ve
önerileri s›ralad›lar:
Yeni fakülte aç›lmas›n, e¤itimin
kalitesi yükseltilsin, iﬂsiz
diﬂhekimi yetiﬂtirmeyelim.

TDBD: Mezun oldu¤unuzda mesle¤inizden beklentileriniz nelerdi?
Akademik kariyer yapmak istiyordum,
muayenehane açmak da isterdim tabii.
Muayenehane bir diﬂhekimi için önemli
bir ﬂey. Hem hasta hekim iliﬂkileri aç›s›ndan hem de bu iﬂin maddi anlamda getirisini görmesi aç›s›ndan önemli bir ﬂey.
Ama bugün muayenehane açamayacak
konumda birçok diﬂhekimi var. Bunlar
kamu kurumlar›na giriyorlar. Hastane,
sa¤l›k ocaklar› veya özel polikliniklerde
çok düﬂük rakamlarla çal›ﬂ›yorlar. Bunlar
mesle¤in kötü yanlar›. Bugün devlette
700 milyonla 1 milyar aras› bir maaﬂla çal›ﬂ›yorlar. O kadar emek sarf ediyorsunuz
bunun karﬂ›l›¤› bu olmamas› laz›m. Bunlarda bir düzenleme olmas› laz›m ki insanlar mesle¤ini yapmak için heveslenmeli.
TDBD: Bu bahsetti¤iniz problemlerin
temel kayna¤› ne sizce?
Temel kayna¤› bence ﬂu anda Türkiye’nin
ekonomik pozisyonu ve diﬂhekimli¤i fakültelerindeki e¤itimin yetersiz olmas›.

Hala bir çok diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmak isteniyor. TDB bu konuda sürekli
olarak tavr›n› koyuyor. Bunu dergilerden
izliyoruz. Türkiye’de ﬂu anda yaklaﬂ›k 20
bin diﬂhekimi var. Bunlar›n kaç› aktif ﬂekilde çal›ﬂabiliyor? Kaç› memnun? Kaç›
istedi¤i ﬂeyi yapabiliyor? Bunlar önemli.
Dedi¤im gibi diﬂhekimli¤i fakültelerinin
say›s›n›n artmas› iyi bir ﬂey de¤il. Türkiye’de binlerce diﬂhekimi mezun olacak,
bu say› periyodik olarak yükseliyor. Peki
bunlar ne yap›yor? Bu insanlar para kazanabiliyor mu? Hay›r, önemli bir k›sm› hekimlik mesle¤ini b›rak›p baﬂka sektörlere
yöneliyorlar. Bence fakülte say›s›n›n artmamas› hatta azalt›lmas› laz›m. Mevcut
fakültelerin de geliﬂtirilmesi laz›m. Mezun
oldu¤um dönemlerdeki kliniklerin halini
ben biliyorum. Bunlar›n geliﬂtirilmesi laz›m. Üstelik bu koﬂullar periferdeki yerlerde daha kötü ama bunlar›n bir ﬂekilde
geliﬂtirilmesi laz›m. Bunun da kesinlikle
yeni fakültelerin aç›larak gerçekleﬂece¤ini
düﬂünmüyorum.

Fatma ﬁensoy / 1999 mezunu, özel bir poliklinikte çal›ﬂ›yor.

‘Yeni fakülte açacaklar›na mevcut durumu düzeltebilirler’
TDBD: Mezun
oldu¤unuzda
planlar›n›z nelerdi, ne tür
güçlüklerle
karﬂ›laﬂt›n›z?
Mezun olduktan zannediyorum bir hafta
sonra iﬂe baﬂlad›m. Tabii insan›n ilk baﬂta
beklentileri farkl› oluyor, okuldan mezun
oldu¤unda. Her ﬂeye daha pembe bak›yorsunuz. Muayenehane açmak istiyordum ama mezun olduktan sonra belki 23 y›l sonra diye düﬂünüyordum ben. Nitekim açt›m da ama bir süre sonra kapatmak zorunda kald›m. Hasta yoktu. Bekleme gere¤i duymad›m çünkü bir y›lda de¤iﬂen bir ﬂey olmad›. Baﬂta neyse bir y›l
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sonra da hasta potansiyeli ayn›yd›. Gelece¤i olmad›¤›n› düﬂündüm. Tan›d›¤›m
muayenehanecilik yapan arkadaﬂlar›m›n
ço¤u da kapatt›.
TDBD: Buna ra¤men Türkiye’de yeni
diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›l›yor; bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Bence ﬂu an mevcut olan fakülteler yeteri
kadar mezun veriyor. Yeni fakülte açacaklar›na bence mevcut durumu düzeltebilir,
daha iyi e¤itim verilmesini, diﬂhekimlerinin daha iyi yetiﬂmesini sa¤layabilirler.
Ayr›ca varolan fakültelere de daha az ö¤renci almalar› laz›m. Daha kaliteli bir e¤itim için hocalar›n, asistanlar›n biraz daha
ö¤renciye yak›n olmalar› laz›m. Biz o yak›nl›¤› göremedik pek.

TDBD: Ne yap›lmal› peki?
Avrupa’yla say›sal olarak k›yaslan›rsa belki az oldu¤u bile düﬂünülebilir diﬂhekimlerinin. Ama Türkiye’de tabii halk›n a¤›z
diﬂ sa¤l›¤›na e¤ilimi de çok geri düzeyde.
Diﬂ çürütmeden gelmiyor hastalar. Temel
sorun bu zaten. Diﬂhekimine yeterli baﬂvuru yok. Bilinçli hasta say›s› çok az. Gelenlerdeki problemler de bu kadar hekimle zaten rahatl›kla giderilebilir. Hele
‹stanbul’da ad›m baﬂ› diﬂhekimi var. Di¤er taraftan tek bir diﬂhekiminin olmad›¤› ilçeler var. Orada diﬂhekimi olmay›nca
teknisyen oldu¤u halde diﬂhekimi gibi çal›ﬂanlar var. Bu da bir sorun. Diﬂhekimlerini Anadolu’ya yönlendirmek laz›m bence. Ama halk›n talebiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda diﬂhekimli¤i say›s› yine de fazla.

Emrah Yüce / 2003 mezunu

‘Yeni diﬂhekimli¤i fakültesi
açman›n bilimsel olarak
hiçbir anlam› yok’
TDBD: Mezun oldu¤unuzda planlar›n›z
nelerdi, ne tür güçlüklerle karﬂ›laﬂt›n›z?
‹mkans›zl›klar› bizzat yaﬂayarak görüyorduk. O yüzden büyük hayallerimiz olmad›. Ama en az›ndan fakülteyi bitirirken
diﬂhekimi unvan›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde yani hekim gözüyle bak›laca¤›n› düﬂünüyorduk. Ancak mevcut durum böyle de¤il.
Eskisini bilemem ama art›k diﬂhekimli¤i
sayg›n bir meslek de¤il kesinlikle. En faz-

la rahats›z eden ﬂey bu. Bizim maalesef
manavdan, s›radan bir esnaftan bir fark›m›z kalmam›ﬂ hastalar›n gözünde. Manavdan elma al›r gibi tedavinin pazarl›¤› yap›l›yor ve diﬂhekimleri de belki mecburen
uymak zorunda kal›yor. Esnaftan fark›
kalm›yor bu mesle¤i yapanlar›n.
D›ﬂar›da maddi aç›dan ve hekimlik yapabilme anlam›nda çal›ﬂ›labilecek yerler çok
az. Teknisyenler art›k klinik açm›ﬂlar ve
oralarda diﬂhekimi çal›ﬂt›r›yorlar. 500

Özgür Baﬂar Varo¤lu
2000 mezunu. Özel bir poliklinikte çal›ﬂ›yor.

‘Diﬂhekimlerinin istihdam›na
yönelik genel bir amaçs›zl›k
ve plans›zl›k var’
TDBD: Mezun oldu¤unuzda planlar›n›z nelerdi, ne tür güçlüklerle karﬂ›laﬂt›n›z?
Asl›nda ilk mezun oldu¤umuz dönemde
bir arkadaﬂla birlikte ortak muayenehanecilik yapt›k. Orada karﬂ›laﬂt›¤›m›z
s›k›nt›lar›n ilk etapta bize özel sorunlar
oldu¤unu düﬂündük. Ama iﬂin içine girdikçe farkettik ki bize özgü bir sorun de¤il, herkesin karﬂ›laﬂt›¤› genel sorunlar.
Türkiye’de diﬂhekimlerinin istihdam›na
yönelik genel bir amaçs›zl›k, bir plans›zl›k var. Öncelikle bunun aﬂ›lmas› laz›m.
Biz hekimleri neden yetiﬂtiriyoruz? Mezun olduktan sonra hangi alanlarda
bunlardan nas›l yararlanaca¤›z? Devletin
bu planlamay› yapm›ﬂ olmas› gerekiyor.
Yani örne¤in biz muayene aç›ca¤›z diyelim ki kendi sermayemizle yada devlette
buna bir parça destek olacak kredi vererek. Yada vergi indirimi gibi konularda
teﬂvikte bulunacak. Ama bununla beraber bizim muayenehanelerimizden yararlanma perspektifine de sahip olacak.
TDBD: Çeﬂitli yerlerde diﬂhekimli¤i
fakülteleri aç›l›yor. Bu bir ihtiyaç m›
sizce?
Siz hizmet sektörüne insan yetiﬂtirmek
istiyorsunuz fakülteler açarak. Dolay›s›yla bu eme¤in nerede ve ne ﬂekilde de¤erlendirilece¤ine dair bir proje kafan›zda varolmak zorunda. Hekimlerin yarat›¤› çal›ﬂma koﬂullar›yla nerede, hangi

kalitede ve hangi ﬂartlarda hizmet verece¤ini devlet olarak belirlemek ve bunu
standardize etmek zorundas›n›z. Sa¤l›k
alan›n› piyasan›n kendi vahﬂi koﬂullar›na
b›rak›p, insanlar, hekimler ne halleri
varsa görsünler gibi bir zihniyetle yapamazs›n›z. Böyle amaçs›zca, popülist
yaklaﬂ›mlarla plans›z fakülteler açmaktansa önce mevcut fakültelerdeki e¤itim
kalitesini yükseltmek, AB standartlar›na
gelip onlarla diploma eﬂde¤erli¤i anlam›ndaki problemlerimizi çözmek yolunda ad›mlar at›lmal›.
TDBD: Yeni mezun bir diﬂhekimi nelerle karﬂ›laﬂ›yor?
Biraz dramatize etmek gibi olacak belki
ama ﬂöyle söyleyeyim; diﬂhekimi asl›nda
piyasaya ‘düﬂüyor’. Hani bu kuﬂlar›n yuvalar›ndan ilk uçma denemeleri gibi, fakülteden ç›km›ﬂs›n›z birkaç kanat ç›rp›yorsunuz ama bak›yorsunuz ki sizin
menziliniz kendi baﬂ›n›za yani birileri size yol göstermeksizin uçabilece¤iniz yeterlikte de¤il. Düﬂüyorsunuz. Düﬂtükten
sonrada da bu ‘piyasa’n›n bir tak›m olumsuz boyutlar›na birçok hekim arkadaﬂ›m›z ister istemez sürükleniyor. Teknisyen yan›nda çal›ﬂmak, uygunsuz koﬂullarda çal›ﬂmak, düﬂük ücretlerle çal›ﬂmak, sigortas›z çal›ﬂmak gibi birçok olumsuzlu¤a destek olur pozisyona düﬂüyorlar ve bunu belki de fark etmeden yap›yorlar.

milyon gibi komik ücretlerle. Konuﬂtu¤unuz zaman bu parayla bir çok diﬂhekiminin çal›ﬂt›¤›n›, s›rada bekledi¤ini söylüyorlar. Gerçeklik bu ülkemizde
TDBD: Neden insanlar iﬂ bulmakta güçlük çekiyorlar? Diﬂhekimi say›s›n›n fazlal›l›¤›ndan m› kaynaklan›yor?
Diﬂhekimlerinin say›s› adaletli olarak da¤›lmad›¤›, planlama yap›lmad›¤› için böyle. Serbest piyasa kurallar›na b›rak›yorlar
ve herkes istedi¤i yerden muayenehane aç›yor. Hiç diﬂhekimi olmayan bir y›¤›n kasaba var. Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen diﬂhekimi say›s› Avrupa’dakinden çok daha
az olabilir belki. Bu, ülkenin ekonomik
durumuyla, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikle, sa¤l›k, e¤itim sistemiyle alakal› asl›nda.
Dedi¤im gibi hala diﬂhekimi olmayan kasabalar var. Diﬂhekimlerinin oralara gitmeye bir ﬂekilde özendirilmesi gerekiyor.
Bu yüksek maaﬂ da olabilir, oralarda a¤›z
diﬂ sa¤l›¤›na yönelik hastaneler kurulup
orada diﬂhekimleri istihdam edilebilir.
Vergide indirim yap›labilir, ucuz malzeme
temini yap›labilir. Ciddi olarak düﬂünüldü¤ünde çok rahat bulunabilecek bir çok
çözümü var asl›nda.
TDBD: Her y›l bine yak›n diﬂhekimi
mezun oluyor. Buna ra¤men yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›l›yor. Bu konuda
ne düﬂünüyorsunuz?
E¤er istihdam düﬂünülmezse yeni fakültelerin aç›lmas› hiçbir ﬂeye çözüm olmayacak. Bizim AB ülkelerindeki diﬂhekimleriyle denkli¤imiz bile kabul edilmiyorken,
yani diﬂhekiminden say›lm›yorken kalk›p
Türkiye’de yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri
açman›n bilimsel anlamda hiçbir anlam›
yok. Çünkü zaten varolan üniversitelere
yeterli para ayr›lm›yor.
Sonuçta o fakülteyi yaﬂatmak için o bütçeyi vermedikten sonra hem fakültedeki akademisyenler hem o okula büyük umutlarla gelen ö¤renciler daha sonradan büyük hayal k›r›kl›klar›na u¤ruyorlar.
Sa¤l›k sistemininin alt yap›s›n› oluﬂtururken diﬂhekiminin onun temel bir parças›
oldu¤unu hem sistemi yönlendirenlerin
hem de bizim içselleﬂtirmemiz gerekiyor.
Bu olmad›¤› taktirde üretilecek hiçbir ‘çözüm’ gerçek anlamda çözüm olmaz.
Sigortal› vatandaﬂlar muayenehanelere
yönlendirilerek kendi seçecekleri bir muayenehanede tedavi edilebilir. Devletin gidip diﬂhekimleri odas›yla oturup bu konular› halletmesi, bu sorunlar› çözmeye yönelmesi gerekiyor. Üniversiteler ve diﬂhekimleri odas› beraber programl› bir ﬂekilde
çal›ﬂarak sa¤l›k bakanl›¤›n› zorlay›p diﬂhekimleri aç›s›ndan baz› iyileﬂtirmeleri kazanabilirler diye düﬂünüyorum. Bunlar›n örnekleri var çünkü Avrupa ülkelerinde.
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IDEALS’›n 5. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Eti¤i ve
Hukuku Kongresi 31 Temmuz - 3 A¤ustos 2003 tarihleri
aras›nda Omaha-ABD’de Creighton Üniversitesi’yle
birlikte düzenlendi.
Kongrede Türkiye’de diﬂhekimli¤inin de¤iﬂen yüzü
konulu bir sunum gerçekleﬂtiren Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Deontoloji Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
Prof.Dr. ﬁefik Görkey’den kongre ve
IDEALS hakk›nda bilgi ald›k.

‘Diﬂhekimli¤imiz büyük
mesafeler kat etti’
TDBD: Diﬂhekimli¤i Eti¤i ve Hukuku
Kongresi’ne ça¤r›lman›z nas›l gerçekleﬂti, sizden sunman›z istenilen konu
neydi?
ﬁefik Görkey: IDEALS bu yaz 31 Temmuz - 3 A¤ustos 2003 tarihleri aras›nda
Omaha-Nebraska/ABD’de Creighton Üniversitesi’yle birlikte 5. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Eti¤i ve Hukuku Kongresi’ni
düzenledi. Bu kongreye davetli konuﬂmac› olarak kat›ld›m. Benden özellikle
"Türkiye’de diﬂhekimli¤inin de¤iﬂen yüzü" konulu bir sunum talep edilmiﬂti. Bu
konuyu sunmak bana gerçekten büyük
bir onur verdi. Türkiye’de bu kadar çok
kad›n diﬂhekiminin olmas› da oldukça
büyük bir ilgi çekti. Hatta Prof. Dr. Gülümser Koçak hocam›z›n –ki benimde
hocamd›r ve bunu dile getirmek bana
her zaman onur verir- iki dönem ‹DO’nun baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›n› belirtti¤im zaman Türkiye ad›na büyük ilgi çekti.
Bunun d›ﬂ›nda biz kongreye sekiz poster
sunuyla daha kat›ld›k. Bunlar bir anlamda benim konuﬂmam› tamamlay›c› nitelikteki sunumlard›. Bu sunumlar gerek
kendi anabilim dal›m›zda doktora ve
yüksek lisans program›nda bulunan arkadaﬂlar›m gerekse M. Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesindeki pedodonti ve a¤›z çene
diﬂ cerrahisi bölümlerindeki ö¤retim üyesi ve araﬂt›rma görevlisi arkadaﬂlar›m›zla haz›rlad›¤›m›z poster sunumlard›.
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Bu sunumlar da oldukça ilgi çekti aç›kças›. Burada bir teﬂekkürü aç›kça dile getirmem gerekir. Bu posterlerde a¤›rl›kl›
olarak ad› olan araﬂt›rma görevlisi ve uzman arkadaﬂlar›m›n iki tanesine TDB önemli bir destek verdi ve TDB’nin bu
deste¤iyle onlar da bu kongreye kat›labildiler. Bunun için hem ﬂahs›m hem anabilim dal›m ad›na TDB’ye teﬂekkür
borçluyum. Bu destek nedeniyle IDEALS
yönetim kurulu ve kongre organizasyon
komitesi gerçekleﬂtirdi¤imiz bu uluslararas› kongreyi destekleyen kuruluﬂlar›n aras›na TDB’yi de koydu. Bu destek kongre kitab›nda da yer ald› ki kongreyi destekleyen di¤er kuruluﬂlar aras›nda Kanada Diﬂhekimleri Birli¤i, Nebraska Diﬂhekimleri Birli¤i, Amerikan Diﬂhekimleri
Birli¤i gibi meslek örgütleri de bulunuyor. Uluslaras› alanda TDB’yi de bu birlikler aras›nda görmek san›r›m hepimiz
için güzel bir olay.
TDBD: Poster sunumlar›n›n konular›
nelerdi?
ﬁ.G.: "Telediﬂhekimli¤i ve diﬂhekimli¤i
eti¤i", "Türkiye’de diﬂhekimli¤i hizmetlerine ulaﬂma hakk›", "Türkiye’de diﬂhekimli¤i uygulamalar›n›n yasal temelleri",
"diﬂhekimleri ve hekimler (burada kuﬂkusuz t›p doktorlar›n› kastediyoruz) aras›nda konsültasyonun gereklili¤i" ve
"diﬂhekimli¤i eti¤i, pediatrik diﬂhekimli¤inde çocu¤un onam›n›n önemi", "diﬂ-

hekimli¤i turizminin etik boyutu" ve
"maksilofasiyal cerrahide estetik amaçl›
giriﬂimlerde diﬂhekimli¤i eti¤i" konusunda sunumlar gerçekleﬂtirdik. Kongrede
oldukça iyi bir ﬂekilde temsil edildi¤imizi dile getirmek isterim. Bu nedenle kongrenin bizim aç›m›zdan oldukça baﬂar›l›
geçti¤ini söyleyebiliriz.
TDBD: Sizden Türkiye’de diﬂhekimli¤indeki etik sorunlarla ilgili bir sunum mu istenmiﬂti?
ﬁ.G.: Daha çok Türkiye’de diﬂhekimli¤i
mesle¤inin geliﬂimi ve aﬂamalar› isten-

Prof. Dr. ﬁefik Görkey, 31 Temmuz – 3 A¤ustos
2003 tarihleri aras›nda Omaha (Nebraska- ABD)
Creighton Universitesinde gerçekleﬂtirilen 5.
Diﬂhekimli¤i Eti¤i ve Hukuku Kongresi’nde
"Türkiye’de Diﬂhekimli¤i Mesle¤inin Geliﬂimi"
konulu bir bildiri sundu.

miﬂti. Sundu¤umuz baz› istatistiksel bilgiler TDB Baﬂkan›m›z say›n Celal Y›ld›r›m taraf›ndan verildi. Bu veriler de do¤rusu benim iﬂimi kolaylaﬂt›rd›. Tabi
ABD’de Türkiye’ye hiç gelmemiﬂ insanlar
ülkemizi farkl› görebiliyorlar. Ülkemizde
bu kadar çok kad›n diﬂhekiminin çal›ﬂmas› ve özellikle yöneticilik alan›nda da
sorumluluklar› almalar› oldukça ilgi çekti.
Disiplinimiz "t›p tarihi" ve "diﬂhekimli¤i
tarihi"ni de içerdi¤inden, konuyu diﬂhekimli¤i fakültesinin ilk kuruluﬂu ve geçen yüzy›l baﬂ›ndan bugüne diﬂhekimli¤i e¤itimi ve diﬂhekimli¤i mesle¤inin ülkemizde geçirdi¤i aﬂamalar› ortaya koydu¤umuzda oldukça çarp›c› bir geliﬂme
gösterdi¤imizi söyleyebiliriz. Biraz daha
yak›n tarihlere bakarsak gerçekten hasta
haklar› aç›s›ndan da, özlük haklar› aç›s›ndan da TDB’nin hiçbir zaman yads›namayacak çabalar›n›n bir k›sm›n›n sonuçlar›n›n al›nd›¤›n› görüyoruz. Daha
çaba gösterecek pek çok alan›m›z var
kuﬂkusuz ama tarihsel perspektiften
bakt›¤›m›z zaman önemli bir aﬂama kat
etti¤imizi görüyoruz. Bu tabi hepimiz için, ülkemiz ad›na, mesle¤imiz ad›na ve
meslektaﬂlar›m›z ad›na onur verici bir
durum.
TDBD: IDEALS nas›l oluﬂtu, sizin IDEALS’›n kuruluﬂunda rol ald›¤›n›z›
da biliyoruz...
ﬁ.G.: IDEALS (International dental Ethics and Law Society) bildi¤iniz gibi Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Eti¤i ve Hukuku
Kurumu. T›p eti¤i olarak bakt›¤›m›z zaman günümüzde art›k t›p eti¤i konusunda pek çok yay›n, makale, araﬂt›rma
var ama diﬂhekimli¤i eti¤i anlam›nda
bakt›¤›m›z zaman bunun oldukça s›n›rl›
oldu¤unu görüyoruz. Bu konuda uluslararas› alandaki gereksinim de giderek
dikkat çekmeye baﬂlad›¤› için bunun bir
uzant›s› olarak böyle bir kurum kurulmas› konusunda giriﬂimde bulunuldu.
Bu hareketin baﬂlang›c›n›n ABD’de Creighton Üniversitesi’nde görev yapan
Doç. Dr. Jos Welie taraf›ndan baﬂlat›ld›¤›n› çok rahatl›kla söyleyebilirim. Dr
Welie ile Marburg’daki bir kongrede tan›ﬂmam›z›n ard›ndan kiﬂisel iletiﬂimimiz
devam etti ve o y›llarda ‹stanbul’da
TDB’nin gerçekleﬂtirdi¤i uluslararas› kat›l›ml› bir kongrede de bir oturumla diﬂhekimli¤i eti¤ini birkaç bildiriyle tart›ﬂt›k. O dönemde TDB’nin diﬂhekimli¤i eti¤i konusuna gösterdi¤i yak›n ilgi ve
destek do¤rusu benim için çok önemliydi. Sonraki dönemde, IDEALS’›n kuruluﬂu aﬂamas›nda, benim de Türkiye ad›na
kurucu üyeler aras›nda yer almamda ba-

na destek oldu.
‹stanbul’daki
kongre s›ras›ndaki tart›ﬂmalar ve
konuya gösterilen
ilgi bir anlamda IDEALS’in kuruluﬂ
aﬂamas›n› daha da
h›zland›rd›. Burada benim özellikle vurgulamak istedi¤im konu ﬂu;
IDEALS’›n kurucu üyesi benim için çok onur verici ancak bu tür
çal›ﬂmalar bir ekip iﬂi. Bu y›l Omaha / ABD’de yap›lan
kongrede yönetim kurulu için seçim yap›ld›. Ben tekrar bir dönem için daha seçildim. Ancak benim yaﬂam boyu üye olmam söz konusu de¤il kuﬂkusuz. IDEALS’›n tüzü¤ünü de ona göre haz›rlad›k.
2007’den sonraki dönemde benim tekrar
yönetim kurulunda görev almam söz konusu de¤il. Tabi genç arkadaﬂlar›m›z›n
ve konu ile ilgili meslektaﬂlar›m›z›n IDEALS’a üye olmalar›, IDEALS içinde faaliyet göstermeleriyle birlikte kuruluﬂunda
yer ald›¤›m›z –ki büyük bir avantajd›rbu uluslaras› platformda ülke olarak varl›¤›m›z› ve faaliyetimizi devam ettirmemiz mümkün ve bu gerçekten çok önemli. IDEALS’›n üye say›s› 100’ü geçti.
Ancak hala ülkemizden tek üye bulunuyor. IDEALS içinde gerek ülkemizden akademisyenlerin faaliyet göstermesi, gerekse ülke olarak yeni üyelerle kurum içinde etkin ve a¤›rl›kl› olmam›z çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

M.Ü. Deontoloji Anabilim
Dal›ndan Dr. Mehmet Karataﬂ
ve Uzm. Arﬂ. Gör. Gürkan Sert,
arkadaﬂlar› ile birlikte
haz›rlad›klar› 8 poster sunuda
Türkiye’de Diﬂhekimli¤i eti¤i
ve hukuku ile ilgili konular›n›
Omaha’daki kongrede
sundular. Dr. Mehmet Karataﬂ
ve Arﬂ Gör. Gürkan Sert’in
Omaha’daki kongreye
kat›l›mlar› TDB’nin önemli
orandaki deste¤i ile
gerçekleﬂti.

TDBD: T›p tarihi, deontolojisi ve eti¤i
konusunda uzmanl›k yapmaya nas›l
karar verdiniz ?
ﬁ.G.: Evet. Bu soru ile s›kl›kla karﬂ›laﬂ›r›m. ve kendimi "s›rad›ﬂ› bir diﬂhekimi"
olarak tan›mlar›m. Fakülteden mezun
olduktan sonra bu alanda doktora yapmaya baﬂlad›¤›m zaman, çevremdeki hemen herkese ve tüm arkadaﬂlar›ma çok
garip ve s›rad›ﬂ› gelmiﬂti bu karar›m. Önceleri uzmanl›¤›mdan sonra akademisyen olarak devam etmek gibi bir plan›m
yoktu. O y›llarda özellikle uygarl›k tarihi
ile ilgilenirdim. Bu bugün de devam ediyor. T›p Tarihi özelinde bir uzmanl›k yap›p sonra da diﬂhekimli¤ine devam etmekti hedefim. Ama t›p tarihi özelindeki
uygarl›k tarihi merak›ma t›p ve diﬂhekimli¤i eti¤i de eklendi ve yaﬂam beni
buralara getirdi. Mesle¤imi güç yanlar›na
ra¤men çok seviyorum ve bu karar›mdan
hiç piﬂmanl›k duymad›m. Umar›m t›p
doktorlar›n›n yan›s›ra konuya ilgili genç
meslekdaﬂlar›m›z› da uzmanl›k alan›m›za kazan›r›z.

IDEALS (INTERNATIONAL DENTAL ETHICS AND LAW SOCIETY)
ULUSLARARASI D‹ﬁHEK‹ML‹⁄‹ ET‹⁄‹ VE HUKUKU KURUMU
DEALS uluslararas› alanda diﬂhekimli¤i eti¤i konusundaki araﬂt›rmalar›n giderek artmas› nedeniyle ve
bu konuda uluslararas› bir tart›ﬂma
platformu oluﬂturmak, bilgilendirici
bir web sayfas› düzenlemek, bülten yay›nlamak, diﬂhekimli¤i eti¤i alan›nda
akademik e¤itimin düzeyini geliﬂtirmek, araﬂt›rma ve akademik faaliyetleri teﬂvik etmek, konferanslar düzenlemek, hasta haklar› konusunda duyarl›l›k oluﬂturmak amac› ile Belçika, ABD,
Israil, ‹ngiltere, Avustralya, Türkiye,
Isveç, Kanada, Hollanda ve Danimarka’dan 10 kurucu üye taraf›ndan Aral›k 2000 tarihinde Louven / Belçika’da

I

kuruldu.
Üyelik diﬂhekimli¤i eti¤i konusunda
uluslararas› dialoga kat›lmak isteyen
herkese aç›kt›r.
Üyelik formuna kurumun
www.ideals.ac adl› web sayfas›ndan,
ulaﬂ›labilir.
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Prof.Dr. H. Asuman K›yak:

‘Diﬂler ölene kadar korunabilir’
Geriatrik diﬂhekimli¤i
konusunda tan›nm›ﬂ isimlerden
Prof.Dr. H. Asuman K›yak
geçti¤imiz Haziran ay›nda TDB
10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi’nde konferans vermek
üzere Türkiye’ye geldi. ABD’de
yaﬂayan ve çal›ﬂmalar›n› orada
sürdüren K›yak, yaﬂl›l›kta
diﬂhekimli¤i uygulamalar› üzerine
sorular›m›z› yan›tlarken Türkiye
ve Kongreye iliﬂkin izlenimlerini
de bizimle paylaﬂt›.

TDBD: Bize geriatrik diﬂhekimli¤iyle
ilgili bir perspektif çizer misiniz?
Asuman K›yak: Geriatrik diﬂhekimli¤i
ABD’de 20-25 y›l önce birkaç üniversitede baﬂlad›. ﬁimdi ilginin gittikçe artt›¤› bir konu. Her üniversitede geriatri üzerine çal›ﬂmalar var. Hem e¤itim hem
araﬂt›rma. Avrupa’da da çok geliﬂmiﬂ
bir konu; biliyorsunuz Avrupa’da nüfus
çok yaﬂl›. Geriatrik diﬂhekimli¤i ve geriatrik t›p çok büyük bir konu. Yaﬂl›lar›n sa¤l›¤›n› nas›l koruyabiliriz? Hastal›klar ortaya ç›kt›¤›nda nas›l müdahale
edebiliriz? Temel sorular›m›z bunlar.
Geriatrik diﬂhekimli¤i t›ptan biraz farkl›. Mesela biliyorsunuz Alzheimer oldu¤u zaman hasta diﬂ f›rças›n› tutam›yor,
diﬂ ipini kolay kullanam›yor. Bu durumda diﬂlerin bak›m›n› nas›l sa¤layabiliriz? Diﬂhekimi yard›m› olmadan
hasta nas›l kendine bakabilir? O nedenle geriatrik diﬂhekimli¤inde hem diﬂhekiminin rolü var, hem hastan›n, hem de
hasta bak›c›n›n. Biliyorsunuz baz› yaﬂl›lar sa¤l›kl› yaﬂlanm›yorlar. Baz›lar› da
ya huzur evinde yaﬂ›yorlar ya da ailesi
bak›yor. Bak›ma muhtaç olan yaﬂl›lar›n,
ki bunlar›n %10-20 gibi bir oran› Alzheimer’l›, felçli hastalardan oluﬂur, bak›c›s›na, ailesine ya da bu iﬂle görevli olan her kimse, bu yaﬂl›n›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n› korumas›na nas›l yard›m edilir diye e¤itim vermek laz›m. ﬁimdi ABD üniversitelerinde genel olarak her ö¤renci 3. ve 4. s›n›fta yani klinik s›ralar›nda
d›ﬂar›da gönüllü olarak çal›ﬂmak durumunda. Staj gibi yap›yorlar. K›sa süreli,
öyle çok uzun süreli de¤il. Bir huzure-

vinde çal›ﬂ›yorlar veya yaﬂl›lar›n topland›¤› bir e¤lence falan oldu¤unda oraya
gidip onlara ders veriyor ö¤renciler.
Huzurevindeki hastalara bakarlar, tedavisini bile yaparlar. Huzurevinin içinde
diﬂhekimi üniti vard›r. Orada gönüllü
olarak çal›ﬂ›rlar. Baﬂlar›na bir profesör
gelir, o bakar. Tedavi yap›lacaksa yap›l›r, ders yap›lacaksa yap›l›r. En büyük
rolleri de huzurevindeki bak›c›lara e¤itim vermektir. Yani hastan›n a¤z› nas›l
temizlenir, a¤z›n› açmayan hastalar› nas›l ikna edip de a¤›zlar›n› açacaks›n gibi e¤itimler veriyorlar. Çürük olsun, oral kanser gibi yaﬂland›kça artan hastal›klar olsun, ilk teﬂhisin konulmas› da
bu e¤itimler aras›nda. Tabii ki diﬂhekimli¤i e¤itimi olmayan birisi kolay kolay teﬂhis koyamaz ama diﬂhekimi onu
e¤itti¤inde hiç olmazsa ilk teﬂhisi yapabilir ve yönlendirebilir. Yanl›ﬂ da de¤erlendirebilir ama hiç olmazsa do¤ru de¤erlendirmeyle erken müdahale edilmesini sa¤lar. Belki kanser zannettti¤i
yara kanser de¤il ama e¤er kanserse ilerlemeden önlenebilir veya diﬂ iyice
çürüyüp çekilmek zorunda kal›nmadan
çürük önlenebilir.
Protezli hastalarda protezlerin devaml›
bak›m›n›n yap›lmas› da önemli. Bunlar›n d›ﬂ›nda özellikle kilo veren hastalara, kronik hastal›¤› olan yaﬂl›lara nas›l
yard›m edeceksiniz ki a¤›z rahats›zl›¤›,
a¤›z yaralar› olmas›n.
Yine çok ilaç alan hastalara, kandidiazisi olan, a¤›z kurulu¤u olan hastalara nas›l yard›m edebiliriz. Bu tür hastalarda
flor verni¤inin çok faydas› oldu¤u görü29 / TDBD

lüyor. ABD’de 28 ya da 32 diﬂi olan yaﬂl›lar› gittikçe daha s›k görüyoruz. Ama
28 diﬂli olsun 15 diﬂli olsun o diﬂlerin
hepsinin sa¤lam olmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz.

‘Son 20 senedir Türkiye’de muazzam
geliﬂme var. ‹letiﬂimde büyük ilerlemeler
var. Giyimdi, e¤itimdi falan en güzel ﬂeyler
var ama sa¤l›k bilincinde bir eksiklik var.

TDBD: Kahverengi torba tekni¤i diye bahsetti¤iniz nedir?
A.K.: Bu, bilhassa d›ﬂar›da kendi baﬂ›na yaﬂayan hastalar için önemli. Her e¤itimde ö¤rencilere diyoruz ki yaﬂl›
hasta ilk defa randevuya geldi¤inde diyeceksin ki “a¤›z hastal›klar›nda, a¤›z
sa¤l›¤›nda ilaçlar›n çok önemi var, di¤er hastal›klar›n çok önemi var. Onun
için bana gelmeden önce ecza dolab›na
git, kulland›¤›n bütün ilaçlar› torbaya
koy getir.” Bunun nedeni ﬂu: Hasta ilk
geldi¤inde anamnez yap›l›rken ne ilaç
kullan›yorsun ya da hangi rahats›zl›klar›n var diye sorulur. Hasta diyelim ki
tansiyonum var, biraz da romatizmam
var diye iki hastal›k sayd›. Ben onu kabul edecek miyim, etmeyecek miyim?
Yaﬂl›larda hastal›klar daha çok oldu¤u
için belki ikisini hat›rlayacak üçüncüsünü unutacak. Veya romatizmas› o kadar normal görünüyor ki belki hat›rlamayacak veya önemsemeyecek ama o
torbaya aç›p da bakarsan›z görürsünüz
ki bir kalp ilac› var. Sen hiç kalpten
bahsetmedin ki diyorsunuz. Onu ben
20 senedir al›yorum, önemli bir ﬂey de¤il ki diyor. Hasta bir ﬂey söylüyor, onun do¤ru mu yanl›ﬂ m› oldu¤unu
kontrol etmeniz laz›m. O ilaçlar bize
bu bilgiyi verecek.
ABD’de 65 yaﬂ›ndan sonra d›ﬂar›da yaﬂayan hastan›n ortalama 4-5 tane, huzurevinde olan hastan›n 12’den fazla ilac› vard›r. Türkiye’de san›r›m daha
fazla olmas› laz›m çünkü Türkiye’de ilaç almak çok daha kolay. Bu nedenle
Türkiye’de hastan›n ald›¤› ilaçlar› kontrol etmek çok önemli. Hangi ilaçlar ne
gibi problem yarat›yor bilhassa a¤›z kurulu¤u sorunu yaﬂl›larda çok büyük bir
problem çünkü birçok ilaç al›yorlar,
anti hiper-tansiyon vs. bütün en kötü ilaçlar› yaﬂl›lar al›yor. Ben Geriatri derslerimde ö¤rencilerime hep ﬂunun üstünde dururum: Diﬂhekimi olarak t›p
doktoru ile bir ba¤lant› kurman›z laz›m. Hastan›n a¤z›na bak›yorsunuz baya¤› çürük var, bilhassa kök çürü¤ü
var. Niçin böyle oluyor diyorsunuz. Bir
de bak›yorsunuz iki üç tane ilaç kullan›yor ve bunlardan birinin diﬂlere ciddi yan etkileri var. E¤er bunun böyle
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Mesela insanlar›n sigara içmesi çok
tuhaf›ma gidiyor. Bir bak›yorum güzel güzel
genç çocuklar, k›zlar erkekler sigara
ç›kar›yorlar. Gençler kendi sa¤l›¤›n›
düﬂünmüyor. Sa¤l›k kültürü oluﬂmam›ﬂ. En
üzüldü¤üm ﬂey de o. ‹nsanlar 60 yaﬂ›nda da
ölürüm diyorlar, 80 yaﬂ›nda da. Uzun ömürlü
olup da sa¤l›kl› yaﬂama gayesi yok.

bir yan tesiri olaca¤›n› biliyorsan›z
hastan›n t›p doktoruyla konuﬂun; sizin
hastan›z ﬂu han›m geldi bana, X ilac› al›yor. X ilac›n›n a¤›zda çok kötü yan
etkileri var. Acaba onun yerine baﬂka
bir ilac› tavsiye edebilir misiniz demeniz laz›m. Ço¤u durumda eﬂ etkili bir ilaçla de¤iﬂtirebiliyorlar. Ö¤rencilerle
bu tür ﬂeylerin üzerinde çok duruyoruz
ki geriatride böyle ﬂeyler çok daha önemli.
TDBD: Yaﬂl› nüfusta iyi bir yaﬂam
kalitesi sa¤lamak için ne yapabiliriz?
A.K.: En önemlisi koruyucu önlemler.
Profilaksi, ve hastaya a¤›z sa¤l›¤› kalitesinin hayat kalitesiyle ne kadar ba¤lant›l› oldu¤unun anlat›lmas›. Ve a¤z›nda
kalan diﬂleri sonuna kadar nas›l koruyabilece¤ini ö¤retmek.
TDBD: ‹yi a¤›z sa¤l›¤› ne demek? A¤r› olmadan diﬂhekimine gidilmiyor.
Bunun nedeni ne sizce? Neden hasta
diﬂhekimine gitmiyor?
A.K.: Türkiye’de olan bir ﬂey bu, tamamen geliﬂmeyle ilgili. Küçüklü¤ünde
görmemiﬂ, ailesi ancak acil durumlarda
götürmüﬂ. E¤er gençli¤inde sürekli gittiyse yaﬂl›l›¤›nda da gidiyor, bir kültür
oluyor. Amerika’da biliyorsunuz s›n›f
fark› çok belirgindir. Gençli¤inde sigortas› olup da diﬂhekimine gidebilen
ama ﬂimdi paras› yetmeyen baz› yaﬂl›lar
bile bir yolunu bulup bir diﬂhekimi ar›yorlar. O kadar yerleﬂmiﬂ ki. Geliri
düﬂük olanlar için klinikler vard›r, oralara giderler. Bir problemi olmasa da
a¤r›s›, sanc›s› olmasa da gidip kontrol
ettirirler. Bunu aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yoruz
yaﬂl›lara. ﬁimdi 60 yaﬂ›nda 20 diﬂin
varsa veya 3 diﬂin varsa bunlar› ölünceye kadar koruyabilirsin. Diﬂ kaybet-

mek için hiçbir sebep yok. Yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›m›z düﬂünce bu.
TDBD: Amerika’da yaﬂ›yorsunuz ama Türkiye’ye de zaman zaman gidip geliyorsunuz. Türkiye’yi ve kongreyi de¤erlendirir misiniz?
A.K.: Ben 40 küsur sene önce ailemle
ABD’ye yerleﬂtim. Ama ﬂu son 20 senedir Türkiye’de muazzam geliﬂme var.
‹nsanlar Avrupa ve Amerika ile temas›
o kadar art›rm›ﬂlar ki. Sonra internet
vas›tas›yla, gidip gelme vas›tas›yla çok
çabuk ö¤reniyorlar ve tatbik ediyorlar.
‹letiﬂimde büyük ilerlemeler var. En
güzel telefonlar, en güzel televizyonlar,
en güzel bilgisayarlar Türkiye’de var art›k. Giyimdi, e¤itimdi falan en güzel
ﬂeyler var ama sa¤l›k bilincinde bir eksiklik var. Mesela insanlar›n sigara içmesi çok tuhaf›ma gidiyor. Bir bak›yorum gazinolarda olsun, lokantalarda
olsun güzel güzel genç çocuklar, k›zlar
erkekler sigara ç›kar›yorlar. Devaml› sigara içmenin sa¤l›kla ilgili oldu¤unu
düﬂünmüyorlar. Baz› yönlerden Türkiyeli gençler Amerika’dan çok daha modern. Baz› yönlerdeyse, bilhassa bu sigara içme konusunda 20 sene geri kalm›ﬂlar. Gençler kendi sa¤l›¤›n› düﬂünmüyor. Sa¤l›k kültürü oluﬂmam›ﬂ. En
üzüldü¤üm ﬂey de o. ‹nsanlar 60 yaﬂ›nda da ölürüm diyorlar 80 yaﬂ›nda da.
Uzun ömürlü olup da sa¤l›kl› yaﬂama
gayesi yok.
Kongreye gelince; çok hoﬂ, çok enteresan. Bilhassa bu sene yabanc› memleketlerden davet edilmiﬂ arkadaﬂlar var.
Onlar›n konuﬂma yapmalar›na, davet
edilmelerine çok sevindim. Türk diﬂhekimlerinin bu konularda yeni yeni bilgiler edinmeleri bak›m›ndan çok zengin bir kongre olarak gördüm.

Sabit yer tutucularda
yeni bir yaklaﬂ›m
Betül Kargül*

iﬂhekimleri, erken dönemde
yapacaklar› iyi bir tedavi planlamas› ve basit oklüzyon düzenlemeleriyle çocu¤un geliﬂmekte olan maloklüzyonuna engel olabilirler.
Süt dentisyon, çocu¤un gelecekteki oklüzyonu hakk›nda bilgi verebilecek bir
anahtard›r. Süt diﬂlerinin düﬂmesi ve
daimi diﬂlerin sürmesi bir harmoni ﬂeklinde birbirini takip eden olaylard›r.1,2
Çeﬂitli morfogenetik ve çevresel etkenler oklüzyonun geliﬂmesinde etkili olmaktad›r.3 Bu etkenlerden biride erken
süt diﬂi kay›plar›d›r. Erken süt diﬂi kay›plar›n›n yer kay›plar›na neden oldu¤u
ve bununda maloklüzyonla sonuçland›¤› bilinmektedir. Ço¤u zaman bu yer
kay›plar›n›n ortadan kald›r›lmas› uzun
süreli ortodontik tedaviler gerektirir.4
Bir süt molar›n erken düﬂmesi veya erken çekilmesi nedeniyle meziyalinde ve
distalindeki komﬂu diﬂlerin bu boﬂlu¤a
e¤ilmesi, kaymas› veya rotasyonu ile çekilen diﬂin bulundu¤u tarafa do¤ru or-

D

TDBD / 32

ta hatta de¤iﬂiklikler ve karﬂ›s›ndaki
diﬂte sarkma meydana gelebilir.5 Erken
süt diﬂi kay›plar› nedeniyle maloklüzyonlar›n oluﬂmamas› için; çocu¤un diﬂ
geliﬂimine, kay›p diﬂin say›s›na ve dental arkataki yerine göre çeﬂitli yer tutucu tipleri(hareketli veya sabit) vard›r.1,610
Yertutucu endikasyonlar› ile ilgili bilgiler Tablo’da gösterilmiﬂtir. Hareketli
yer tutucular›n kaybolma, k›r›lma ve
yeterli süre kullan›lmad›¤› için etkili olamamas› gibi dezavantajlar› vard›r. Sabit yer tutucular ise iyi planland›¤›nda
oral dokulara daha az zarar verir, çocuklar taraf›ndan daha kolay kabul edilir ve uzun süre a¤›zda kalabilir.11-13
Bugün ileri teknoloji bize yeni materyallerin yer tutucu yap›m›nda kullan›labilme ﬂans›n› vermektedir. Kompozit
resin ile güçlendirilmiﬂ Fiberglass materyali (FGKR) (Glass fibre reinforced
composite resin) diﬂhekimli¤i marketlerinde yer alan yeni bir malzeme olup
yer tutucu yap›m›nda kullan›labilecek
bir alternatif olmaktad›r. FGKR diﬂhekimli¤i uygulamalar› birkaç y›ldan beri
devam etmektedir.9,14-20 Bu çal›ﬂmada

sabit yer tutucu olarak fiber glass termoplastik polimer ve ›ﬂ›kla sertleﬂen resin matriks ihtiva eden everStick® (everStick®, Stick Tech Ltd, Turku, Finland) kullan›lm›ﬂt›r. Maksilla veya
mandibulada erken kaybedilen süt molarlar›n yerine uygulanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada kompozit resin ile güçlendirilmiﬂ
Fiberglass materyalinin (FGKR) erken
süt diﬂi kay›plar›nda yertutucu olarak
kullan›lmas› gösterilmiﬂtir.

Yer tutucunun yap›m›
A¤›ziçi ve radyografik muayeneden
sonra yertutucu endikasyonu konularak komﬂu diﬂler çürük veya eski dolgular aç›s›ndan de¤erlendirilerek, diﬂ-

Çocu¤un yaﬂ› ve mental geliﬂimi
Çocuk diﬂhekimi koperasyonu
Genel Faktörler Çocuk ebeveyn koperasyonu
Çocu¤un genel sa¤l›k durumu
Sosyoekonomik faktörler
Çocu¤un diﬂ geliﬂimi
Pulpa patolojisine ve ya alveoler abseye ba¤l› Süt diﬂi çekimi
Lokal Faktörler Travmaya ba¤l› erken süt veya daimi diﬂ
Konjenital diﬂ eksikli¤i
Daimi diﬂlerin sürmesinde gecikme
Daimi diﬂin ektopik sürmesine ba¤l› süt diﬂinin erken kayb›
Tablo. Yer tutucu uygulamalar›nda de¤erlendirilmesi gereken faktörler

ler aras›ndaki mesafe ölçülerek FGKR
uygun ölçüde kesilir. Diﬂ yüzeyleri
pomza ile temizlenerek 35% lik fosforik
asit uygulan›r, y›kan›p, kurutularak
dentin bonding uygulan›p ›ﬂ›kla sertleﬂtirilir. ‹nce bir tabaka ak›c› kompozit
uyguland›ktan sonra ›ﬂ›k uygulanmadan FGKR adapte edilir ve fazlal›klar
temizlenerek 40 sn ›ﬂ›kla sertleﬂtirildikten sonra oklüzyon kontrolü yap›larak
cilalama iﬂlemine geçilir. 1 hafta sonra
kontrol edilerek ve 6 ayl›k kontrollere
ça¤r›l›r.

Kompozit resin ile güçlendirilmiﬂ Fiberglass materyali (FGKR) band&loop
olarak adland›r›lan sabit yer tutucular için yeni bir alternatiftir.14,7,11,12 FGKR
ﬂeffaf renkli glassfiber, termoplastik polimer ve polimerin güçlendirilmesi için
›ﬂ›kla sertleﬂen resin matriksten meydana gelmiﬂtir ve birbirine parelel fiber lifleri malzemenin dayan›kl›l›¤›n› ve kuvvetini art›rmaktad›r. Kompozit resin ile
güçlendirilmiﬂ Fiberglass materyali
(FGKR); köprülerin gövdelerinin oluﬂturulmas›nda, resinle ba¤lanan köprülerde, travma nedeniyle kaybedilen ön
diﬂ restorasyonlar›nda, oklüzal ve palatal splintlerde, hareketli protezlerde ve
hareketli protezlerin ince bölümlerinin
güçlendirilmesinde kullan›lmaktad›r.9,21
Bu çal›ﬂmada FGKR ile yap›lan yer tutucular›n pek çok avantajlar› nedeniyle
iyi bir alternatif olabilece¤i gösterilmiﬂTDBD / 34

tir. Tek seansta uygulanmas› nedeniyle
pratiktir. Band&loop yer tutucular y›lda birkez ç›kar›larak diﬂ kontrol edilmeli ve temizlenerek fluorid uygulanmal›d›r.22 FGKR ile bu basamaklar›n tümü elimine edilmiﬂ olmaktad›r. Peridontal aç›dan da komﬂu periodontal
dokulara konta¤› olmad›¤› için geleneksel yertutucular›n zaman zaman neden oldu¤u periodontal sorunlar ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.Metal allerjisi olan
hastalarda kullan›m endikasyonu var-
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d›r. Daha az yer kaplad›¤› için daha do¤al hissedilir ve temizlenmesi kolayd›r.
Ölçü al›p model haz›rlanmas› gerekmedi¤inden laboratuvar iﬂlemleri ortadan
kalkmaktad›r. Uygulanan yer tutucular›n takip süreleri k›sa olmakla birlikte
malzemenin gösterdi¤i performans ve
bir çok klinik avantajlar› nedeniyle çocuk diﬂhekimli¤inde kullan›lan sabit
yer tutuculara yeni bir alternatif olabilecektir.23

mixed dentition. J Dent Child, 68, 2 :109-114,

* Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dal›,

17.Vallittu, P.K.: Use of woven glass fibres to

March-April 2001
14.Vallittu, P.K.: Case report: A glass fibre reinforeced resin bonded fixed partial denture. Eur
J Prosthodont Res Dent, 9:35-39, 2001
15.Vallittu, P.K.; Sevelius C.: Resin bonded,
glass fiber-reinforced composite fixed partial
dentures: A clinical study. J Prost Dent, 84:413417, October 2000
16.Vallittu, P.K.: A review of fiber reinforced
denture base resin. J Prosthodont, 5;270-276,
1996
reinforce a composite veneer. A fracture resistance and acoustic emission study. J Oral Rehabil,29:1-7, 2002

KAYNAKLAR

18.Kallio, T.; Lastumäki, T.; Vallittu, P.K.: Bonding of restorative composite resin to some

1.Foster, T.D.: Dental factors affecting occlusal
development. A text book of Orthodontics. Ed.
London, Blacwell, p.129-146, 1990
2.Moyers, R.E.: Ortodontia, 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.107-108, 1991
3.Keonfeld, S.M: Effects of premature loss of
primary teeth and sequence of eruption of permanent teeth on malocclusion. J Dent Child,
20:2-13, January-February 1953
4.Taylor, L.B.; Full C.A.: Space maintenance: is
it necessary with cuspal interlock?. J Dent
Child, 61:327-329, September-December
1994
5.Dearing, S.G.: Space loss and malocclusion.
New Zealand Dent J, 77:62-67, April 1981
6.Wright, G.Z.; Kennedy, D.B.: Space control in
the primary and mixed dentitions. Dent Clin
North Am, 22:579-601, 1978
7.Christensen, J.; Fields, H.: Treatment plan-

polymeric composite substrates. Dent Mater
,17:80-86, 2001
19.Vallittu, P.K.: Prosthodontic treatment with
glass fiber reinforced composite resin bonded
fixed partial denture. A clinical report. J Prosthet
Dent, 82:132-135, 1999
20.Ahlstrand Wisua, M.; Finger Werner, J.:Direct and indirect fiber-reinforced fixed partial
dentures: Case reports. Quintessence, 33:
359-365, 2002
21. AYDIN M.Y., KARGÜL B. Glass Fiber Reinforced Dental Bridge For A Missing Central Incisor: Case Report. ASDC in press 2003
22. Mc Donald, R.E; Avery, D.E.:Dental materials. Dentistry for the Child and Adolescent.7th
ed. St Louis, Mosby,2000; p 686
23. Kargül B., Kabalay U., Ça¤lar E. Space Maintainers With Glass Fibre-Reinforced Composite: Six Months Follow –Up. ASDC in press 2003

Restorasyonlarda kenar aral›¤›
ve mikros›z›nt›
Dina Erdilek

iﬂhekimli¤inde, restorasyonlar›n uzun ömürlü olabilmeleri,
büyük ölçüde uygulanan restoratif materyalin diﬂ dokusuna yapt›¤›
tutunman›n kalitesine ba¤l›d›r. Bu tutunma yeterince güçlü de¤ilse, restorasyon a¤›z içi ﬂartlar›nda fonksiyona girdikten sonra, k›sa veya uzun vadede
restorasyon materyali ile diﬂ dokusu aras›nda oluﬂacak kenar aral›¤›, burada
bir s›z›nt› ortam› yaratacak ve bu alana
a¤›z içi s›v›lar›, mikroorganizmalar, çeﬂitli molekül ve iyonlar geçiﬂ yapabilecektir39. Bunun sonucunda postoperatif
duyarl›l›k, restorasyon kenar›nda renkleﬂmeler, restorasyon kenar›nda k›r›lmalar, sekonder çürük ve pulpada iltihapsal de¤iﬂiklikler gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir.4,7,8,30
Restorasyonun uygulanmas› ve fonksiyona girmesi ile beraber diﬂ-restorasyon
bütünlülü¤ünün devaml›l›¤›n› etkileyecek birçok faktör devreye girmektedir.
Bunlar kavitenin tipi, restorasyon kenarlar›n›n konumu ve buradaki diﬂ dokusunun özellikleri, materyalin ve diﬂin
termal genleﬂme katsay›lar›, materyalin
ve diﬂin elastisite modülleri, materyalin
sertleﬂirken gösterdi¤i kontraksiyon
miktar›, materyalin sahip oldu¤u flow
kapasitesi, restorasyonun çi¤neme
fonksiyonu s›ras›nda karﬂ›laﬂt›¤› kuvvetler, restorasyon materyalinin kaviteye uygulanma tekni¤i ve burada diﬂhekiminin göstermesi gereken özen gibi
birçok etkendir2,13,60.
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Günümüzde restoratif diﬂhekimli¤inden farkl› yap›sal özelliklere sahip çeﬂitli restorasyon materyalleri mevcuttur.
Amalgam alaﬂ›mlar›n›n kullan›m›, kendi endikasyon alanlar› içinde hala geçerlili¤ine korumaktad›r. Ancak özellikle diﬂ rengini taklit eden estetik materyallerin üretimlerindeki geliﬂme ile
beraber, adeziv deﬂhekimli¤i alan›nda
da büyük aﬂamalar kaydedilmiﬂtir. Burada amaçlanan baﬂl›ca husus, restorasyon materyalinin diﬂ dokusuna olan
ba¤lanmas›n›n en üst düzeyde gerçekleﬂmesini sa¤lamaktad›r.
Restorasyon kenar›n›n konumu ve
buradaki diﬂ dokusunun önemi
Bugüne kadar mikros›z›nt› konusunda
yap›lm›ﬂ olan araﬂt›rmalar›n ço¤unda
çal›ﬂmalar, servikal bölgede de restorasyon kenar›na sahip olan kavite preparasyonlar› ile yap›lm›ﬂ olup, bunlar›n
hepsinde servikal bölgede ve özellikle
mine-sement birleﬂiminin alt›nda yer alan restorasyon kenarlar›nda s›z›nt›n›n
varl›¤› gösterilmiﬂtir.
Mine-sement birleﬂiminin 0.5 mm üzerinde bulunan ince mine tabakas› yer
yer, tipik mine morfolojisine uymayan
doku alanlar› içermekte ve buradaki bir
II. s›n›f kenar›nda mine prizmalar› uzun eksenleri boyunca yer almaktad›r28.
Adeziv sistem kullan›ld›¤›nda, mine
prizmalar›n›n bu konumu nedeniyle asit ajan›n etkisi yeterli olmayacakt›r. Ara yüzeylerde, mine-sement birleﬂiminin hemen alt›nda, 150-200 mm kal›nl›¤›nda ve dentinden farkl› yap›ya sahip
mineralize bir tabaka gösterilmiﬂtir.
Böyle bir tabaka V. s›n›f kavitelerin kenar›nda da daha ince olarak mevcuttur.
Bu bölgelerde uygulanan adeziv reçine
5-8 mm kal›nl›¤›nda bir infiltrasyon yapabilmektedir; ama reçine uzant›lar›
çok seyrektir27,66. Bu tip bir tabaka nedeniyle yeterli adezyonun sa¤lanmas›
mümkün olmayacakt›r.

Restorasyon materyalinin yap›sal
ve fiziksel özellikleri
Tüm reçine esasl› kompozit materyaller
polimerizasyon proçesi s›ras›nda %1.7
ila 7.1’e varan oranda hacimsel büzülme gösterir31,52. Bu durum materyalin iç
yap›s›nda stresler yaratabilir ve bu
stresler bir dereceye kadar materyalin
plastik deformasyona u¤rama kapasitesi, yani flow kapasitesi ölçüsünde serbestlenebilir. Bu tip stresler materyalin
yap›s› içinde kald›klar› taktirde restorasyonun kenar›nda aral›k oluﬂmas›na
katk›da bulunacaklard›r13,14.
Materyalle ilgili bir di¤er önemli özellik
elastisite modülüdür. Düﬂük elastisite
modüllü olan malzeme, daha az kat› olup daha elastiktir ve büzülme sonucu
oluﬂan stresleri azaltma yetene¤ine sahiptir13. Kompozit reçinelerde doldurucu partikül miktar› fazla ise, elastisite
modülü yüksektir. Burada polimerizasyon büzülmesi daha az olsa bile, materyalin içinde fazla stres birikece¤inden,
restorasyonun kenar ba¤lant›s› zarar
görebilir.
Adeziv diﬂhekimli¤inde, daha önce geliﬂtirilen sistemlerde bir asit haz›rlay›c›,
bir primer ajan ve bir ba¤lay›c› ajan
mevcuttur. Sonra geliﬂtirilen 2 aﬂamal›
sistemde ayn› zamanda asit özelli¤e de
sahip primer ajanlar kullan›lm›ﬂt›r. Yak›n zamanlarda ise iki k›s›ml› asit primerlerin kullan›ld›¤› tek aﬂamal› preparatlar haz›rlanm›ﬂt›r. Farkl› tipteki adeziv sistemlerin II. ve V. s›n›f kaviteler
kullan›larak incelendi¤i baz› araﬂt›rmalarda diﬂeti kenar›ndaki mikros›z›nt› aç›s›ndan fark bulunmam›ﬂt›r31,51,58,59.
Doldurucu partikül içeren baz› adezivler ile ak›ﬂkan kompozit reçinelerin araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, ak›ﬂkan kompozitlerin, ak›ﬂkan olmayan kompozitlere göre daha fazla büzüldü¤ü, ama en
fazla polimerizasyon büzülmesinin doldurucu içeren adezivlerin oldu¤u tesbit
edilmiﬂtir40. Bu araﬂt›rmada ak›ﬂkan
kompozitler, doldurucu içeren adeziv-

ler ve mikrodolduruculu kompozit reçineler elastisite modülü aç›s›ndan düﬂük de¤erler göstermiﬂlerdir. Ayn› araﬂt›rmada en yüksek elastisite modülü
de¤erleri ise hibrit kompozitlere aittir.
Burada mikrodoldurucu içeren bir
kompozit reçine (Durafil VS) hem düﬂük polimerizasyon büzülmesi, hem de
düﬂük elastisite modülü göstererek çok
iyi sonuç vermiﬂtir. Halbuki e¤er düﬂük
elastisite modüllü varsa, polimerizasyon büzülmesinin yüksek olmas› beklenirdi. Benzer durum baz› ak›ﬂkan kompozitlerde de tesbit edilmiﬂtir. Aç›klama olarak bunlar›n sertleﬂmeleri s›ras›nda tamamlanmam›ﬂ bir polimerizasyon aﬂamas› olabilece¤i veya bu materyallerin özel reçine matrikslerine sahip
oldu¤u düﬂünülmüﬂtür40.
Doldurucu partikül içeren ba¤lay›c› ajanlarda uygulanan adeziv yap› kal›n
olmaktad›r. Bu durumda, ortamdaki
gerginlik kapasitesinin artaca¤› ve büzülme streslerinin daha iyi tamponlanaca¤› düﬂünülmüﬂtür38. Ama bu tip ajanlar› seçerken gerekti¤inden fazla kat›
yap›ya sahip olanlar bu sefer de dezavantaj getirebilir; bu nedenle en uygun
iﬂlevselli¤e sahip materyali bulmak gerekmektedir. Belki doldurucu içermeyen yada çok az içeren adezivlerin kal›n
tabakalar halinde uygulanmas›, çok olumlu elastisite özellikleri nedeniyle yarar getirebilir; ama burada da bunlar›n
yüksek polimerizasyon büzülmeleri
dikkate al›nmal›d›r.
Ak›ﬂkan yap›daki cam iyonomer simanlar›, ak›ﬂkan kompozit reçinelere göre
daha çok mikros›z›nt› göstermiﬂtir. Ancak cam iyonomer simanlar› adeziv ajanlar› beraber kullan›l›rsa s›z›nt› miktar› azalmaktad›r49.
Amalgam restorasyonlarda da sertleﬂme
s›ras›ndaki büzülme ve genleﬂme hareketleri, flow ve creep kapasiteleri kenar
aral›¤› oluﬂumunu etkilemektedir. Amalgam restorasyonlarda, çi¤neme bas›nc›n›n fazla oldu¤u bölgelerde 2 mm
ile 20 mm’ye varan kenar aral›¤›n›n oluﬂabildi¤i gösterilmiﬂtir61.

Kavitenin tipi
Kompozit reçinelerde flow miktar›, materyalin yap›sal özelli¤inin yan› sara,
kavitenin C faktörü ile de ba¤lant›l›d›r.
C faktörü, ba¤lanm›ﬂ yüzeylerin ba¤lanmam›ﬂ yüzeylere olan oran›d›r11,14,15.
C faktörü ne kadar yüksek ise, polimerizasyon büzülmesi ile ortaya ç›kan iç
stres de o kadar fazla olur. Örne¤in 5 adet duvara sahip bir servikal kavite, bir

kompozit restorasyon için yüksek strese sahip bir preparasyon tipidir. Çünkü
materyalin flow hareketi s›n›rlanm›ﬂt›r
ve oluﬂan içsel stres yeterince serbestlenemez, sonuçta adeziv ba¤lant› zarar
görebilir.
Kompozit reçineler, kompomerler, ak›ﬂkan kompozitler ve ak›ﬂkan kompomerlerin V. s›n›f kavitelerde incelendi¤i
bir araﬂt›rmada, tüm materyaller mine
kenar›nda hiç s›z›nt› göstermezken, servikal kenarlarda al›nan karmaﬂ›k sonuçlara ra¤men hepsinde bu bölgede
farkl› derecelerde mikros›z›nt› görülmüﬂtür10. Burada, bu tip kavitelerde C
faktörünün yüksek olmas› nedeniyle
materyallerin di¤er özelliklerinin perdelenerek, performanslar›n›n farkl› materyallerde bile benzer sonuç verebilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
V. s›n›f kompomer restorasyonlar fazla
gingival s›z›nt› gösterebilmektedirler12;
ancak kavitelere asit ajan uyguland›¤›
taktirde, bu materyallerin mine ve sement kenarlar›nda iyi kenar iyi kenar uyumu izlenmiﬂtir25. Kompomerler ve reçine modifiye cam iyonomer simanlar›n›n V. s›n›f kavitelerde incelendi¤i baz›
araﬂt›rmalarda, bu materyaller aras›nda
mikros›z›nt› aç›s›ndan anlaml› bir fark
bulunmam›ﬂt›r6,16,53,64.
Retantif olmayan servikal kavitelerde ise, kompozit reçineler ve kompomerlerin, e¤er servikal kenarda bizotaj yap›lm›ﬂsa, daha çok s›z›nt› gösterdikleri tesbit edilmiﬂtir48.
II. s›n›f kavitelerde kompozit restorasyonlar›n mikros›z›nt› araﬂt›rmalar›nda
s›kl›kla kullan›lmaktad›r18,35,37,45,46,47.
Cam iyonomer simanlar›, reçine modifiye cam iyonomer simanlar› ve kompomerlerin normal kaide maddesi olarak
kullan›lmalar›, II. s›n›f kompozit restorasyonlarda servikal s›z›nt›y› azalt›c› bir
etki yapmam›ﬂt›r18,35,45. Reçine modifiye
cam iyonomerler ve kompomerler,
MOD kavitelerde kompozit reçinelerin
alt›nda sandviç tekni¤i ile kullan›ld›klar›nda ise, bu restorasyonlarda, tek baﬂ›na yerleﬂtirilmiﬂ kompozitlerden anlaml› olarak daha iyi kenar uyumu tesbit edilmiﬂtir17. Ayn› çal›ﬂmada ayr›ca,
reçine modifiye cam iyonomer simanlar› ile yap›lan restorasyonlarda metal
matriks kullan›m›, servikal kenarda daha olumlu sonuç vermiﬂtir.
II. s›n›f kompozit reçine restorasyonlarda ara yüzde kavitenin vertikal duvarlar›na bizotaj yap›lmas›, bu kenardaki
mikros›z›nt›y› anlaml› derecede azaltmaktad›r37,47. Bunun yan› s›ra restorasyonlar›n gingival kenarlar›ndaki s›z›nt›-

da da anlaml› bir azalma görülmüﬂtür37.
Burada bizotaj iﬂlemi ile daha geniﬂ bir
mine tutuculu¤u sa¤lan›r. Ayr›ca bu
bölgedeki mine prizmalar›, bizotaj yap›lmas›yla asit ajan›n dikey olarak iyi
nüfuz edebilece¤i bir ﬂekilde yönlenmiﬂ
olmaktad›rlar.
Farkl› restorasyon tiplerinde
mikros›z›nt›
Direkt kompozit reçine inleyler, servikal kenarda, direkt kompozit restorasyonlardan daha az mikros›z›nt› göstermiﬂtir18. ‹nley restorasyonda, materyalin sonradan yüksek ›s› alt›nda nihai ›ﬂ›klanmaya tabi tutulmas› ile büyük
ölçüde yap›ﬂt›r›c› reçine tabakas› bünyesinde meydana gelmektedir. ‹deal bir
yap›ﬂt›r›c› siman kal›nl›¤› 50 mm’den
fazla olmamal›d›r. Burada reçinenin
vizkozitesi ve hekim uygulama tecrübesi de etkilidir.
Direkt kompozit reçine inleylerin uygulanm›ﬂ oldu¤u uzun süreli araﬂt›rmalar›n sonucunda iyi kenar uyumu, az
mikros›z›nt› ve çok az sekonder çürük
s›kl›¤› bildirilmiﬂtir21,22. ‹zosit inleylerde
7 y›l sonra %68 iyi kenar uyumu ve seramik inleylerde de çok düﬂük sekonder çürük s›kl›¤› bildirilmiﬂtir20.
II. s›n›f porselen inley restorasyonlar›n
servikal kenarlar›nda, inley ile diﬂ aras›ndaki yap›ﬂt›r›c› reçine siman› kal›nl›¤› ne kadar ince ise, o kadar az s›z›nt›
görülmüﬂtür28. Ayr›ca cam seramik inley restorasyonlar›n II. s›n›f kavitelere
uygulanmas› s›ras›nda yüksek viskoziteye sahip yap›ﬂt›r›c› adeziv reçineler s›z›nt› aç›s›ndan daha iyi sonuç vermiﬂtir34.
Kanal tedavisi görmüﬂ diﬂlerin kullan›ld›¤› bir araﬂt›rmada seramik inley restorasyonlar MOD kavitelere uygulanm›ﬂ
ve bu restorasyonlar, kompozit reçinelere ve adeziv sistemle beraber uygulanan amalgamlara göre mikros›z›nt› aç›s›ndan çok daha baﬂar›l› bulunmuﬂtur23.
Diﬂhekimli¤inde adeziv sistemlerin geliﬂtirilmesiyle beraber, adeziv malzemeler amalgam kavitelerinde de uygulamaya baﬂlanm›ﬂt›r. 4-META bazl› adeziv sistemler, amalgam restorasyonlarda
s›z›nt›y› anlaml› derecede azaltmaktad›r62,68. Amalgam ile diﬂ dokusu aras›ndaki ba¤lant›n›n olas› kopmas›, adeziv
kullan›lmayan restorasyonlarda diﬂ dokusu ile amalgam aras›nda olurken, adeziv kullan›lan restorasyonlarda amalgam ile ba¤lay›c› ajan aras›nda görülmüﬂtür62.
Dentin ba¤lay›c› materyaller, restoras39 / TDBD

yon ile diﬂ aras›nda, elastisite kapasitesine sahip bir tabaka olarak da iﬂlev görürler67. Böylece örne¤in amalgam materyalindeki boyutsal de¤iﬂimler s›ras›nda ortaya ç›kan streslerin azalt›lmas›nda daha da önem taﬂ›yabilirler.
Amalgam materyali kaviteye uygulan›rken, malzeme kavitenin dikey duvarlar›na küçük miktarda ve yüksek kondansasyon kuvveti ile yerleﬂtirilmelidir.
Bu ﬂekilde, oluﬂabilecek aral›¤›n miktar› 5 mm’nin alt›na inebilir. Bu, her tip
amalgam materyali için geçerlidir61. Amalgam ile kullan›lan adeziv ajanlar›n
ba¤lanma gücünün artt›r›lmas› amac›yla malzemeye üretici taraf›ndan toz partikülleri (HPA) eklenmiﬂtir.
Amalgam restorasyonlar vizköz yap›daki adeziv reçinelerle beraber kullan›ld›klar›nda, mikros›z›nt› büyük ölçüde
azalmaktad›r42. Özellikle yüksek oranda
bak›r içeren amalgam alaﬂ›mlar, bu tip
ba¤lay›c› ajanlar uygulanmaks›z›n kullan›l›rsa, hastada uzun süreli bir postoperatif duyarl›l›k oluﬂabilir.
Bir araﬂt›rmada baz› dentin ba¤lay›c›
sistemlerin primer ajanlar› tek baﬂ›na
kullan›lm›ﬂt›r5. Kavite duvarlar›na asit
ajan sürüldükten sonra sadece primer
ajan uygulanm›ﬂ olan restorasyonlarda,
kaide maddesi uygulanmam›ﬂ ve veya
sadece lâk sürülmüﬂ veya kavitelerine
asit uygulamas› yap›lmaks›z›n primer ajan kullan›lm›ﬂ olan restorasyonlardan
anlaml› derecede daha az mikros›z›nt›
tesbit edilmiﬂtir.
Kaviteye dentin ba¤lay›c› ajan uygulanmadan önce, kavitenin klorhekzidin ve
alkol bazl› dezenfektanlar ile muamele
edilmesi ise, s›z›nt›y› önleyici bir etki
yapmam›ﬂt›r65.
Mikros›z›nt› araﬂt›rmalar›nda
a¤›z içi ﬂartlar›n taklit edilmesi
Eskiden beri yap›lmakta olan mikros›z›nt› araﬂt›rmalar›nda, genellikle a¤›z içi ›s› ﬂartlar›n› taklit etmek amac›yla dönüﬂümlü ›s› de¤iﬂimi iﬂlemi (thermocycling) yap›lmaktad›r. Dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi iﬂlemi (loading cycling)
ise araﬂt›rmalarda daha seyrek uygulanm›ﬂt›r. Oysa bu iﬂlemin çok gerekli oldu¤u son y›llarda iyice ortaya ç›km›ﬂt›r.
I. s›n›f kompozit reçine restorasyonlarla
yap›lan bir araﬂt›rmada, farkl› ba¤lay›c›
ajan-kompozit reçine gruplar› s›z›nt› aç›s›ndan incelenmiﬂ ve bu çal›ﬂmada
dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi iﬂlemi
de yap›lm›ﬂt›r. Bu iﬂlemin yap›lmad›¤›
gruplarda, hiçbir materyal grubu s›z›nt›
göstermezken, iﬂlem uyguland›¤›nda
baz› materyal gruplar›nda anlaml› dereTDBD / 40

cede mikros›z›nt› görülmüﬂtür1. Burada
iﬂlem yap›lmad›¤›nda s›z›nt› görülmemesi adeziv sistemlerin ba¤lama gücünün, restorasyondaki ola¤an polimerizasyon büzülmesine direnç gösterdi¤i
ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Dönüﬂümlü
a¤›rl›k yüklenmesi iﬂleminden sonra
anlaml› s›z›nt› gösteren gruplarda, ilgili
kompozit reçinelerin elastisite modülleri dentinin elastisite modülünden oldukça düﬂük bulunmuﬂtur. Bir kompozit reçinenin elastisite modülü dentininkine (18,5 Mpa) eﬂit veya daha büyükse, okluzal kuvvetler karﬂ›s›nda deforme olmadan dayanmaktad›r43.
Kompozit reçine restorasyonlar›n adeziv sistemle yap›ﬂt›r›lan inley restorasyonlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› birçok araﬂt›rmada, inleyler kenar bütünlü¤ü ve mikros›z›nt› aç›s›ndan anlaml› olarak daha
iyi sonuç verirken, ayn› restorasyon tiplerinin dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi
iﬂlemi ile beraber incelendi¤i bir çal›ﬂmada servikal bölgedeki kenar uyumu
problemleri her iki restorasyon türünde
de benzer derecede bulunmuﬂtur19.
Bir baﬂka araﬂt›rmada ise, endodontik
tedavi görmüﬂ diﬂlerde mine-sement
birleﬂiminin 1 mm alt›nda yer alan çeﬂitli tip MOD restorasyonlara dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi iﬂlemi de uygulanm›ﬂt›r3. Servikal mikros›z›nt› aç›s›ndan en iyi sonucu direkt uygulanm›ﬂ
olan kompozit reçine restorasyonlar
vermiﬂtir. Daha sonra kompomerler ve
reçine-modifiye cam iyonomer simanlar› ile sandviç restorasyonu yapm›ﬂ
kompozitler gelmektedir. En kötü sonucu adeziv sistemle ba¤lanm›ﬂ amalgamlar göstermiﬂtir. Yeni geliﬂtirilen
ba¤lay›c› ajan sistemleri, daha eski adezivlere oranlara daha yüksek viskoziteye sahip oldu¤undan stres absorbe edici elastik bir tabaka olarak da iﬂlev gösterebilmektedirler. Bu aç›dan bak›l›rsa
kompomerler ve reçine modifiye cam iyonomer simanlar› bu ölçüde stres absorbe edici olarak gözükmemektedir.
Ormoser restorasyonlar, hibrit kompozit restorasyonlarla karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak II. s›n›f kutu tipi kavitelerde incelenmiﬂ ve ara yüzeylerde vertikal kenarlara bizotaj iﬂlemi de yap›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmada diﬂlere dönüﬂümlü ›s› de¤iﬂimi ve dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi
iﬂlemleri ayn› anda uygulanm›ﬂt›r. Her
iki restoratif materyalde de, ›s› ve a¤›rl›k iﬂlemleri uygulanm›ﬂ olan restorasyonlar, iﬂlem uygulanmam›ﬂ restorasyonlara göre okluzal kenarlarda herhangi bir s›z›nt› fark› göstermemiﬂler,
ancak gingival kenarlarda ise ileri dere-

cede anlaml› s›z›nt› art›ﬂ› bulunmuﬂtur26.
Nanos›z›nt›
Adeziv sistemlerin geliﬂmesi sayesinde
restorasyonlar›n diﬂ dokusuna olan
ba¤lanmas› önemli ölçüde güçlenmiﬂtir. Ancak restorasyonlarda kenar aral›¤›n›n tesbit edilmedi¤i durumlarda bile,
ortamda hala bir miktar s›z›nt›n›n varolabildi¤i baz› araﬂt›r›c›lar taraf›ndan
gösterilmiﬂtir29,55,56.
Taray›c› elektron mikroskobu (SEM) analizleri ile, çeﬂitli adeziv sistemlerin
hibrit tabakalar›nda, kollajen fibrillerin
çevresindeki nanometre mesafedeki alanlarda gümüﬂ nitrat penetrasyonu
gözlenmiﬂtir. Bu olgu nanos›z›nt› olarak
tan›mlanm›ﬂt›r56. Adeziv reçine materyali, demineralize olmuﬂ dentin dokusuna yeterince iyi bir ﬂekilde infiltre olamazsa, burada ortaya ç›kabilecek nanos›z›nt› sonucunda hidrolitik parçalanmalar olacak ve adeziv reçine-dentin
dokusu ba¤lant›s› bozulacakt›r24. Adeziv materyalin ba¤lanma alanlar›nda zamanla porözite art›ﬂ› tesbit edilmiﬂ ve
bu durum nanos›z›nt› ortam›n›n varl›¤›na ba¤lanm›ﬂt›r57.
Çok yeni ve daha eski dentin ba¤lay›c›
sistemlerin SEM ile incelenmesiyle, tüm
materyallerde hibrit tabakalarda gümüﬂ
partikülleri tesbit edilmiﬂtir41. Ancak
gümüﬂ partiküllerinin yerleﬂimleri ve
depolanma görüntüleri her bir adeziv ajan tipinde farkl› ﬂekillerdedir. Dentin
dokusuna olan ba¤lanma kalitesinin
öncelikle materyal ba¤lant›l› oldu¤u
baﬂka araﬂt›r›c›lar taraf›ndan da bildirilmiﬂtir9,50.
Dentin ba¤lay›c› uygulanm›ﬂ restorasyonlar uzun süre (6 ay – 3 y›l) su içinde bekletildiklerinde, ba¤lanma kuvvetinde azalma olmaktad›r9,33. Dentin ba¤lay›c› ajan›n uygulanmas› s›ras›nda adeziv materyal kollajen a¤›n›n çevresini
yeterince doldurmad›¤›nda, hibrit tabakan›n dip k›sm›nda aç›k alanlar kalabilmektedir44,54,63. Bu alanlarda hidrolitik
etkilenme sonucu ba¤lant› zay›flayacakt›r.
Adeziv ba¤lant›n›n 1-3 y›l boyunca II.
s›n›f kavitelerde incelendi¤i bir in vivo
araﬂt›rman›n sonucunda, 24 saat sonunda belli bir de¤erde olan çekme
kuvveti de¤eri, 1-2 y›l sonra bunun yar›s›na, 2-3 içinde ise tekrar bunun da
yar›s›na düﬂebilmektedir36.
Sonuç olarak, günümüzde adeziv diﬂhekimli¤i alan›ndaki geliﬂmeler neticesinde restorasyonlar›n mine dokusuna

kaliteli bir ba¤lanma yapmalar› mümkün olsa da, servikal bölgedeki restorasyonlar›n gingival kenarlar›nda hala
önemli ölçüde mikros›z›nt› potansiyeli
vard›r. Bunun baﬂl›ca nedeni, servikal
bölgedeki diﬂ dokusunun adeziv sistemlerle olan ba¤lanma kapasitesinin
düﬂük olmas›d›r. Bir di¤er neden ise,
servikal bölgenin çi¤neme kuvvetlerinden önemli ölçüde pay alan ve bunun
sonucunda gerilme streslerinin ortaya
ç›kt›¤› bir alan olmas›d›r.
Mikros›z›nt› ile ilgili araﬂt›rmalarda dönüﬂümlü ›s› de¤iﬂimi iﬂleminin yan›s›ra
dönüﬂümlü a¤›rl›k yüklenmesi iﬂleminin de uygulanmas›, restorasyonlar›n
gingival kenarlar›nda ortaya ç›kabilecek s›z›nt›n›n gösterilebilmesi aç›s›ndan çok gereklidir.
Günümüz ﬂartlar›nda bir restorasyon
materyalinin kenar uyumu kapasitesi ile ilgili en do¤ru bilgi, nanos›z›nt› ortam›n›n incelenmesiyle al›nabilecektir.
Adeziv ajanlar›n demineralize olmuﬂ
dentin dokusuna %100 penetre olmas›n› sa¤layacak ba¤lay›c› sistemlerin geliﬂtirilmesi, diﬂhekimli¤inde restorasyonlar›n uzun ömürlü olabilmelerine
büyük katk› sa¤layacakt›r.
*Dr., ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fak. Konservatif Tedavisi Bilim Dal›.
(Diﬂhekimli¤inde
al›nm›ﬂt›r)
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Diﬂhekimi e¤itiminde eksik olan ne?
Güven Külekçi*

iﬂhekimli¤i e¤itimi, dünyada
80’li y›llardan beri özellikle hekimlik yönü a¤›rl›k kazanm›ﬂ
bir e¤itime dönüﬂmüﬂtür. Hekimlik,
sa¤l›kta ya da hastal›kta ‘nedene’ yönelik koruyucu ya da tedavi edici uygulamalarla gerçekleﬂtirilir. Bu do¤rultuda
diﬂhekimli¤i e¤itimi, klinik bilimlerin
diﬂhekimli¤ine özgü temel t›p bilimleri
ile iﬂbirli¤i içinde ö¤retilmesini gerektirir.
Temel t›p bilimleri anatomi, biyofizik,
fizyoloji, histoloji-embriyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, farmakoloji, patoloji ve toplum sa¤l›¤› bilim dallar›ndan oluﬂur. Yurt d›ﬂ›nda temel t›p bilimlerinin a¤›z-diﬂ hekimli¤ine özelleﬂmiﬂ biçimleri tart›ﬂmas›z baﬂl› baﬂ›na bilim dallar›d›r. Örne¤in Göteborg Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nde A¤›z (Oral) Mikrobiyolojisi, A¤›z
Biyokimyas›, A¤›z Patolojisi ve Stomatognatik Fizyoloji Departmanlar› vard›r. A¤›z Mikrobiyolojisi Departman›
baﬂkan› diﬂhekimi Prof.Dr. Gunnar
Dahlen ayn› zamanda bu fakültenin dekan›d›r.
Yurdumuzda diﬂhekimli¤ine özel temel
t›p bilimleri, yurt d›ﬂ› ile eﬂ zamanl› olarak 1970’li y›llarda yap›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu yap›lanma tüm dallar›yla
‹stanbul Üniversitesi’nde ve eksikleri
olsa da Ankara Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi’nde baﬂlam›ﬂken 1980’de
YÖK yasas›yla yok say›lm›ﬂt›r. YÖK öncesinde sekiz ayr› kürsü (ﬂimdiki tan›ma göre anabilim dal›) olan diﬂhekimli¤i temel t›p bilimleri, 1995’de tek bir anabilim dal› içinde toplanm›ﬂt›r. Yurdumuzda diﬂhekimli¤i fakülteleri klinik
bilimler ve temel bilimler olarak iki bö-
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lümden oluﬂur. Temel Bilimler Bölümü, Diﬂhekimli¤i Temel T›p Bilimleri
Anabilim Dal›’n›n bulundu¤u ‹stanbul,
Marmara ve Ankara Üniversiteleri Diﬂhekimli¤i Fakülteleri d›ﬂ›nda di¤er diﬂhekimli¤i fakültelerinde boﬂtur; dersler
t›p fakültelerinin deste¤i ile verilmektedir.
Yetersiz e¤itim
Yurdumuzda diﬂhekimli¤i temel t›p bilimleri dersleri, ço¤unlukla laboratuvar
olanaklar›ndan yoksun olarak ya da yetersiz laboratuvar donan›m› ve personel
say›s›yla ö¤retilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu
derslerin t›p fakültelerinin deste¤i ile
verildi¤i diﬂhekimli¤i fakülteleri için de
ayn› sorun söz konusudur. Üstelik t›p
ö¤rencileri yan›nda diﬂhekimli¤i ö¤rencilerinin e¤itimi, ders saatleri daha az
olsa da ek bir yük oluﬂturmaktad›r. Diﬂhekimli¤i ö¤rencileri için ders içeriklerinin t›p ö¤rencilerine göre daha hafif
ya da daha k›sa olmas› da bu e¤itimin
önemsenmemesine yol açmaktad›r. T›p
fakültelerinin temel bilimler ö¤retim üyeleri ve yard›mc›lar›n›n bilgi sahibi olduklar› ve hizmet verdikleri alan çok
geniﬂtir; diﬂhekimli¤ine özelleﬂmiﬂ bilgiden do¤al olarak uzakt›rlar. T›p fakültelerinin diﬂhekimli¤i fakülteleri temel
t›p bilim dallar›na katk›s›, ancak dökme
suyla de¤irmen döndürecek kadard›r.
Bu nedenle kal›c› çözüm, diﬂhekimli¤i
fakültelerinin kararl›l›k ve sab›rla kendi
özelleﬂmiﬂ temel t›p bilim dallar›n› kurmalar›d›r.
E¤itimin amac›
Diﬂhekimli¤i e¤itiminin amac› hastaya
zarar vermeyen, modern, etkili ve günümüzde geçerlili¤i kabul edilmiﬂ yöntemlerle koruyucu ve tedavi edici hizmet verebilen diﬂhekimleri yetiﬂtirmektir. Avrupa Birli¤i’nce* bir ö¤rencinin
klinik dallarda gerçek anlamda yeterli olabilmesi için 1.Klinik bilim dalla-

r›nda yap›lacak iﬂlemlerin dayand›¤›
biyolojik, fizyolojik, anatomik ilkelerle ilgili bilgi; 2.A¤›z-diﬂ hastal›klar›n›n biyolojisi, moleküler biyolojik
reaksiyonlar›n ilkeleri konusunda
bilgi; 3.Uygun farmakolojik ve terapötik yaklaﬂ›mlar konusunda bilgi;
4.Çapraz infeksiyon kontrolü konusunda bilgiye sahip olmas› gerekmektedir. (*Shanley DB: Dental Education in Europe; Dental Press Kft,
2001) Bu, klinik bilim dallar› ve diﬂhekimli¤ine özel temel t›p bilim dallar›n›n
birlikte çal›ﬂmas›yla sa¤lan›r.
Örne¤in günümüzde diﬂ çürü¤ü için
koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmeti, çürük riskinin de¤erlendirmesine göre yap›lmaktad›r. Diﬂ çürü¤ü riskinin de¤erlendirilmesi konservatif diﬂ
tedavisi, pedodonti ya da oral diagnoz
gibi kliniklerde a¤›z mikrobiyolojisi, a¤›z biyokimyas› ve toplum a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› gibi diﬂhekimli¤ine özel temel t›p bilim dallar›n›n uygulamalar›na yer verilmedikçe salt bilgi düzeyinde kalmakta; yaﬂama geçememektedir. Yurdumuzda diﬂhekimli¤i odalar›, bu konuya sürekli diﬂhekimli¤i e¤itimi içinde yer vererek
fakültelerden çok daha fazla duyarl›l›k göstermektedir.
Temel t›p bilim dallar›
Günümüzde kan›ta dayal› diﬂhekimli¤i uygulamas› da gittikçe önem kazanmaktad›r. Bunun için de
temel t›p bilimleri bilgilerinin diﬂhekimli¤ine özgü ö¤retilmesi gereklidir. Ancak bu do¤rultuda yetiﬂmiﬂ
bir diﬂhekimi, art›k tarihe kar›ﬂm›ﬂ yaklaﬂ›mlardan kurtulabilir. Örne¤in ç›kma güçlü¤ü olan üçüncü büyük az› çekiminden sonra antibiyotik verilmeyece¤ini bilir.
Diﬂhekimli¤i temel t›p bilim dallar› salt
diﬂhekimli¤i lisans e¤itimi de¤il lisans
üstü e¤itimi (master, uzmanl›k ve doktora e¤itimi) için de yaﬂamsal önem taﬂ›maktad›r. Bu sayede diﬂhekimli¤ine
hizmet verecek laboratuvar uygulamalar›, toplumsal verilerin eldesi, yeni koruyucu ve tedavi edici yöntemler, malzeme, araç ve gereç geliﬂtirilmesi mümkün olabilir.
Piyasaya hizmet
Günümüzde diﬂhekimli¤i fakülteleri,
temel t›p bilim dal› laboratuvarlar›yla
piyasaya da hizmet vermektedir. Örne¤in Amerika’daki diﬂhekimli¤i fakülte-

lerinin a¤›z mikrobiyolojisi laboratuvarlar›na periodontoloji uzmanlar›n›n
göndermiﬂ oldu¤u teﬂekkür mektuplar›
görülmeye de¤erdir. ‹nternetten
OMTS.html (Oral Microbiology Testing
Service, Temple University School of
Dentistry) adresinden okuyabilirsiniz.
Yurdumuzda ise bu tür gereksinimler,
ço¤unlukla t›p fakülteleri ya da yurt d›ﬂ›ndaki diﬂhekimli¤i fakültelerinden
sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmakta ya da yok say›lmaktad›r.
Diﬂhekimli¤inde çok büyük zorluklarla
gerçekleﬂtirilen bilimsel çal›ﬂmalardan
elde edilen bilgiler ise ne yaz›k ki gerek
klinik gerek e¤itim için yaﬂama geçirilmemektedir; sanki bu çal›ﬂmalar, salt
unvan almak için yap›lmakta ve hatta
bu nedenle kullan›lmamas› gerekmektedir(!). ‹lginç olan, bizim için çözümün ne olmas› gerekti¤i ya da böyle

‘Diﬂhekimli¤inde çok büyük
zorluklarla gerçekleﬂtirilen
bilimsel çal›ﬂmalardan elde edilen
bilgiler ise ne yaz›k ki gerek klinik
gerek e¤itim için yaﬂama
geçirilmemektedir;
sanki bu çal›ﬂmalar, salt unvan almak
için yap›lmakta ve hatta bu nedenle
kullan›lmamas› gerekmektedir(!).’
bilgileri neden bizim de üretmedi¤imizin sorgulanmamas›d›r. Sonuçta uluslararas› düzeyde ö¤retim üyelerimizin
varl›¤›na karﬂ›n bilgi üretimiyle uluslararas› düzeye eriﬂmiﬂ bir fakültemiz
yoktur.
Klinik dallar, kendi dallar›na özgü temel t›p bilimleri bilgilerinin e¤itim-ö¤retimini kendi baﬂlar›na çözümleyebileceklerine inanmaktad›rlar. Her ﬂeyden
önce klinikçilerin laboratuvar çal›ﬂmas›
yapabilmeleri için ek bir e¤itime gereksinimleri vard›r. Bir de klinik iﬂlerini en
aza indirmeleri ya da hasta bak›m›ndan
sonraki akﬂam saatlerinde laboratuvara
girmeleri gerekmektedir. Baz› klinikçiler, k›sa ya da uzun süreli yurtd›ﬂ› e¤itimiyle temel t›p bilim dallar›yla ilgili bilgi ve beceri edinebilmekte; ancak yurda
döndükten sonra laboratuvar çal›ﬂmalar›n› sürdürememektedirler. ‹ﬂi salt la-

boratuvar çal›ﬂmas› olan ve tam donan›ml› laboratuvarlara sahip diﬂhekimli¤i temel t›p bilim dallar›n›n varl›¤› bu aç›dan çok önemlidir. Böylece bu olanaktan klinikçiler de kolayl›kla yararlanacaklar; çal›ﬂmalar kesintiye u¤ramayacak ve bir geliﬂme sa¤lanabilecektir.
Günümüzde gözard› edilmemesi gereken can al›c› bir baﬂka nokta da moleküler biyoloji ça¤›n› yaﬂ›yor olmam›zd›r. Temel araﬂt›rmalardaki ilerlemeler
öyle h›zl› olmaktad›r ki klinikçiler biyomedikal araﬂt›rma alanlar›ndaki özgülleﬂmenin alt›nda ezilmektedir. Diﬂhekimli¤i e¤itiminde moleküler biyolojik
araﬂt›rma yöntemleri ö¤retilmelidir.
Akademik kariyer
Fakültelerimiz klinik donan›mlar›n› tamamlad›klar› ya da kliniklerini yenilediklerinde e¤itim sorununu çözdüklerini; hatta ça¤daﬂlaﬂt›klar›n› düﬂünmektedirler. Ancak son geliﬂmeler
do¤rultusunda ça¤daﬂlaﬂma, devrim niteli¤inde de¤iﬂiklik gerektirmektedir.
Bu ülkede diﬂhekimli¤i mesle¤inin
gelece¤i düﬂünülüyorsa diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›, klinik
dallar›n›n akademisyenleri ve Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i, diﬂhekimli¤ine
özgü temel t›p bilim dallar›n›n kurulmas› için kollar› s›vamal›d›rlar.
Diﬂhekimli¤i ö¤rencileri ve diﬂhekimleri, diﬂhekimli¤ine özgü temel
t›p bilim dallar›nda akademik kariyere özendirilmelidir. Neden özendirilmelidir? Asl›nda diﬂhekimli¤i
cerrahi ve restorasyon becerisi gerektiren bir meslektir; diﬂhekimli¤i e¤itiminden sonra klinikçi olunur. Bir temel t›p bilim dal›n› yani laboratuvar› ya
da toplum hekimli¤ini seçmenin, diﬂhekimli¤i becerisine yaz›k etmek anlam›na gelece¤i düﬂünülebilir. 21. yüzy›lda diﬂhekiminin tek seçene¤i, klinikçi
olmak olmamal›d›r.
Yurdumuzda A¤›z Mikrobiyolojisi, A¤›z
Biyokimyas›, A¤›z Fizyolojisi, A¤›z Anatomisi, A¤›z Histolojisi-Embriyolojisi,
A¤›z Farmakolojisi, A¤›z Patolojisi ve
Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› bilim dallar›n›n önü aç›lmal›d›r.
* Prof.Dr., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal›
(Cumhuriyet B‹L‹M TEKN‹K dergisinin 20 Eylül 2003 tarihli 861. say›s›nda yay›mlanm›ﬂt›r.)
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Diﬂhekimlerinin
diﬂ teknisyenleriyle çal›ﬂmalar› ve
bundan do¤abilecek sorumluluklar›
Gürkan Sert*

iﬂhekimlerinin yard›mc› eleman kullanmalar› yayg›nd›r.
Tedavi sözleﬂmesinde güven
unsurunun taﬂ›d›¤› önem dolay›s›yla
tedavi giriﬂimlerini diﬂhekiminin gerçekleﬂtirmesi gerekir. Fakat tedavi sözleﬂmesinde tedavi ile ilgili bütün faaliyetlerin diﬂhekimi taraf›ndan yap›lmas›n› beklemek gerçekçi de¤ildir.1
Diﬂhekimi gerektikçe kendi gözetiminde olmak koﬂuluyla yard›mc› eleman
kullanabilir. Müdahalelere iliﬂkin sterilizasyon hizmetlerinin gerçekleﬂtirilmesi, röntgen çekilmesi, protezlerin haz›rlanmas›, hastalar›n t›bbi giriﬂimlere haz›rlanmas› gibi iﬂlemler hekimin bizzat
yapmay›p baﬂkas›na b›rak›labilece¤i iﬂlemlerdendir. Bu gibi iﬂlemleri yapan
kiﬂiler hekimin yard›mc›lar›d›r. Bu ba¤lamda diﬂhekimlerine baz› iﬂlemleri yapan diﬂ protez teknisyenleri de baz›
ﬂartlarda yard›mc› eleman say›labilecektir.

D

Kimler diﬂ protez teknisyenli¤i
yapabilir?
14.4.1928 tarihli ve 1219 say›l›, "Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun"a 14.06.1989 tarihli ve
3575 say›l› kanun ile eklenen ek 5.
madde kimlerin diﬂ teknisyenli¤i yapabilece¤ini belirtmiﬂtir:
"Türkiye Cumhuriyeti dahilinde diﬂ
protez teknisyenli¤i ünvan›n› taﬂ›mak
ve mesle¤ini icra edebilmek için, Sa¤l›k
Bakanl›¤› bünyesinde veya denetiminde
aç›lan sa¤l›k meslek liseleri diﬂ protez
teknisyenli¤i bölümünü bitirmek ve
diploma almak ya da hareketli protezler, sabit protezler, çene yüz protezleri,
ortodonti ayg›tlar› veya diﬂ protez maddeleri üretimi dallar›nda yüksek e¤itim
ve ö¤retim veren, sa¤l›k meslek liseleri
diﬂ protez teknisyenli¤i bölümü mezunlar›n› ö¤renci olarak kabul eden
üniversitelerin, en az iki y›ll›k diﬂ protez teknisyenli¤i ile ilgili meslek yüksek
okullar›nda e¤itim görmek ve mezuniyet diplomas› almak gerekir."
Buna göre Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde
ve denetiminde aç›lan sa¤l›k meslek liseleri diﬂ protez teknisyenli¤i bölümünü bitirip diploma alanlar ya da ilgili
yüksek e¤itimi ve ö¤retimi veren ve
Sa¤l›k Bakanl›¤› diﬂ protez teknisyenli¤i
meslek lisesi mezunlar›n› ö¤renci olarak kabul eden üniversitelerin en az iki
y›ll›k diﬂ protez teknisyenli¤i ile ilgili
meslek yüksek okullar›nda e¤itim gören ve mezuniyet diplomas› alanlar, diﬂ
protez teknisyenli¤i yapabilirler.
Diﬂ protez teknisyenli¤inin
hizmet s›n›rlar›
3575 say›l› Kanunun 4. maddesindeki
"diﬂ protez teknisyenli¤i, diﬂhekimi
eliyle hastadan elde edilen ölçü, model
ve kay›tlar üzerinde, meslek bilgisinin

gerekti¤i kurallara ba¤l› kalarak ve
diﬂhekiminin verece¤i bilgilerle istekler
dikkate al›narak, a¤›z protezleri çene
yüz protezleri, ortodontik ayg›tlar yapmak ve gerekti¤inde yap›lm›ﬂ protezlerle ayg›tlar› onarmak iﬂlemleri ile s›n›rl›d›r."2 hükmüyle diﬂ protez teknisyeninin çal›ﬂma alan› s›n›rlanm›ﬂt›r.
3575 say›l› Kanunun 7. maddesi "Diﬂ
protez teknisyenleri; sahip olduklar›
diploma veya belgelerin hak kazand›rd›¤› ünvanlardan baﬂkalar›n› kullanamazlar, hastalarla do¤rudan do¤ruya
mesleki iliﬂkiye giremezler, laboratuvarlar›nda münhas›ran diﬂ kliniklerinde
kullan›lmas› gereken araç ve gereçleri
bulunduramazlar, Ek 4. Maddenin belirledi¤i s›n›rlar d›ﬂ›nda herhangi bir çal›ﬂma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar." hükmüyle diﬂ protez teknisyenlerinin bulunamayacaklar› baz› faaliyetleri özellikle belirtir.
Diﬂ protez laboratuvar› açma
yetkisi ve s›n›rlar›
Türkiye’de diﬂ protez laboratuvar› açma
ve iﬂletme yetkisi sadece "diﬂhekimleri"
ve "diﬂ protez teknisyenleri"ne tan›nm›ﬂt›r. Diﬂhekimlerinin diﬂ protez laboratuvar› açmalar› durumunda ilgili yasalarla, bu hekimlere faaliyetleri ile ilgili baz› zorunluluk ve s›n›rlamalar getirilebilmektedir.
Diﬂhekimlerinin diﬂ protez laboratuvar›
açmalar› ile ilgili hükümler 3575 say›l›
kanunun 9. maddesinde ve Diﬂ Protez
Laboratuvarlar› Yönetmeli¤i’nin 7.
maddesinde yer al›r.
"Diﬂhekimleri, kendi klinik hastalar›n›n
protezlerini yapabilmek için diﬂ protez
laboratuvar› açabilirler. Ancak bu laboratuvarlarda baﬂka hekimlerin her türlü
protez yap›m› isteklerini karﬂ›lama durumunda laboratuvar sorumlusu olarak
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en az bir diﬂ protez teknisyenini istihdam etmek zorundad›rlar. Diﬂ protez
teknisyeni çal›ﬂt›rmaks›z›n kendi klinikleri d›ﬂ›ndan protez baﬂvurular›n›
bizzat çal›ﬂarak karﬂ›lamak istedikleri
takdirde özel iﬂyerinde mesleklerinin
klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu
yasa¤a ayk›r› ﬂekilde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütenler hakk›nda
3224 say›l› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Kanununun disiplin cezalar› ile ilgili
44.üncü maddesinin (c) bendindeki
para cezas›, tekrar› halinde (d) bendindeki oda bölgesinde bir aydan alt› aya
kadar serbest meslek uygulamas›ndan
al›konma cezas› uygulan›r." (3575 say›l› Kanun madde 9)
09.08.2000 tarihinde Resmi Gazete’de
yay›nlanan Diﬂ Protez Laboratuvarlar›
Yönetmeli¤i’nin 7. maddesinde ayn›
hükümlere daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer
verilmiﬂtir:
"Diﬂ protez laboratuvarlar›, Kanuna göre mesle¤ini serbest olarak icra etme
yetkisine sahip diﬂ protez teknisyenleri
ile diﬂhekimleri taraf›ndan ve ayr›ca ortaklar›n›n tamam› diﬂhekimi veya diﬂ
protez teknisyeni olan ﬂirketler taraf›ndan aç›labilir.
Diﬂhekimleri kendi klinik hastalar›n›n
protezlerini yapabilmek için muayenehanelerinin bünyesinde diﬂ protez laboratuvar› açabilirler. Ancak bu laboratuvarlarda baﬂka diﬂhekimlerinin protez
yap›m isteklerini hiçbir ﬂekilde karﬂ›layamazlar.
Diﬂhekimleri, baﬂka diﬂhekimlerinin
protez baﬂvurular›n› bizzat çal›ﬂarak
karﬂ›lamak istedikleri takdirde, kuracaklar› diﬂ protez laboratuvarlar›nda
diﬂhekimli¤i klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu laboratuvarlarda en az bir
diﬂ protez teknisyeni istihdam ettirilmesi zorunludur ve bu diﬂ protez laboratuvarlar› ile diﬂ muayenehaneleri birbirinden tamamen ba¤›ms›z mekanlarda faaliyet göstermek zorunda olup, diﬂ
teknisyenleri muayene odas›nda görev
yapamaz."
Bu maddelere göre diﬂhekimi sadece
kendi hastalar›n›n protez ihtiyac›n› karﬂ›layabilmek için kendi muayenehanesinin bünyesinde diﬂ laboratuvar› kurabilir.
Diﬂhekiminin baﬂka diﬂhekimlerinin de
diﬂ protez laboratuvar› ile ilgili taleplerini karﬂ›lamak üzere laboratuvar kuraTDBD / 46

bilmesi için her iki yasal düzenlemenin
yukar›da verilen maddelerinde belirtilen ﬂartlar› yerine getirmesi gerekir. Buna göre diﬂhekimi baﬂka diﬂhekimlerinin de diﬂ protez laboratuvar› ile ilgili
taleplerini karﬂ›lamak üzere faaliyette
bulunacaksa diﬂhekimi, laboratuvar sorumlusu olarak en az bir diﬂ protez teknisyeni çal›ﬂt›rmak zorundad›r. Ayn›
maddeye göre kendi ihtiyaçlar› yan›nda
baﬂka hekimlerinin diﬂ protez laboratuvar› ile ilgili taleplerini karﬂ›lamak amac›yla da aç›lan diﬂ protez laboratuvar›nda diﬂhekimi laboratuvar sorumlusu
olarak bir diﬂ protez teknisyenini çal›ﬂt›rmazsa klinik hizmet veremez (3575
say›l› kanunun madde 9). Resmi Gazete’de 09.08.2000 tarihinde yay›nlanan
Diﬂ Protez Laboratuvalar› Yönetmeli¤i’nin 7. maddesinde Kanunun 9. maddesinde yer alan bu ﬂartlar›n yan›nda
diﬂhekiminin baﬂka diﬂhekimlerinin de
diﬂ protez laboratuvarlar› ile ilgili taleplerini karﬂ›lamak üzere oluﬂturaca¤› laboratuvar› muayenehanesinin dahilinde açamayaca¤› özellikle vurgulanm›ﬂt›r.
Diﬂhekiminin diﬂ protez
teknisyenleriyle çal›ﬂmalar› ve
sorumluluklar›
Bu hüküm ile ayr›ca diﬂhekimiyle diﬂ
protez teknisyeninin beraber çal›ﬂma
ﬂartlar› da belirlenmiﬂtir. Bu ﬂartlar d›ﬂ›nda diﬂhekimiyle diﬂ protez teknisyeni beraber çal›ﬂamaz. Bu çerçevede yarg›ya intikal eden bir vaka ile ilgili olarak
Yarg›tay 13. Hukuk Dairesi 16.01.1996
tarihinde 1995/10823 esas say›l› ve
1996/51 karar say›l› karar›nda
diﬂhekimiyle diﬂ protez teknisyeninin
hiçbir ﬂekilde ortakl›k iliﬂkisi içinde çal›ﬂamayacaklar›n› belirtmiﬂtir. Karara
göre böyle bir sözleﬂme, ilgili yasan›n3
kamu yarar›n› sa¤lamay› amaçlayan
emredici hükümlerine ayk›r›l›k teﬂkil
eder. Bu nedenle sözleﬂme geçerli olmayacak ve taraflar bu sözleﬂmeye dayanarak hiçbir talepte bulunamayacakt›r.
Yasal düzenlemelerin ilgili maddeleri
ele al›nd›¤›nda diﬂ protez teknisyenlerinin ba¤›ms›z olarak kendi diﬂ protez laboratuvarlar›nda çal›ﬂabilecekleri gibi
diﬂhekimleri taraf›ndan istihdam edilebilmeleri de mümkün görülmektedir.
Diﬂ protez teknisyeni diﬂhekimi taraf›n-

dan 3575 say›l› yasan›n 9. maddesine
göre laboratuvar sorumlusu olarak çal›ﬂt›¤› hallerde istihdam edilen durumundad›r. Diﬂ protez teknisyeni, kendisini istihdam eden diﬂhekiminin protez laboratuvar› ile ilgili iﬂlerini yaparken do¤acak zararlardan iﬂçi ile iﬂveren
aras›ndaki iliﬂkiye göre sorumludur.
Meydana gelecek zarardan, istihdam
eden diﬂhekimi de Borçlar Kanunu
(B.K. madde 100) ve (B.K. madde 55)
çerçevesinde sorumlu tutulabilecektir.
Diﬂhekiminin yard›mc› kiﬂilerin fiilleri
dolay›s›yla, hastan›n u¤rayaca¤› zarardan B.K. madde 100 çerçevesinde sorumlu tutulmas› halinde; hekimin yard›mc› kiﬂilerin verdi¤i zarar›n sorumlulu¤undan kurtulabilmesi için yard›mc›
kiﬂilerin seçiminde ve onlara talimat verilmesinde özenli davrand›¤›n› kan›tlamas› yeterli de¤ildir.4
Bunun yan›nda yard›mc› kiﬂinin fiili,
bir haks›z fiil5 teﬂkil ediyorsa, hekimin
kusuru olmasa bile hasta B.K. madde
55’e dayanarak hekime dava açabilir.
Ancak hekimin yard›mc›s›n›n haks›z fiilinden sorumlu tutulabilmesi için hekim ile zarar veren aras›nda bir istihdam (çal›ﬂt›rma) iliﬂkisi bulunmal›d›r.
Genelde hekim ile hemﬂireler ve hastabak›c›lar aras›nda böyle bir iliﬂkinin var
oldu¤u kabul edilir.6 Hekimin ayn›
maddeye göre sorumlu tutulabilmesi
için gereken bir di¤er ﬂart da zarar›n
hizmetin ifas› s›ras›nda ve hizmetle ilgili olarak gerçekleﬂmesidir. Hastabak›c›lar›n ve hemﬂirelerin faaliyetleri genellikle hizmetle ilgilidir. 3575 say›l› Kanunun 9. maddesine göre diﬂhekiminin
sorumlu teknisyen olarak çal›ﬂt›rd›¤›
diﬂ protez teknisyeni de istihdam iliﬂkisi içerisindedir ve faaliyetleri hizmetle
ilgilidir. Sorumlu teknisyen olarak çal›ﬂan teknisyenlerin hals›z fiillerinden
dolay› hekimin kusurlu olmasa bile sorumlu tutulmas› mümkündür.
B.K. madde 55’e dayan›larak aç›lan bir
davada durumun gerektirdi¤i tüm özeni gösterdi¤ini veya gösterseydi bile ayn› zarar›n meydana gelece¤ini ispatlarsa
sorumluluktan kurtulur.7 Bunun yan›nda yard›mc› kiﬂi de haks›z fiilinden dolay› her zaman sorumlu tutulabilir.8
Diﬂhekimleri hastalar›n›n tedavisi s›ras›nda gereken protezin veya benzeri
ürünlerin haz›rlanmas›nda ba¤›ms›z çal›ﬂan diﬂ protez teknisyenlerinden ya-

rarlanmas› durumunda, hekim ile teknisyen aras›nda bir istihdam iliﬂkisi söz konusu de¤ildir. Hekim ve hasta aras›ndaki tedavi iliﬂkisi devam ederken diﬂhekiminin yard›m almak zorunda kalabildi¤i bu durumda hekim kendi ad›na
yapt›¤› bir sözleﬂmeyle, iﬂ görme borcunun bir k›sm›n› bir
baﬂkas›na b›rakmaktad›r. Burada iki ayr› sözleﬂme iliﬂkisi
vard›r. ‹lk sözleﬂme hekim ile hasta aras›nda kurulan tedavi sözleﬂmesi, ikincisi ise hekim ile diﬂ protez teknisyeni
aras›nda kurulan diﬂ protez yap›m› sözleﬂmesidir. Hekim ile
teknisyen aras›ndaki sözleﬂme asl›nda hekim ile hasta aras›ndaki tedavi sözleﬂmesinin bir parças›d›r. Hekim yasalarla izin verilmiﬂ ve devletin verdi¤i ruhsatla çal›ﬂan bir baﬂkas›na yasalar çerçevesinde iﬂin bir k›sm›n› b›rakmaktad›r.
Ancak hasta tedavisi sürecinde tedaviyle ilgili faaliyetler konusunda hekimi sorumlu tutabilir. ‹lgili yasal düzenlemelerde diﬂ protez teknisyeninin hiçbir ﬂekilde hasta ile mesleki iliﬂkiye girmeyece¤i (3575 say›l› kanun madde 5 ve Diﬂ
Protez Laboratuvarlar› Yönetmeli¤i madde12) ve hekimin
talimatlar› do¤rultusunda materyal haz›rlayaca¤› özellikle
belirtilmiﬂtir (3575 say›l› kanun madde 5). Tedavi sözleﬂmesinin taraf› diﬂhekimidir ve tedaviyle ilgili giriﬂimler konusunda hasta, diﬂhekimini sorumlu tutabilir.
Yasal düzenlemeler, tedavi sürecinde diﬂhekimi - hasta iliﬂkisine önem vermektedir. Diﬂhekiminin diﬂ protez teknisyenini istihdam etmesinde ya da ba¤›ms›z çal›ﬂan diﬂ protez
laboratuvar›yla çal›ﬂmas›nda tedavi sürecinin taraf› olarak
diﬂhekimini görmektedir. Bu çerçevede ülkemizdeki yasal
mevzuat gere¤i diﬂ protez faaliyetleri ile ilgili oluﬂabilecek
zararlarda hastan›n diﬂhekimini sorumlu tutmas› sözkonusudur.
* Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Deontoloji A.D.
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Sorular›n yan›tlar›n› en geç 5 Aral›k 2003 tarihine kadar
SDE Yüksek Kurulu Ziya Gökalp Caddesi No:37/11 K›z›lay/Ankara adresine mektupla,
0 312 430 29 59’a faksla ya da tdb@tdb.org.tr adresine e-mail ile
gönderen meslektaﬂlar›m›zdan en az 7 soruyu do¤ru cevaplayanlar
6 SDE kredisi almaya hak kazanacaklard›r.
Web sitemizdeki SDE bölümüne girmek için kullanaca¤›n›z ﬂifre: kredi

Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi kredilendirilmiﬂ sorular›
1-Lokalize agresif periodontitisin etkeni aﬂa¤›daki mikroorganizmalardan
hangisidir?
a) Prevotella intermadia
b) Bacterioides forsythus
c) Actinobacillus actinomycetem
comitans
d) Treponema pallida
e) Porphyromonas gingivalis
2- Bir süt diﬂinin tedavisi s›ras›nda
pulpa aç›l›m›na ba¤l› olarak yap›lacak
tedavi ne olmal›d›r?
a) Pulpa aç›l›m› yok ve sa¤l›kl› dentin
dokusu mevcut ise direkt
restorasyon
b) Pulpa aç›l›m› i¤ne ucu kadar ve
enfeksiyon belirtisi yok ise direkt
pulpa kaplamas›.
c) Pulpa aç›l›m› i¤ne ucundan büyük
ve durdurulabilen kanama
varl›¤›nda amputasyon.
d) Pulpa aç›l›m› i¤ne ucundan büyük
ve urdurulamayan kanama
varl›¤›nda kanal tedavisi
e) Hepsi.
3- Aﬂa¤›dakilerden hangisi Amid
grubu lokal anesteziklerden de¤ildir?
a) Prokain
b) Lidokain
c) Artikain
d) Bupivakain
e) Prilokain
4- Aﬂa¤›dakilerden hangisi çevresel
kroﬂeler aras›nda yer almaz?
a) Akers kroﬂe
b) Tersine yaklaﬂan kroﬂe
c) RPA kroﬂe
d) RPI kroﬂe

e) Halka kroﬂe
5- Taﬂk›n kanal preparasyonunun
önlenmesi için aﬂa¤›dakilerden hangisi önemlidir?
a) Kanal aletlerinde hareket etmeyen
stoplar›n kullan›lmas›.
b) Sa¤lam ve güvenli referans
noktalar› al›nmas›
c) Oklüzal aﬂ›nd›rmalar›n kanaldaki
çal›ﬂma boyutunun
belirlenmesinden önce yap›lmas›.
d) ‹yi bir radyografinin elde edilmesi
e) Hepsi
6- Hamilelik gingivitisi ile ANUG’un
cep floralar› aras›nda ne fark vard›r?
a) Fark yoktur
b) ANUG’da P.intermedia ve orta boy
spiroket vard›r.
c) Hamilelik gingivitisinde orta boy
spiroket yoktur.
d) Hamilelik gingivitisinde
P.intermedia vard›r.
e) Floralar› tamamen farkl›d›r.
7-Aﬂa¤›dakilerden hangisi florür prepatlar›n›n kullan›m› konusunda do¤rudur?
a) Diﬂler sürer sürmez florürlü
macunla f›rçalanmal›d›r.
b) Florür tableti kullan›m›na hamilelik
döneminde baﬂlan›r.
c) Florür gargaralar› eriﬂkinlere
yönelik preparatlard›r.
d) Florür tableti kullan›m›na sudaki
düzeyi göz önüne al›narak postnatal
6.ayda baﬂlanmal›d›r.
e) Florür jelleri çürü¤e yatk›n
bireylerde hekim taraf›ndan
y›lda bir uygulan›r.

8- Tutucu (and›rkat) bölgesi meziolingualinde yer alan,normal konumundan devrilerek uzaklaﬂm›ﬂ olan mandibular molar diﬂlerde ve meziobukkal
yönde devrilen maksiller molar diﬂlerde aﬂa¤›daki kroﬂelerden hangisinin
kullan›lmas› daha uygun olur?
a) Halka kroﬂe
b) Basit çevresel (Akers) kroﬂe
c) Tersine yaklaﬂan kroﬂe
d) Geri etkili kroﬂe
e) Embrazür kroﬂe
9- Kalp kapakç›¤› protezi taﬂ›yan bir
hastada dental yaklaﬂ›m öncesinde önerilen antibiyotik proflaksisi aﬂa¤›dakilerden hangisi de¤ildir?
a) ‹ﬂlemden 1 saat önce oral yoldan
2 gr amoksisilin
b) ‹ﬂlemden 30 dakika önce parenteral
yoldan IM 600 mg Klindamisin
c) ‹ﬂlemden 1 saat önce oral yoldan
500 mg azitromisin.
d) ‹ﬂlemden 1 saat önce oral yoldan
500 mg ornidazol
e) ‹ﬂlemden 30 dakika önce parenteral
yoldan 2 gr ampicillin + 1.5 mg/kg
gentamicin.
10- Kanal aletlerinin apikalden ç›kmas›
sonucu oluﬂan apikal perforasyonlarda;
(taﬂk›n preparasyon) pat ve gütaperkan›n bölgeden ç›kmas›n› önlemek için
ilk kanal boyutundan daha k›sa ve geniﬂ bir aletle kanalda yeni bir dentin
matriksi oluﬂturulmas›na ne ad verilir?
a) Tug-back
b) Step-back
c) Step-down
d) Back-up
e) Back-down

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

b
b
b
b
b

c
c
c
c
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d
d
d
d
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e
e
e
e
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6.
7.
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9.
10.

a
a
a
a
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b
b
b
b
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c
c
c
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d
d
d
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e
e
e
e
e

Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :
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TDBD 76. Say› CEVAP ANAHTARI

Kredilendirilen
etkinlikler

1. C
Normal okluzal seviyesinin daha alt›na düﬂerek devrilmiﬂ veya rotasyona u¤ram›ﬂ diﬂlerde, okluzal yüzeyi restore etmek amac›yla, destek diﬂ üzerinde onley t›rna¤› kullan›l›r. Uygun konturlara sahip olmas› hem de protez için daha iyi bir vertikal destek oluﬂturmas› sa¤lan›r.
Bu nedenle cevap "c" seçene¤idir.

TDB – SDE Yüksek Kurulunun 1 Ekim 2003
tarihli toplant›s›nda de¤erlendirilen etkinlikler:

2. B
Makrolidlerle linkozamidlerin birbirleri üzerinde antagonist bir etkisi söz konusudur.

‹zmir Diﬂhekimleri Odas›

3. C
Aﬂ›r› iskeletsel bozuklu¤a sahip eriﬂkin bireylerde ideal tedavi ortodontik cerrahi tedavidir. Bu bireylerde büyüme sona ermiﬂ oldu¤u için fonksiyonel ve ortopedik ayg›tlar etkili olamamaktad›r. Sabit ortodontik tedavi ise sadece diﬂler üzerinde
etkili olmakta, iskeletsel bir etki yapmamaktad›r. Bu nedenle ortodonti ve cerrahinin ekip çal›ﬂmas› ile hem dentoalveoler ve
hem de iskelet yap›larda de¤iﬂimler elde edilebilmekte ve hastalarda ideal okluzyon ve yumuﬂak doku profili sa¤lanmaktad›r
4. B
Periodontal yönden zay›f diﬂlerin splintlenmesi veya
karﬂ›t› olmayan diﬂlerin konumunun kontrolü için kullan›lan
modifiye edilmiﬂ okluzal t›rnaklar uzun t›rnak ismini al›r. Diﬂler
periodontal veya sistemik hastal›klar nedeniyle genelde kemik
deste¤ini kaybedip normal konumlar›n› de¤iﬂtirir ve okluzal iliﬂkilerini kaybederler. Uzun veya devaml› t›rnak stabileze edici bir
aparey gibi fonksiyon yapabilir, sentrik temas alanlar›da veya
çevresinde pozitif okluzal temas ve destek sa¤lar ve ekzentrik
hareketlerde destek diﬂlerdeki lateral kuvvetleri azalt›r. T›rnak iki veya daha fazla diﬂin okluzal yüzeyi boyunca uzanacak ﬂekilde planlanabilirken, baz› vakalarda ark›n tamam›n› içine alabilir.
Bu nedenle cevap "b" seçene¤idir.
5. B
Süt diﬂi enfeksiyon yada travmas›na ba¤l› olarak daimi
diﬂte meydana gelen yap› bozuklu¤una "turner hipoplazisi" ad›
verilir..

Etkinli¤in Ad›
: 95. A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›
Etkinli¤in Tarihleri : 3-4-5 Ekim 2003
Tel
: 0232.483 68 88
Kocaeli Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›
Etkinli¤in Tarihi
Tel

: 2003 Bilimsel Etkinli¤i -1
: 11 Ekim 2003
: 0262.321 02 77

Edirne Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›
Etkinli¤in Tarihi
Tel

: Bilimsel Konferans
: 12 Ekim 2003
: 0284.212 09 81

Türk Ortodonti Derne¤i
Etkinli¤in Ad›

: 8. Uluslararas› Türk Ortodonti
Derne¤i Sempozyumu
Etkinli¤in Tarihleri : 12-14 Ekim 2003
Tel
: 0312.441 14 26
Türk Prostodonti ve ‹mplantoloji Derne¤i
Ankara ﬁubesi
Etkinli¤in Ad›

6. E
‹dame faz›n›n amac›, dental ve oral dokular›n sa¤l›¤›n› sürekli kontrol alt›nda tutmak ve hastal›¤›n tekrarlanmas›n›
önlemek oldu¤undan cevap "e" seçene¤idir.

: Türk Prostodonti ve ‹mplantoloji
Derne¤i XIII.Bilimsel Toplant›s›
Etkinli¤in Tarihleri : 16-19 Ekim 2003
Tel
: 0312.212 62 50/351

7. B
Kroﬂenin stabilizasyon kolu, 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. Bu nedenle cevap "b" seçene¤idir.

OsseoIntegrasyon Akademisi Derne¤i

8. C
Bone morphogenetic protein osteoblastogenezis’i baﬂlatan bir mediatördür. Di¤er ﬂ›klarda yer alan maddeler kemik
y›k›m›ndan sorumlu osteoklast stimülatörleridir.

Kayseri Diﬂhekimleri Odas›

9. C
Fissür örtücülerin yüzeyel k›sm›nda kay›p olsa bile fissür taban›nda kalan fissür örtücü çürü¤ün tabana yay›lmas›n›
önleyecektir.
10. D Do¤ru cevap "d" ﬂ›kk›d›r. Çünkü yukar›daki bulgular
gingivitisin klinik belirtileri olup periodontitisin ana bulgusu
cep oluﬂumudur.
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Etkinli¤in Ad›
: 2.OsseoIntegrasyon Kongresi
Etkinli¤in Tarihleri : 17-18 Ekim 2003
Tel
: 0212.234 54 82

Etkinli¤in Ad›
Etkinli¤in Tarihi
Tel

: Bilimsel Etkinlik
: 18 Ekim 2003
: 0352.232 61 67

Çanakkale Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›
Etkinli¤in Tarihi
Tel

: Ekim 2003 E¤itim Semineri
: 26 Ekim 2003
: 0286.214 03 76

‘Baz› noktalarda
birleﬂme ve
yard›mlaﬂma zorunlu’
EST‹ A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Kemal Esti
sektörle ve firmalar›yla ilgili
sorular›m›z› yan›tlad›. Sektöre
iliﬂkin gözlemlerini yer yer ulusal
ve küresel ekonomiye iliﬂkin
analizlerle süsleyen Esti, TDB’nin
ve D‹ﬁS‹AD’›n üyelerini AB’ye
haz›rlamas› gerekti¤ini belirtiyor

TDBD: Kuruluﬂundan bugüne firman›z›n tarihçesini aktar›r m›s›n›z?
Kemal Esti: Termik santral ve ﬂehir elektrik ﬂebekesi taahhüt iﬂleri ile a¤aç ürünleri sanayisinde anahtar teslimi fabrika kurma ve bu sanayide kullan›lan
makinalar› üreten Avrupa firmalar›n›n
Türkiye temsilciliklerini de yürüten kuruluﬂumuz, bu sektörde has›l olan durgunluk s›ras›ndaki aray›ﬂ›nda 1980 y›l›nda kendisini tesadüfen dental sektörün içinde buldu. Bu tarihten itibaren
faaliyetlerini Türkiye’de diﬂhekimli¤i
sektöründe, yurtd›ﬂ›nda da inﬂaat ve inﬂaat malzemeleri alan›nda yo¤unlaﬂt›ran firmam›z 1996 y›l›nda çizdi¤i hedeflere ulaﬂmak için gerekli olan sermaye ﬂirketine dönüﬂtü. ﬁu gün Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yapt›¤›m Esti Uluslar aras› ‹thalat-‹hracat Ticaret Anonim ﬁirketi; acental›k, mümessillik ve
sat›ﬂ sonras› hizmetlerinde AB standartlar›na uyumlulu¤unu belgeleyen ISO
9001: 2000 sertifikas›n› alarak dental
sektörümüzdeki alan›m›zda bir ilki yaratm›ﬂt›r.
TDBD: Diﬂhekimli¤i sektöründe esas
yo¤unlaﬂt›¤›n›z alan hangisi?
K.E.: Diﬂhekimli¤i sektöründeki çal›ﬂmalar›m›z› sadece dental instrumentler
ve cihazlar alan›na yönelterek, bu konuda ihtisaslaﬂarak daha iyi hizmetler
sunmay› hedefledik. Ticari enerjimizi,
bir dünya markas› olan Bien Air firmas›
ile dental cihazlar üretiminde dünyan›n
ikinci büyük fabrikas›na sahip olan
Gnatus firmas›na odaklayarak iki büyük gücü de arkam›za ald›k. Ortaya ç›kan bu güçler bileﬂkesi ﬂimdi Türkiye’de; Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve
Ortado¤u ülkelerine ihracata yönelik
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dental cihazlar üretim tesisleri kurma aﬂamas›na gelmiﬂ ve ilk ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Önümüzdeki y›llarda dental cihaz
üretiminde ve ihrac›nda iyi bir çizgiye
gelece¤imiz inanc›nday›z.
TDBD: Türkiye’de diﬂhekimli¤i malzemelerinin üretimi ve ihracat› olgusuna nas›l bak›yorsunuz?
K.E.: Diﬂhekimli¤i sektöründeki yerli
üretim gerek miktar gerekse kalite yönünden geliﬂme arz etmekte ve d›ﬂ pazarlara aç›lma h›zlanmaktad›r. Ama bu
bana göre yetersizdir. E¤er üretimde
dünya standartlar›na uyum sa¤lar, son
teknolojiyi kullanarak asgari olmas› laz›m gelen kalite seviyesini yakalarsak
yerli üretimimiz iç ve d›ﬂ pazarlarda önemli bir yer edinebilir. Ama baz› noktalar› aﬂmam›z gerekir. Türkiye’de birçok sektörde oldu¤u gibi dental sektör
de, müﬂterek çal›ﬂma, baz› noktalarda
birleﬂme ve yard›mlaﬂma gibi güçlenmenin can damarlar›n›n birisinden
yoksundur. Bugünlerde dünyam›zda ticari evlilikler üst boyuta eriﬂirken, bizler daha ferdi mücadeleler içindeyiz. Bu
önemli unsurun yan› s›ra ülkemizde sanayi kredilerinin maliyetlerinin yüksek
oluﬂu, son teknolojinin üretime tam
yans›mamas›na, Know-How’lar›n elde
edilememesine ve d›ﬂ pazar mücadelesinde gereken güce eriﬂilememesine sebep olmaktad›r. Bir de bunlar›n üzerine
e¤itimli iﬂgücünün eksikli¤ini koyarsak, "yetersiz kald›¤›" düﬂüncemi ana
boyutlarla izah etmiﬂ olurum.
TDBD: Türkiye’de diﬂhekimli¤i sektörünün temel sorunlar› nelerdir sizce?
K.E.: Diﬂhekimli¤i sektöründeki temel

sorunlar çok fazla. Ben sadece genel anlamda sektörün bir ana sorununu ele alaca¤›m. ‹ktisatta "arz ve talep" olgusunun önemli bir unsur olmas› hala
günceldir. Kamu ve özel kuruluﬂlar ile
sivil toplum örgütleri ça¤›m›z›n tüm iletiﬂim olanaklar›n› kullanarak "a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤›n›n" önemini ortaya koymal›
ve vatandaﬂlar›m›z› bu konuda yönlendirmelidir. Böylelikle onlar›n sa¤l›¤›na
hizmet ederken talep de yarat›p, bilahare talep art›ﬂ›na paralel olarak diﬂhekimi
arz›n›n
gündeme
gelmesi
düﬂünülebilir. Nitekim nüfus art›ﬂ›m›z›n üzerindeki oranlarla sadece diﬂhekimi arz›n›n yükseltilmesi dental sektördeki tüm dengelerin altüst olmas›na sebep olmuﬂ, bunun neticesi olarak da
diﬂhekimlerinin yaﬂam koﬂullar› a¤›rlaﬂm›ﬂ dolay›s›yla da dental sektörde talep azalmas›ndan do¤an bir durgunluk
has›l olmuﬂtur.
TDBD: Sektörün geliﬂmesi aç›s›ndan
neler yap›labilir? Sektördeki tüm
kurumlar›n üzerine ne gibi görevler
düﬂüyor?
K.E.: Sektörün geliﬂmesi ve taﬂlar›n yerine oturmas›, iki sivil toplum örgütü olan diﬂhekimleri odalar› ve TDB ile dental sektör firmalar›n örgütü olan D‹ﬁS‹AD Diﬂ Malzemeleri Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i’nin el ele vererek, birlikte sektörümüzün sorunlar›n›n üzerine gitmeleriyle sa¤lanacakt›r inanc›nday›m. Sektörümüzün iki ana unsuru olan TDB ile D‹ﬁS‹AD’›n üyelerini AB’ye
haz›rlamalar›, AB standartlar›n› üyelerine taﬂ›malar› ve politika arenas›nda bir
bütün olarak mücadele ederek siyasete
müdahil olmalar› gerekti¤i görüﬂündeyim.
TDBD: Tüketici bilincinde geçen y›llar içinde bir ilerleme gözlemliyor
musunuz?
K.E.: Tüketici bilincinde dental yay›nlar›n miktarlar›n›n ve içeriklerinin kalitesindeki yükseliﬂleri ile birlikte internetteki sektörel geliﬂmeler geçmiﬂ y›llara nazaran bir farkl›l›k yaratt›¤› bir gerçektir. Yaln›z ülkemiz yaﬂad›¤› ekonomik krizlerin diﬂhekimlerini fiyatlar›
düﬂük kalitesiz mallara yöneltti¤i izlenimindeyim. Fiyat rekabeti ile standart
d›ﬂ›, kalitesiz mallar sektörümüzdeki
gereken geliﬂmeyi geciktirdi¤i gibi kaliteli ve standartlara uygun mal ve hizmet
sunan firmalar›n hedeflerini büyük tutmas›na engellemektedir. ﬁunu unutma-

‘Nüfus art›ﬂ›m›z›n
üzerindeki oranlarla
sadece diﬂhekimi arz›n›n
yükseltilmesi dental
sektördeki tüm
dengelerin altüst
olmas›na sebep olmuﬂ,
bunun neticesi olarak da
diﬂhekimlerinin yaﬂam
koﬂullar› a¤›rlaﬂm›ﬂ,
dolay›s›yla da dental
sektörde talep
azalmas›ndan do¤an bir
durgunluk has›l
olmuﬂtur.’

yal›m ki yaﬂlanm›ﬂ Avrupa’n›n yan›nda
çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye
AB’nin içinde olacakt›r. Bizim o yap› içinde olmam›z için onlar›n uygulad›¤›
standartlar› yakalamam›z laz›m.
TDBD: Fuar ve kongrelerin sektöre
olan katk›lar› nas›l? Nerelerde eksik
kal›n›yor?
K.E.: Fuar ve kongreler sektörümüzün
en önemli aktiviteleridir. Kongrelerin
diﬂhekimlerine katk›s› tart›ﬂ›lamaz. Yaln›z art›k kongrelerde de akademik
showlara gereksinme duyuldu¤u izlenimi edindim. ‹nsanlar yeknesakl›ktan
kaç›yorlar gibi. Fuar konusunda sektörümüzün aﬂamalar› h›zland›rmas› ve
kendisini süratle yenilemesi gerekti¤i
görüﬂündeyim. ﬁu anda Avrupa üretici
firmalar›, Avrupa’daki ekonomik s›k›ﬂ›kl›¤› yaﬂ›yor ve gözlerini Türkiye,
Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta
Do¤u ülkelerine çevirmiﬂ bulunuyorlar.
Kendilerini Avrupa d›ﬂ›ndaki merkezlerde de lanse etmek istiyorlar. Türkiye
birinci hedefleri çünkü köprü baﬂ›n›
tutmak arzusundalar. Ama kendi standartlar›n› ar›yorlar. Yani ilk önce tan›t›m, yeni teknolojileri sunuﬂ, akabinde
sipariﬂ al›m›. ﬁimdi bize dönelim, diﬂhekimlerinin büyük k›sm› fuarlar› ucuz
fiyatlarla malzeme temin edece¤i bir organizasyon, o dental firmalar›n bir ço¤u
da mal›n› sataca¤›, stokunu eritece¤i bir
mekan görürken, yeni teknolojiyi izleyen, ilerideki planlar› için araﬂt›rma yapan diﬂhekimleri ile sadece tan›ma yönelik, sipariﬂe dönük çal›ﬂma yapan firmalar az›nl›kta kal›yor. Bu ikilem içinden ç›kmam›z laz›m. Senede birkaç kere yap›lan fuarlar firmalar› maliyet ve
zaman aç›s›ndan zorlayarak daha dekoratif ve daha geniﬂ alanlar› kapsayan

standlar yapmas›na engel teﬂkil ediyor.
Zaten sektörümüzdeki teknolojik yenilikler k›sa zamanda bir geliﬂme göstermiyor ki. Fuar yapmaya elveriﬂli olmayan alanlarda ve yörelerde yap›lan organizasyonlar sektör mensuplar›na büyük
sorunlar yaﬂat›yor. Gerek kongreler gerekse fuarlar profesyonelce yap›lmal›.
Bu da ﬂu noktaya geliyor. Diﬂhekimlerinin örgütlerinin kongreleri organize etmeleri, fuarlar› da sektörün firmalar›n
örgütü yap›land›rmal›d›r. Bu konudaki
çal›ﬂmalar›n› ayn› paralelde yürüterek iki organizasyonu müﬂterek bir bütün olarak Avrupa standartlar›nda sunmalar›. ‹ﬂte bunu baﬂard›¤›m›z an Avrupa’da
Köln Dental Show’dan sonra gelen bir
organizasyon yaratm›ﬂ oluruz.
TDBD: Uzun bir kriz süreci yeni yeni aﬂ›lmaya baﬂland›. Önümüzdeki
döneme iliﬂkin öngörüleriniz ve beklentileriniz nas›l?
K.E.: Dünyada iki ülke Türkiye ve Kore tüm ekonomik krizlerden h›zla ç›km›ﬂ ve büyümeye geçmiﬂtir. ﬁu an dengeler yerine oturmakta olmas›, enflasyonun, dolar›n ve faizlerin iniﬂe geçmesi ile ekonomide iyimserlik havas›n›n
teneffüsü sa¤lanm›ﬂt›r. Bunlar ekonomideki iyileﬂmenin kal›c› olabilece¤inin
göstergeleridir. Türkiye büyük yat›r›mlara girmedi¤i taktirde büyük ithalatlar
gerektirmeyece¤inden döviz kurlar›nda
büyük bir yükselme olmayacakt›r. Bu
da sektörümüzdeki geliﬂmenin tekrar
sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂaca¤›n›n izlenimini verir. Ekonomide istikrar›n sa¤lanmas›, bizleri ekonomik sorunlar›n içinden ç›kart›p sorunlar›n› çözme¤e
yöneltece¤i görüﬂündeyim ve her ﬂeyin
eskisinden daha mükemmel olaca¤› inanc›nday›m.
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‹çinde bulundu¤umuz y›l Dünya Engelliler Y›l›. Engellilerin
pek de gözetilmedi¤i bir ülkede yaﬂad›¤›m›z malum.
Engellilerde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar› üzerine çal›ﬂmalar
yapan Marmara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof.Dr. ‹lknur Tanbo¤a’ya
bu konudaki geliﬂmeleri sorduk:

‘Engellilere yönelik çal›ﬂmalarda
en önemli faktör gönüllülük’
TDBD: Türkiye’de engellilerin a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hakk›nda biraz bilgi alabilir miyiz?
‹lknur Tanbo¤a: Önce dünyada engellilerin a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla baﬂlamak istiyorum.
Engellilerin a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar› di¤er
sa¤l›k sorunlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda genellikle geri planda kalmaktad›r. Türkiye’de ise biz hala daha toplumun engelli
birey olsun ya da olmas›n a¤›z diﬂ sa¤l›klar›n› istenilen seviyeye ulaﬂt›rm›ﬂ de¤iliz.
Bir de bunun yan›nda engelli bireylerimizdeki a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n› çözme
gayreti içerisindeyiz. Toplumumuzun engelli birey say›s›na bakacak olursak resmi
olmayan raporlara göre %10’u engelli. Demek ki 7-8 milyon engelli birey var. Engelli bireylerin bir de ailelerini düﬂündü¤ümüz zaman çok büyük bir nüfusa hizmet
etmek gerekiyor. Fakültelerin fiziki koﬂul-

lar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde hizmet var ama geniﬂ bir kitleye yay›lan ve etkin bir
hizmet henüz gerçekleﬂtirmiﬂ de¤iliz. Bu
bütün dünyada da hâlâ bir sorun. Ama onlar daha iyi organize olmuﬂ durumdalar.
Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde sorunlar›n çözümünde geliﬂmiﬂ olan ülkelerde yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ araﬂt›rmalara , geliﬂmekte olan ülkelerde ise yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ
e¤itim a¤›rl›kl› programlara gereksinim
var. ‹nsanlar›n engelli bireylere hizmet etme motivasyonunu art›r›c› giriﬂimlerin yap›lmas› laz›m. Yeni kuﬂak diﬂhekimlerinin
bu konuya yönlendirilmesi laz›m. Türkiye’de henüz bu anlamda özel e¤itim verilmiﬂ bir diﬂhekimi grubumuz yok. Fakültelerimizde ders baﬂl›klar› alt›nda, özel gereksinim gösteren olgularda, bölümden
bölüme, ilgi alanlar› do¤rultusunda e¤itim
veriliyor. Ama fakültelerimizde mezuniyet
öncesi programda ve özellikle mezuniyet
sonras› programda özel gereksinim gösteren bireylere hizmet için özel programlar›n›n gereklili¤i var. Bu, bütün dünyada zaten kabul edilmiﬂ bir gerçek.

Prof.Dr. Tanbo¤a bu y›l Dublin’de yap›lan Özel
Olimpiyatlar s›ras›nda engelli çocuklarla.

TDBD: Ülkemizde a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n›n
genel durumu malum. Peki engelliler için ek zorluklar var m›?
‹.T.: Tabii. Bilinen güçlüklerin d›ﬂ›nda bir
de engelliler için ek güçlükler var. Öncelikle tabi bunlara yönelik çözümler üretmemiz gerekiyor. Bir kere engelli bireye ulaﬂabilirlik çok önemli. Engelli birey bize
ulaﬂam›yor, biz engelliye ulaﬂam›yoruz. Yine engellilere hizmet etmenin özel gereksinimleri nedeniyle fiziki koﬂullar›n yetersizli¤i, toplumun bu konuda yeterince bilinçlendirilmemiﬂ olmas›, diﬂhekimi arka-

Söyleﬂi: Sertaç Peker

daﬂlar›m›z›n yeterli e¤itimi alamam›ﬂ olmas› nedeniyle zaman zaman engelli hastaya hizmetten kaç›n›lmas› gibi sorunlar
var. Ço¤u kez tedavilerin özel yaklaﬂ›m gerektirmesi ve bunun da tam teﬂekküllü
hastane koﬂullar›nda yap›lmas›n›n gereklili¤i gerekçesiyle tedaviden kaç›n›l›yor. Bu
anlamda hizmet veren yerlerin belirgin olmay›ﬂ› nedeniyle diﬂhekimi arkadaﬂlar›m›z›n kendi çözemedi¤i olgularda hastalar›n›
refere edece¤i merkezler mevcut de¤il. Do¤al olarak fakültelere gönderiliyor. Ama fakültelerde de fiziki koﬂullar ve hasta yo¤unlu¤u temposu içerisinde verilen hizmet
de yeterli düzeyde olam›yor.
Ekonomik olarak bakt›¤›m›z zaman al›nan
risk, harcanan zaman ve daha çok multidisipliner yaklaﬂ›m gerektirmesi nedeniyle ekibin geniﬂli¤i ekonomik olarak da hekime, bireye ve aileye büyük yük getirmektedir. ﬁu anda Türkiye’deki durum bu.
TDBD: Dünyadaki engellilere tedavi
yaklaﬂ›mlar›?
‹.T.: IADH(International Association for
Disability and Oral Health-Uluslararas›
Engellilerde Diﬂhekimli¤i Birli¤i) dünyadaki bu alanda en büyük kuruluﬂ. IADH’nin amac› tüm dünyada engelli bireylerin a¤›z diﬂ sa¤l›¤› seviyelerini yükselterek genel yaﬂam kalitelerini iyileﬂtirmek
ve uluslararas› iﬂbirli¤iyle tüm aktivitelerin
dünyaya yay›lmas›n› sa¤lamak. Biz ilk kez
2002 Atina’da IADH’nin 16. kongresine
kat›ld›k. IADH yaklaﬂ›k 30 y›ll›k faaliyet
gösteren bir organizasyon ve de Türk diﬂhekimleri olarak çok daha önce bu organizasyonun içerisinde yer almal›yd›k. 2002
Atina’da o güne kadarki çal›ﬂmalar›m›zla
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gittik. Ve organizasyon taraf›ndan Türkiye
ekibi olarak en aktif ekip olarak nitelendirildik. Bizleri çok motive eden birçok s›cak
diyalog kurduk ve Türkiye’ye döner dönmez h›zla bu organizasyon içerisinde yer
almak ve engelliye hizmeti yayg›nlaﬂt›rabilmek, tüm diﬂhekimi arkadaﬂlar›m›z› bu
konuda bilinçlendirmek ve toplum e¤itiminde bize düﬂen görevi yapmak için çal›ﬂmalara baﬂlad›k. 2003’ün Engelliler Y›l›
olmas› nedeniyle yapm›ﬂ oldu¤umuz organizasyonun bu y›l baﬂlamas›n› önemsedik.
Haziran 2003 te IADH Baﬂkan› Dr C Scheneider Friedman kat›l›m› ile IADH Turkiye çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›k. Organizasyonumuz için gereken yasal prosedürü tamamlamak üzereyiz. Tamamlanmas› halinde daha organize olarak faaliyetlerimizi tüm diﬂhekimi arkadaﬂlar›m›z, aileler ve engellilerle birlikte sürdürmeyi hedefliyoruz.
TDBD: Bu yaz Dublin’de yap›lan Özel Olimpiyatlar’a da kat›ld›n›z. Bu organizasyondan biraz söz
edebilir miyiz?
‹.T.: Özel olimpiyatlar çok uzun y›llard›r
faaliyetleri olan özellikle zihinsel engelli
çocuklar› toplum hayat›na katmak, mücadele ve dostluk ruhu kazand›rmak, özgüvenlerini artt›rmak, yaﬂam kalitelerini artt›rmak amaçl› planlanm›ﬂ olimpiyatlard›r.
Özel Olimpiyatlar›n kurulmas›nda rol alan
ve onur üyesi olan Kennedy ailesinden Eunice Kennedy Shriver 1992’da özel olimpiyatlar içerisinde sa¤l›kla ilgili bir aktivite
yapman›n önemi üzerinde durmuﬂ ve Özel Olimpiyatlar/Special Olympic, Sa¤l›kl›
Atletler/Healthy Athlets baﬂl›¤› alt›nda
spor ve sa¤l›k bir araya getirilmiﬂ. Sa¤l›kla
ilgili baﬂlang›ç a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla olmuﬂ
çünkü di¤er sa¤l›k sorunlar› genellikle takip alt›nda oluyor, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunu
yeterince hizmet görüp yeterince de çözüm getirilemedi¤i için önemli bir sa¤l›k
sorunu olarak ortaya ç›k›yor.
Bu y›l ‹rlanda Dublin’de yap›lan 2003 11.
Yaz Olimpiyatlar› 7 bin atlet, 30 bin antrenör ve ilgili kiﬂilerin kat›l›m›yla çok büyük
bir organizasyon gerçekleﬂtirildi. Bu organizasyonun içerisinde uluslararas› komite
taraf›ndan seçilmiﬂ davetli hekim olarak
Özel Olimpiyatlar Sa¤l›kl› Atletler Özel
Gülüﬂler(SOSS-Special Olympics Special
Smiles) grubu içerisinde yer ald›m. Ancak
tüm toplant›lar›m›z sadece diﬂhekimlerine
yönelik de¤ildi. Healthy Athlets ekibi olarak Göz, kulak-burun-bo¤az ve fizik tedavi ekipleri ile birlikte 4 grup olarak sa¤l›¤›
ile ilgili e¤itim, tarama ve uygulama programlar›n› yürüttük.
Burada benim dikkatimi çeken muayene
etti¤imiz atletlerin büyük bir yüzdesinin a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözülmüﬂ olmas›yd›. Zaman içinde bu olimpiyatlar›n içeTDBD / 58

risindeki sa¤l›k grubunun da hizmeti, konunu öneminin vurgulanmas› ve toplumun bu konuda bilinçlenmesiyle büyük
ölçüde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar› çözümlenmiﬂti.
Bizim hedefimiz özel gülüﬂlerin Türkiye
Klinik Direktörü olarak görev ald›¤›m›z için bundan sonraki Türkiye organizasyonlar›nda daha geniﬂ kapsaml› gerek diﬂhekimi gerek t›p hekimi arkadaﬂlar›m›zla birlikte bu organizasyonu Türkiye’de de yürütmek. Her bir baﬂl›k konunun önemini
vurgulama aç›s›ndan, toplumun bilinçlendirilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›yor. 70 milyon insana bir anda ulaﬂamay›z belki ama
7 milyona ulaﬂabiliriz. Onun için gönüllülük burada çok önem taﬂ›yor.
TDBD: Türk diﬂhekimlerine
engellilerin tedavisi ile ilgili
tavsiyeleriniz, yaklaﬂ›mlar›n›z nelerdir?
‹.T.: Bizim gibi bu iﬂin daha
baﬂlang›c›nda olan ülkelerde
her ﬂeyin baﬂ› toplumun bilinçlendirilmesi ve e¤itimi. Onun için esas görev diﬂhekimlerine düﬂüyor. Diﬂhekimine
düﬂtü¤üne göre diﬂhekimli¤inin e¤itimiyle
baﬂlayaca¤›z. Ders konular›m›z içerisinde
ve mezuniyet sonras› olarak açm›ﬂ oldu¤umuz programlarda özel gereksinim gösteren olgulara, yaklaﬂ›mlara daha fazla a¤›rl›k verebiliriz. Anabilim dal›m›zda özel gereksinim gösteren olgulara hizmette Special Care Pediatric Dentistry baﬂl›¤› alt›nda
bir master program› açmay› planlad›k. Belki biz bu iﬂe Türkiye’de yeni baﬂlad›k ama
en ileri ad›m› att›k çünkü ﬂu ana dek örnekleri çok az ve onlarda henüz oluﬂum aﬂamas›nda.Bu konuda konunun uzman› uluslararas› bilimadamlar›yla sürekli iletiﬂim içerisindeyim.
Öncelikle diﬂhekimlerimiz mezuniyet öncesinde ve sonras›nda yeterli e¤itimi alma-

l›. Daha sonra ailelerin, toplumun e¤itimi
hedeflenmeli.
Engellilik tan›s›yla birlikte diﬂhekimi ekip
içerisinde derhal yerini almal›. Pediatrist,
nörolog di¤er sa¤l›k birimlerindeki hekimlerle birlikte diﬂhekimi devrede olmal›. Bu
bize koruyucu uygulamay›, e¤itim ve bilinçlendirmeyi en etkin ﬂekilde yapma imkan› getirecek. Art›k dünya ilkokul çocuklar›nda önemli ölçüde sorunlar› çözdü..
Bizim hedefimiz 0-5 yaﬂ. 0-5 yaﬂ, koruyucu uygulaman›n en önemli dönemi. Tan›
ile birlikte diﬂhekimi devreye giriyor. Minimum a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunu olacak. Yada kolay yöntemlerle tedavi edilebilir a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›yla karﬂ›laﬂacak.
Bizim hizmetimizin iyi olabilmesi için yasalarda de¤iﬂiklerin olmas› engellileri koruyucu yasalar›n ç›kmas›, ekonomik deste¤in yeterli olmas› da önemli. Bütün bunlarda da bize görev düﬂüyor. Belki tüm
engellilere yeterince hizmeti verilemeyebilir ama hedef yaﬂ gruplar› olabilir. Koruyucu uygulamalar engelli bireylerde zorunluluk haline getirilebilir. Sonra bir üst aﬂamaya geçeriz. Yani hepsini bir arada çözemiyorsak ad›m ad›m gitmekte yarar var.

IADH Baﬂkan› Clive Friedman Türkiye’deydi

IADH Baﬂkan› Clive Friedman Geçti¤imiz Haziran ay›nda ‹stanbul Harbiye Askeri Müze’de ‘Özürlüler
03’ buluﬂmas›nda Engellilerde A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› konusunda bir konuﬂma yapt›. Friedman, Engellilerin
gündelik yaﬂamlar›nda karﬂ›laﬂt›klar› güçlüklerin bir an için olsun anlaﬂ›labilmesi amac›yla
izleyicilerin a¤›zlar›n› bantla kapatmalar›n› istedi.

Muayenehaneleri oluﬂturan

cihazlar›n bak›m›
Bilgehan Uçanok*

ir diﬂhekiminin muayenehanesini oluﬂturan cihaz ve enstrümanlar küçük ölçekli bir imalathane
kadar teknik aksam oluﬂturmaktad›r.
Dolay›s›yla bu kadar çok say›da cihaz
mutlaka ciddi bir teknik bilgi ve bak›m
gerektirmektedir.
Öncelikle tüm cihazlar›n mutlaka kullan›m k›lavuzlar›n› gereklidir. ‹malatç›
firma üretimiyle ilgili nas›l bir bak›m
gerekti¤ini bu k›lavuzlarda detayland›rm›ﬂt›r.
Burada öncelikle hat›rlatmak isterim ki
sektörümüzde hala ithal etti¤i veya imal
etti¤i cihaza kullan›m ve bak›m katalo¤u koymayan firmalar vard›r. Bu aﬂamada da ilgili kuruluﬂlara ve sektör
temsilcilerine büyük sorumluluklar
düﬂmektedir.

B

Ünit Bak›m›
Bir muayenehanenin önemli a¤›rl›¤›n›
diﬂ üniti oluﬂturmaktad›r. Öyleyse öncelikle bir ünit bak›m›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini gözden geçirelim:
a) Ünite gelen hava ve su ba¤lant›lar› ana bir vana ile kontrol alt›na al›nmal›d›r. Gün bitiminde ünitin ana ﬂebeke ile ana su ba¤lant›lar› bu vanalar kapat›larak kesilmelidir.
b) Üniti besleyen elektrik ﬂebekesinin
toprak hatl› oldu¤una mutlaka emin olunmal› ve tüm sistemin ana bir ﬂalter
arac›l›¤›yla akﬂamlar› ﬂebeke ile irtibat›
kesilmelidir.
c) Cerrahi aspiratör sistemine sahip ünitlerin aspiratör filtreleri mutlaka temizlenmeli ve y›lda bir kez filtresi yeniTDBD / 60

lenmelidir.
d) Reflektör yans›t›c› camlar›nda oluﬂan
toz gerekli aral›klarla, cama zarar vermeyecek bir ﬂekilde temizlenmelidir.
e) Ünit tablas› üzerindeki enstrümanlar
için hava ç›k›ﬂ›n› sa¤layan hortumlardan ç›kan bas›nçlar teknik servis elamanlar›nca periyodik bak›mlarda mutlaka ölçülmelidir. Bas›nc›n, kullan›lan
airrotor baﬂl›¤›na uygun olmas›na dikkat edilmelidir.
Ünit enstrümanlar›n›n bak›m›
Türbinlerin bak›m›:
a) Türbinler orijinal bak›m ya¤lar› ile 23 kullan›mdan sonra bir defa ya¤lanmal›d›r.

b) Uygun çal›ﬂma bas›nc› ile çal›ﬂt›r›ld›¤›ndan mutlaka emin olmal›y›z. Bu çal›ﬂma bas›nc› pratikte rulmanl› baﬂl›klar
için 2.2 atü, hava yast›klarda ise 4 atü
veya kullan›m k›lavuzunda belirtilen
miktarda olmal›d›r.
c) Rulman veya kartuﬂ de¤iﬂimleri mutlaka yetkili teknik servislerde yap›lmal›d›r. Özellikle rulman yap›lar›, rulman›n
çal›ﬂma süreleri ile yak›ndan ilgilidir.
d) Türbinlerin d›ﬂ yüzeyleri de gerekli
zamanlarda temizlenmelidir. Bu amaçla
üretilen dezenfektanlardan yararlan›labilir.

Mikromotor ve uçlar›n bak›m›:
a) Kullanma klavuzlar›nda belirtilen bak›m ﬂartlar› yerine getirilmelidir.
b) Mikromotor ile angldruva ve piyasemenin uyum içinde olmas›na dikkat edilmelidir.
c) Angldruvalarda devir say›lar›na göre
bak›m gerektirdi¤i göz önüne al›nmal›d›r.

Kompresörler:
1) Hava filtreleri içerisinde biriken su
ve di¤er tortular boﬂalt›lmal›d›r.
2) ‹ﬂ bitiminde hava tank›ndaki hava
tahliye edilmelidir.
3) Hava depolar›na y›lda bir kez yetkili
kiﬂilerce bas›nç kontrolü yapt›r›lmal›d›r.
4) Uygun ve standart elektrik kullan›lmal›d›r.

Iﬂ›nl› cihazlar:
1) Iﬂ›k iletici fiber optikler ve filtreli periyodik olarak kontrol edilmeli bir çatlak veya çizik olmamas›na dikkat edilmelidir. Uç k›sm›nda biriken kompozitler temizlenmelidir.
2) Iﬂ›k ﬂiddeti muhtelif periyotlarda ölçülmelidir. Iﬂ›k ﬂiddetinin olmas› gereken de¤er kullan›m k›lavuzlar›nda belirtilmiﬂtir. Normalde bu de¤er 300350 mw/cm2 üzeri olmal›d›r. Bunun alt›nda de¤erler için teknik servise müracaat edilmelidir.
3) Uygun ampuller kullan›lmal›, kaplamas› bozulmuﬂ veya siyahlaﬂm›ﬂ ampuller kullan›lmamal›d›r, ve ampule giden voltaj kontrol edilmelidir.
4) Cihazlar›n otomatik çal›ﬂan so¤utucu fanlar› kullan›mdan sonra tamamen
durmadan cihaz ana ﬂalteri kapat›lmamal›d›r.

Detertraj cihazlar:
1) Kullan›m k›lavuzlar›ndaki uygulanan ﬂartlara mutlaka uyulmal›d›r.
2) Kullan›lan uçlar›n aﬂ›nmalar› kontrol
edilmeli, gerekti¤inde uçlar yenilenmelidir.

Röntgen cihazlar›:
1) Uygun ve toprak hatl› elektrik sistemine ba¤lanmal›d›r.
2) Kafada herhangi bir ya¤lama olur ise
derhal yetkili servisine müracaat edilmeli ve bu arada kesinlikle çekim yap›lmamal›d›r.

Otoklav
1) Kullan›m k›lavuzu okunmal› ve imalatç› firman›n belirtti¤i ﬂekilde montaj›
yap›lmal›d›r.
2) K›lavuzda belirtilen periyodik bak›mlar› uygulanmal›d›r.
3) Filtre edilmiﬂ su sistemine monte edilmelidir.
Bütün bu belirtmiﬂ oldu¤umuz bak›mlar pratikte en kolay yap›lmas› gerekenlerdir. Daha geniﬂ bir bak›m ve cihazda
dikkat edilmesi gereken hususlar teknik servis elemanlar›ndan detayl› bir ﬂekilde ö¤renilmelidir. Diﬂhekimlerinin
öncelikle sadece ar›za oluﬂtu¤unda teknik servisi arama al›ﬂkanl›¤›n› terk etmesi gereklidir. As›l olan çal›ﬂan bir cihaz›n periyodik bak›m gerektirdi¤i bilincini oluﬂturmakt›r. Nas›l ki kulland›¤›n›z arac›n›z› belirli kilometrelerde bak›m için servise götürüyorsan›z, diﬂ üniti ve enstrümanlarda belirli zamanlarda teknik servis kontrolü gereklidir. Ar›za oluﬂtu¤unda de¤il de periyodik bak›m ﬂeklinde al›nan servis hizmetleri cihazlar›n ömrünü de uzat›r.
* Makina Mühendisi
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Bireysel
emeklilik
sistemi ve
vergilendirilmesi
Baset Demirbu¤a*

osyal Güvenlik Sistemi dünyada iki yöntemle kurulup çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Bunlardan birincisi Kamu
taraf›ndan kurulan ve zorunlu olan sosyal güvenlik sistemi.
‹kincisi ise devletin kurmuﬂ oldu¤u sosyal güvenlik sisteminin eksikli¤ini kapatmak için kurulan yard›mc› sosyal güvenlik sistemidir.
Bireysel emeklilik sistemi de bu ikincisi
içerisinde yer almaktad›r.
‹ste¤e ba¤l› olan Bireysel emeklilik sistemi mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlay›c› nitelikte, kendi yat›r›m enstrumanlar›n› seçme imkan› sa¤layan bir
sistem olarak 07.04.2001 tarihinde
07.Ekim 2001 tarihinde yürürlü¤e girecek ﬂekilde 4632 say›l› kanunla düzenlenmiﬂtir.
Sistem emeklilik dönemlerinde kat›l›mc›lara ilave gelir sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Bunun yan› s›ra sistem kapsam›nda
oluﬂturulacak tasarruflar›n iktisadi hayata kanalize edilerek, uzun vadeli kaynak
yarat›lmas›yla yat›r›mlar›n finansman›nda bulunmak, istihdam art›rarak kalk›nman›n desteklenmesini sa¤lamakt›r.
Bireysel Emeklilik Sistemi mevcut sosyal
güvenlik sistemleri kapsam›nda düzenlenmiﬂ olup 18 yaﬂ›n› geçmiﬂ ve di¤er
sosyal güvenlik kurumu iﬂtirakçileri de
dahil herkesi kabul edebilecektir.
Kat›l›mc›lar sisteme giriﬂ tarihinden itibaren en az 10 y›l sistemde bulunmas›
koﬂuluyla 56 yaﬂ›n› tamamlad›ktan sonra emeklili¤e hak kazanabilecekler. Emeklili¤e hak kazanan kat›l›mc›lar biri-

S

kimlerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› isteyebilece¤i gibi y›ll›k gelir sözleﬂmesi
çerçevesinde kendisine ayl›k ödenmesini talep edebilecektir. Bu emeklilik maaﬂlar› ayl›k ,üç ayl›k veya alt› ayl›k ﬂeklinde de olabilecek.
Kat›l›mc› emeklilik süresi içinde emeklili¤e hak kazanmadan yapm›ﬂ oldu¤u emeklilik sözleﬂmesi çerçevesinde sistemden ayr›labilir. Yapm›ﬂ oldu¤u birikimlerde kendisine ödenir. En az bir y›l
prim ödenmiﬂ olma ﬂart› ile baﬂka bir emeklilik ﬂirketine aktar›lmas›n› da isteyebilir.
Bireysel emeklilik sigortas› ile
hayat sigortas› aras›ndaki farklar
Hayat sigortas› sigortac›l›k faaliyetinde

Mükellefleri do¤rudan
ilgilendiren di¤er kanunlarda
yap›lan de¤iﬂiklikler
• Ba¤-Kur ve SSK primlerinin ödenmesi 02 A¤ustos 2003 tarihinden itibaren internet ortam›ndan yap›labilecek.
• Senetler ya da bonolara yap›ﬂt›r›lan
% 7,5 oran›ndaki Damga Vergisi 7 A¤ustos 2003 tarihinden itibaren kald›r›ld›.
• Baz› kanunlarda yap›lan de¤iﬂiklikle ilgili 4962 say›l› kanunun 15. maddesine göre geliri olmayan tek mesken sahibi emlak vergisi mükellefleri
emlak vergisi ödemeyecekler.
• Maliye Bakanl›¤›n›n yay›mlam›ﬂ oldu¤u Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesine göre 4962 say›l›
kanuna eklenen 4 numaral› bend ile
vergi beyannameleri internet ortam›ndan verilebilecek. Tabii vergi idaresi gerekli alt yap›y› tamamlad›ysa.

bulunur. Temel amac› ölüm halinde sigortal›larla ailesine ya da lehdar›na ekonomik güvence sa¤lamay› içerir. Giriﬂte
yaﬂ s›n›r›, en az 10 y›l prim ödeme ﬂart›,
emeklilikte yaﬂ s›n›r›n›n olmay›ﬂ› gibi
ﬂartlar› var. Ayr›ca birikimlerinin baﬂka
bir sigorta ﬂirketine devri söz konusu olmay›p üç y›ldan önce ayr›lmak mümkün de¤il.
Bireysel emeklilik sigortas›nda ise do¤rudan sigortal›ya emeklilik sürecinde
veya sisteme kat›ld›¤› zaman dilimine
göre ilerideki bir zamanda ekonomik
katk› sa¤layarak bireyin gelir düzeyini
art›rmakt›r. Sigortaya giriﬂte maksimum
yaﬂ s›n›r› yoktur. En az 10 y›l prim ödeme süresi ve emeklilik için 56 yaﬂ s›n›r›
vard›r. Birikimler istendi¤i zaman baﬂka
bir sigorta ﬂirketine aktarabilir, istedi¤i
zamanda birikimlerini alarak Bireysel emeklilik ﬂirketinden ayr›labilir.
Sigortalardan faydalanan
sigortal›lar›n elde etti¤i gelirlerin
vergilendirilmesi
Gelirin niteli¤i kat›l›mc›lardan toplanan
katk› pay› veya primlerin nemaland›r›larak hak sahibine geri ödenmesi esas›na
dayal› bireysel emeklilik sistemi ve benzeri nitelikteki birikimli ﬂah›s sigortalar›
kapsam›nda elde edilen gelirler, Gelir
Vergisi Kanununun 75. maddesinde
menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Ancak Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolay›s›yla Elde Edilen Gelirler gelir vergisinin konusuna girmemektedir. Dolay›s›yla, bu nitelikteki gelirlerin Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesi kapsam›nda menkul sermaye irad› olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Bireysel emeklilikle ilgili karma poliçeler
dolay›s›yla elde edilen gelirler menkul
sermaye irad› olarak de¤erlendirilecektir.
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Baz› vergi kanunlar›nda de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair 4697 say›l› kanunla Gelir
Vergisi Kanunun 22. maddesinde yap›lan düzenleme ile elde edilen gelirlerle
ilgili;
• Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk› kazananlara yap›lan ödemelerin % 25’i,
• Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de
bulunan di¤er sigorta ﬂirketlerinden on
y›l süreyle prim ödeyenlere yap›lan ödemelerin % 10’u, gelir vergisinden istisna
edilmiﬂtir.
Ayr›ca tek primli y›ll›k gelir sigortalar›na
iliﬂkin ödemelerin tamam› gelir vergisinden istisna edilmiﬂtir.
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci f›kras›n›n 15 numaral› bend
hükmü uyar›nca, emeklilik ve sigorta
ﬂirketleri; bireysel emeklilik sözleﬂmeleri ve birikimli ﬂah›s sigortalar› dolay›s›yla yapt›klar› ödemelerden, istisna edilen
tutarlar hariç, gelir vergisi tevkifat› yapmak durumundad›r.
Daha öncede belirtildi¤i üzere, Gelir
Vergisi Kanununun 22. maddesinin 1
numaral› f›kras› uyar›nca gelir vergisinden istisna edilen tutarlar üzerinden tevkifat yap›lmayacakt›r.
Gelirin beyan ﬂekli
Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinin birinci f›kras›n›n 1 numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve ﬂah›s sigortalar›ndan elde edilen ve menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›ﬂ gelirler
tutar› ne olursa olsun y›ll›k beyanname
ile beyan edilmeyecektir.
Dolay›s›yla, Gelir Vergisi Kanununun
94. maddesi kapsam›nda yap›lan tevkifat nihai vergileme olmaktad›r.
Ödenen katk› pay› ve primlerin
vergi matrah›n›n tespitinde indirim
konusu yap›lmas›
Vergiye tabi ücret matrah›n›n tespitinde,
bireysel emeklilik sistemine ödenen katk› pay›n›n elde edilen ücretin %10’una
kadar olan k›sm› indirim konusu yap›labilecektir.
ﬁah›s sigortalar› için ödenen primlerin ise elde edilen ücretin %5’ine kadar olan
k›sm› ücret matrah›n›n tespitinde indirilebilecektir.
E¤er bireysel emeklilik primi ile di¤er
ﬂah›s sigortalar›n›n primi birlikte ödenmekte ise ücret matrah›ndan indirim
konusu yap›lacak tutar ücretin % 10’u ile s›n›rl› olacakt›r.
* TDB Mali Müﬂaviri
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Hoﬂumuza gitmese de
Yasa, tüzük ve yönetmeliklere ayk›r› davran›ﬂlarda bulunan meslektaﬂlar›m›z hakk›nda Oda Disiplin Kurullar›n›n verdi¤i disiplin cezalar› ile ilgili
olarak yap›lan itirazlar sonucu TDB Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilen
kovuﬂturma dosyalar› TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun 06.09.2003 tarihli toplant›s›nda görüﬂülerek aﬂa¤›daki kararlar al›nm›ﬂt›r.
ANKARA
• Bir diﬂhekimine uzmanl›¤› doktoran›n içinde tan›mlayarak kendisini
‘zaten uzman’ sayagelmesi nedeniyle
k›nama cezas›.
BURSA
• Bir diﬂhekimine reklam yapmas›
nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene
ücretinin 30 kat› para cezas›.
• Bir diﬂhekimine meslek ahlak ve anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmayan davran›ﬂta bulunmak ve meslektaﬂlar›n› ve meslek
kuruluﬂunu rencide etmek nedeniyle
k›nama cezas›.
• Bir diﬂhekimine mesle¤i kusurlu uygulamak nedeniyle 2002 y›l› asgari
muayene ücretinin 30 kat› para cezas›.
D‹YARBAKIR
• Bir diﬂhekimine diﬂhekimli¤i yapmaya yetkisi olmayan kiﬂiye diplomas›n› kulland›rmak nedeniyle 2003 y›l›
asgari muayene ücretinin 30 kat› para
cezas›.
• Bir diﬂhekimine meslek d›ﬂ› personelin a¤›z içinde çal›ﬂmas›na göz yummak nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene ücretinin 30 kat› para cezas›.
• Bir diﬂhekimine meslek d›ﬂ› personelin a¤›z içinde çal›ﬂmas›na göz yummak nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene ücretinin 30 kat› para cezas› ve
Asgari Ücret Tarifesi alt›nda ücret almak nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene ücretinin 10 kat› para cezas›.
• Bir diﬂhekimine Asgari Ücret Tarifesi alt›nda ücret almak ve di¤er diﬂhekimlerini de buna azmettirmek nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene ücretinin 50 kat› para cezas›.
ESK‹ﬁEH‹R
• Bir diﬂhekimine meslek d›ﬂ› personeli a¤›z içinde çal›ﬂt›rmak nedeniyle
1 ay meslekten men cezas›.
‹STANBUL
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yö-

nelik ilanlar nedeniyle
2003 y›l›
asgari muayene ücretinin 50 kat› para
cezas›.
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yönelik ilanlar nedeniyle
2003 y›l›
asgari muayene ücretinin 10 kat› para
cezas›.
• Bir diﬂhekimine mesle¤i kusurlu uygulamak nedeniyle 2003 y›l› asgari
muayene ücretinin 10 kat› para cezas›.
• Bir diﬂhekimine mesle¤i kusurlu uygulamak nedeniyle 2002 y›l› asgari
muayene ücretinin 30 kat› para cezas›.
• ‹ki diﬂhekimine birden fazla özel
sa¤l›k kuruluﬂu açmak nedeniyle
2003 y›l› asgari muayene ücretinin 30
kat› para cezas›.
KAYSER‹
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yönelik ilan ve beyanat vermek nedeniyle 2003 y›l› asgari muayene ücretinin
50 kat› para cezas›.
• Bir diﬂhekimine reklam yapmak nedeniyle 2002 y›l› asgari muayene ücretinin 50 kat› para cezas›.
KONYA
• Bir diﬂhekimine meslek d›ﬂ› personeli a¤›z içinde çal›ﬂt›rmak nedeniyle
1 ay meslekten men cezas›.
• Bir diﬂhekimine ayn› ilde birden fazla özel sa¤l›k kuruluﬂu açmak nedeniyle 1 ay meslekten men cezas›.
MAN‹SA
• Bir diﬂhekimine meslek d›ﬂ› kiﬂiye
diplomas›n› kulland›rmak nedeniyle 1
ay meslekten men cezas›.
• Bir diﬂhekimine kendisine hasta sa¤lamas› için arac› kullanmak nedeniyle
2003 y›l› asgari muayene ücretinin 40
kat› para cezas›.
MERS‹N
• Bir diﬂhekimine protez teknisyenlerinin a¤›z içinde çal›ﬂmalar›na göz
yummas› nedeniyle 2003 y›l› asgari
muayene ücretinin 50 kat› para cezas›.

Hukuk Sorunlar›
Mustafa Güler*

TDB Asgari Ücret Tarifesi nas›l oluﬂur?
Uyulmamas› durumunda ne yap›l›r?

ürk Diﬂhekimleri Birli¤i, 3224 say›l›
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Yasas› ile
kurulmuﬂ, diﬂhekimli¤i mesle¤ine mensup olanlar›n müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmak, bu mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliﬂmesini sa¤lamak, meslek
mensuplar›n›n birbirleri ve hastalar› ile olan iliﬂkilerinde dürüstlü¤ü ve güveni hâkim k›lmak üzere, meslek disiplini ve ahlâk›n› korumak maksad› ile kurulan tüzelkiﬂili¤e sahip kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂudur. Ayn› Yasa’n›n 40.

T

maddesine göre, diﬂhekimlerinin uygulayacaklar› muayene ve tedavi ücretlerinin
alt s›n›r› her y›l Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
taraf›ndan saptan›r ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
onay› ile Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e girer. Yürürlü¤e giren bu Tarife özel diﬂhekimli¤i hizmeti sunan bütün
kiﬂi ve kurumlar› ba¤lay›c› niteliktedir.
Ayn› Yasa’n›n 44. maddesi ile de diﬂhekimlerine verilebilecek disiplin cezalar›
belirtilmiﬂ ve disiplin cezas›n› gerektiren
fiiller ile bu fiillere verilebilecek disiplin
cezalar›n›n Birlik taraf›ndan haz›rlanacak
bir yönetmelikte belirtilece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. An›lan maddedeki yönetmelik Birlik taraf›ndan ç›kart›larak Resmi
Gazetede yay›mlanm›ﬂ olup, bu Yönetme-

li¤in 8.maddesinin (f) bendine göre "Birlik’çe belirlenen asgari muayene ve tedavi
ücreti tarifesindeki mebla¤lar›n alt›nda
ücret almak" eylemi para cezas› ile cezaland›r›lacak bir eylem olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Belirtilen hukuksal düzenlemeler çerçevesinde müvekkil Birlik her y›l, diﬂ tedavisi hizmetlerinde uygulanacak asgari ücret tarifesini haz›rlamakta ve bu Tarife,
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n onay› ile Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmektedir. An›lan Tarife’de belirtilen ücretlerin
alt›nda hizmet sundu¤u tespit edilen diﬂhekimleri de, yine yukar›da belirtilen hukuksal düzenlemeler çerçevesinde, disiplin cezas› ile cezaland›r›lmaktad›r.

Bütçe uygulama talimat›nda son durum
ilindi¤i üzere, ülkemizde Bütçe Yasas› ç›kt›ktan sonra bu yasan›n uygulanmas›n› göstermek üzere "Bütçe Uygulama Talimat›" ad› ile çeﬂitli düzenlemeler
yap›l›r. Bu düzenlemeler içinde kamu çal›ﬂanlar›n›n diﬂ tedavilerinde kurumlar›n
ödeyecekleri paran›n miktar› da belirlenmektedir. Ayn› ﬂekilde bu düzenlemede,
kamuda diﬂhekimli¤i hizmeti verilemedi¤i durumda özel diﬂhekimlerinden hizmetin sat›n al›nmas›nda ödenecek ücret
de saptanmaktad›r.
Kamu sa¤l›k kurumlar›n›n uygulad›klar›
ücret tarifesi ile özelde uygulanan tarife aras›nda var olan fark sebebiyle, hizmeti özel diﬂhekimlerinden almak zorunda kalanlar, bütçe uygulama talimat›ndaki düzenlemeler sebebiyle, aradaki fark› kendileri ödemek zorunda kalmaktad›rlar. Bu
durum hastalar›n hizmete eriﬂimi engelledi¤i gibi diﬂhekimlerinin asgari ücret tarifesi alt›nda hizmet sunma teklifleriyle
karﬂ›laﬂ›p zor durumda kalmalar›na da
sebep olmaktad›r.
Bütçe Uygulama Talimat›n›n hukuka ayk›r› olan bu düzenlemeleri her y›l dava
konusu yap›larak iptal edilmesine karﬂ›n,
ilgili idareler kararlar›n ﬂahsi oldu¤u ﬂeklinde hukuka ayk›r› yorum yaparak kara-
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r› uygulamamaya çal›ﬂmakta; yeni ç›kan
Talimatta da hukuka ayk›r›l›¤› Dan›ﬂtay
karar› ile tescil edilmiﬂ olan bu hükümleri aynen muhafaza etmekte sak›nca görmemektedirler. Hukuk devleti oldu¤u anayasas›nda belirtilmiﬂ bir ülkede böylesine bir yaklaﬂ›m›n yapt›r›mlar›n› bir baﬂka yaz›ya b›rakarak mevcut duruma bakal›m.
2003 y›l› Bütçe Uygulama Talimat›nda
resmi sa¤l›k kurumlar›na kamunun ödeyece¤i ücretler ile serbest diﬂhekimli¤inde
uygulanan ücretler aras›ndaki fark›n ilgili
kamu çal›ﬂan› taraf›ndan ödenmesi gereklili¤ine iliﬂkin düzenleme baﬂka kiﬂi ve
kurumlar›n yan› s›ra Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i taraf›ndan da -2002 y›l›nda oldu¤u
gibi- Dan›ﬂtay 5.Daire’de dava konusu yap›ld›. Bu davalar sonucunda, 2003 y›l›
Bütçe Uygulama Talimat›n›n 5.2.4 ve
5.2.5 maddeleri, 5.2.1 maddesindeki
"...do¤acak fiyat fark›n› kendilerinin ödemesi kayd›yla ... " ibaresi, 5.2.7 maddesindeki "... serbest diﬂ tabipliklerinde
yapt›r›lan diﬂ tedavileri için yukar›daki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup..." ibaresinin yürütmesi durdurulmuﬂtur.
Bu karar sonucunda, kamu çal›ﬂanlar›n›n

serbest diﬂ tabibine sevk edilmesi durumunda verilen diﬂhekimli¤i hizmetinin
karﬂ›l›¤› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i taraf›ndan saptanan asgari ücret tarifesine göre
saptanacakt›r. An›lan Dan›ﬂtay karar›, genel düzenleyici iﬂlemin yürütmesini durdurmuﬂ oldu¤undan, bütün kiﬂi ve kurumlar› ba¤lay›c› niteliktedir. Kamu çal›ﬂanlar›n›n diﬂ tedavileri sebebiyle ortaya
ç›kan faturan›n kurumlar›nca ödenmesi için ek bir dava açmalar›na dahi gerek kalmaks›z›n ödenmesi zorunludur. Ancak
geçmiﬂ deneyimlerden bilinmektedir ki idareler genel nitelikteki mahkeme kararlar›ndan çok amirlerinin genelgelerine itibar etmektedirler. Bu sebeple de her kamu çal›ﬂan› böylesi bir iﬂlem ile karﬂ›laﬂt›¤›nda dava açmak zorunda kalmaktad›r.
Fakat iﬂin iyi yan› ise aç›lan bu davalar›n
kazan›l›yor, dava masraf ve faizi ile birlikte ilgili idareden zarar›n karﬂ›lanabiliyor
olmas›d›r. Bu durumda Devlet’in,yarg›
harç ve giderleri ile vekalet ücreti ödemek
yan›nda mahkemelerin iﬂ yükünü gereksiz yere artt›rarak, ek zararlara u¤rad›¤›nda ise kuﬂku bulunmamaktad›r.

* Avukat, TDB Hukuk Dan›flman›

Son y›llar›n
en gözde gezilerinden biri,
ﬁanl›urfa, Harran, Ad›yaman,
Kâhta, Nemrut, Hasankeyf,
Mardin, Midyat ve
GAP’› içine alan
Güneydo¤u turu.
Bal›kl›göl’den
Mor Gabriel Manast›r›’na,
Ulucami’den
Mardin’in güvercinlerine kadar
uzanan bir yolculuk…

Yaz› ve foto¤raflar: Akgün Akova
ve Zeugma’n›n yank›lar› sürerken, geçmiﬂin köklerini Mezopotamya’da arayanlar,
kafileler halinde Güneydo¤u kentlerini
geziyorlar. Bu gezilerin ilk dura¤› da genellikle ﬁanl›urfa oluyor.
Hz. ‹brahim, Hz. Eyüp, Hz. ﬁuay›p ve Hz.
Yakup’un yaﬂad›klar› ﬂehir oldu¤u için
"Peygamberler Kenti" olarak an›l›yor ﬁanl›urfa. Kalenin eteklerinde Bal›kl›göl ya da
di¤er ad›yla Halilü’r-Rahman Gölü, bu
söylencelerin odak noktas›.
kdeniz K›y›lar›’n› kan›ksayan gezginler, alternatif yollar arayarak,
rotalar›n› yavaﬂ yavaﬂ Karadeniz
yaylalar›na ve Kaçkarlar’a do¤ru çevirmeye baﬂlad›lar. Tarih merakl›lar› ise "›ﬂ›¤›n
yükseldi¤i yer"lere gözlerini diktiler.
GAP’›n yuttu¤u ve yutmaya haz›rland›¤›
yerlerle dikkati çeken Güneydo¤u Anadolu, güvenlik sorununun da çözülmesiyle
turist ak›n›na u¤ramaya baﬂlad›.
Uluslararas› platforma taﬂ›nan Hasankeyf
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Bal›kl›göl söylencesi…
Buras›, halk aras›nda Nemrut’un Hz. ‹brahim’i ateﬂe att›¤› yer olarak biliniyor. Ateﬂ suya, odunlar da bal›¤a dönüﬂünce,
kutsal say›lan ve bal›klar›na zarar vermenin günah say›ld›¤› Bal›kl›göl ç›km›ﬂ ortaya. Hz. ‹brahim’in arkas›ndan Nemrut’un
evlatl›k k›z› Zilha da kendini ateﬂe at›nca,
Ayn-› Zilha Gölü oluﬂmuﬂ. Bu inan›ﬂ,
kente tepeden bakan 25 burçlu kalede de

Urfa’daki Bal›kl›göl, kutsal kabul edilen bal›klar›
ve havuzunu çevreleyen dinsel yap›lar›yla en çok
ziyaret edilen yerlerden biri…(solda)
Kelaynaklar geceleri uykuya dalsa da Birecik
Kalesi’ni ayd›nlatan ›ﬂ›klar sabaha kadar
yan›yor(altta solda).
Harran, kalesi ve Ay Tanr›ças› Sin’e adanan
tap›na¤›n kal›nt›lar›yla oldu¤u kadar kubbeli
"hu¤"lar› ile de ilgi çekiyor.

kendini gösteriyor.
Kaledeki iki sütunun, Hz. ‹brahim ateﬂe
at›l›rken kullan›lan manc›n›¤›n direkleri
oldu¤una inan›l›yor. Günbat›m› izlemek
ya da kenti gece ›ﬂ›klar›yla görmek istiyorsanz, kale en do¤ru yer.
ﬁanl›urfa’da gezinirken yan›n›zdan ata
binmiﬂ sünnet çocuklar›n›n geçti¤ini, bir
yabanc› da olsan›z sokaklara kurulmuﬂ
dü¤ün sofralar›na davet edildi¤inizi göreceksiniz.
Karanl›k odalarda gö¤üslerine vura vura
keçe yapan yaﬂl› ustalarla, Gümrük
Han’›n iç avlusunda domino oynayan adamlarla, Urfa Çarﬂ›s›’nda çeyiz düzen gelinlik k›zlarla karﬂ›laﬂacaks›n›z. Bütün
dükkânlar›n duvarlar›nda Kur’an’dan âyetlerle ve ‹brahim Tatl›ses posterleriyle
göz göze geleceksiniz.
Terzilerin müﬂterilerine kumaﬂtan düﬂler
biçti¤i, bak›rc›lar›n eski alt›n y›llar›n düﬂlerini gördü¤ü Urfa’da m›rra içerken bir
tespihin size uzat›lmas› olmayacak ﬂey
de¤il!
Kale ve Bal›kl›göl d›ﬂ›nda, Urfa’da Halilü’r-Rahman Camii’ni, kentin en eski camisi olan Ulucami’yi, Ak ve F›rf›rl› cami-

leri, Hz. ‹brahim Ma¤aras›’n› gezebilirsiniz. ﬁifa merakl›s› iseniz, Hz. Eyüp’ün
cüzzama yakalan›p büyük bir sab›rla kald›¤› ma¤araya gidebilirsiniz. Buraya özellikle, sinirsel problemi olanlar›n ra¤bet
etti¤ini söyleyelim. Ayr›ca Birecik’e kadar
uzan›p soylar› tükenen kelaynaklar›n son
bireylerini görebilir, günü F›rat Nehri’nin
sular›na vuran güneﬂin alt›n rengi yans›malar› karﬂ›s›nda bal›k yiyerek bitirebilirsiniz.
Sular alt›nda kalmaya baﬂlayan Halfeti’yi
ve GAP Projesi’nin temel yap›lar› olan Atatürk Baraj›’yla ﬁanl›urfa tünellerini görebilirsiniz.
Harran, bir f›s›lt›…
Bir söylenceye göre, ﬂeytana uyduklar› için Cennet’ten kovulan Adem’le Havva
dünyaya ilk kez Harran Ovas›’nda ayak
basm›ﬂlar Siz kendinizi Adem ya da Havva yerine koyar m›s›n›z bilmem ama, Harran’a ayak bat›ktan sonra putperest ça¤›n
bilinen en eski kentine geldi¤inizi bilin.
Topra¤›n sabanla ilk kez sürüldü¤ü ve öküzün boyunduru¤a vurulup tarlaya indirildi¤i yer Harran.

Iss›zl›¤›n ortas›nda geçmiﬂin yüre¤inin
sessizce att›¤› yer.
Kalenin yerinde eskiden bir Sabii tap›na¤› varm›ﬂ. Burada gökyüzüne ve y›ld›zlara
tap›n›l›yormuﬂ.
Külaha benzeyen evler…
Harran evleri, külah› and›ran, ﬂaﬂ›rt›c›
kubbeli yap›lar. Kubbeler tu¤lalarla bindirme tekni¤i ile örülmüﬂ. ﬁu anda var olan Harran evleri yaklaﬂ›k 150 yaﬂ›nda.
Her ne kadar baz› uyan›klar, evlerine
"Harran’›n eski evi" diye tabelalar asm›ﬂlarsa da, hangi evin eski oldu¤unu anlamak güç. Harran’da ev yap›m› ve y›k›m›
yasak.
Sin Tap›na¤›’yla, Ulucami’siyle, kalesiyle,
ﬁeyh Yahya Hayat el-Harrani Türbesi’yle,
eski mezarl›¤›yla insanl›¤›n çocukluk
günlerini anlatan bir f›s›lt› gibi Harran.
Bu f›s›lt›y› bozan, size ellerindeki nazarl›klar› satmaya çal›ﬂan yan›k tenli, sevimli
ve ç›plak ayakl› çocuklar›n sesleri.
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Mardin…
Yeryüzünde çok az kent
vard›r ki, onu ilk gördü¤ünüzde silinmeyecek bir tutkuyla ba¤lar sizi. Farkl› görünmesinden öte, içinde
büyük s›rlar, büyük aﬂklar,
büyük ac›lar, büyük an›lar
taﬂ›yor duygusu yarat›r sizde. Mardin böyle bir kent
iﬂte… Gökyüzünü bayram
yerine çeviren güvercinleriyle, dünyan›n en güzel
postanesiyle, taﬂ› ﬂiir dizeleri gibi iﬂleyen ustalar›n yaratt›¤› evleri, avlular›yla, 14
uygarl›¤a, ba¤r›n› açan Mardin…
Perslerin "Marde", Bizansl›lar›n "Mardia",
Süryanilerin "Merdi", "Merde", Araplar›n
"Maridin" dedikleri Mardin… "Gündüzü
mezarl›k, gecesi gerdanl›k" diye tan›mlanan Mardin…
Semercilerin, bak›rc›lar›n, marangozlar›n
çekiç seslerinin bir Do¤u saatinin tik taklar› gibi dünyaya da¤›ld›¤› Mardin…
1176’da Artuko¤lu Sultan› II. ‹lgazi Kutbettin taraf›ndan yapt›r›lan Ulucami’nin
taﬂ minaresi büyük bir kurﬂunkalem gibi
gö¤e yükseliyor. Kentteki medreselerden
birirnin duvarlar›ndaki silinmeyen lekelerin burada öldürülen Kas›m Padiﬂah’›n
kan lekeleri oldu¤u söyleniyor.
Zakkumun ad›yla…
Deyrulzafaran Manast›r›, Mardin’e 7
km, bugüne ise 4000 y›l uzakl›kta. 1600
y›la yak›n zamand›r da kilise olarak kullan›l›yor. Eski Kale köyü yak›n›ndaki
manast›rda rahipler taraf›ndan büyük bir
konukseverlikle karﬂ›lan›yoruz. Rahip
Cebrail bize kiliseyi gezdiriyor. Harc›na

taﬂ bir Mardin evinde ya da
Mardinli bir ailenin yan›nda
günlerce yaﬂamadan kentin
ruhunu anlamak, geçmiﬂin
ve söylencelerin esrar›n› aralamak olanakl› de¤il.

zakkum kar›ﬂt›r›ld›¤› için bu adla an›lan
manast›r›n alt›nda bir güneﬂ tap›na¤› var.
Pencereleri kimbilir ne zaman kapat›lm›ﬂ
olan bu odan›n tavan›na bakt›¤›n›zda taﬂ
iﬂçili¤inin doru¤a ulaﬂt›¤› yap› tasar›m›n›
görüyorsunuz.
Tavan 20 m. uzunlu¤unda, yar›m metre
kal›nl›¤›nda ve hiç harç kullan›lmaks›z›n
dev taﬂlarla hâlâ sa¤lam duruyor ama Süryanilerden Mardin’de kala kala 60 aile
kalm›ﬂ, ço¤u göçmüﬂ. Kültür mozai¤inin
taﬂlar›ndan biri daha düﬂmüﬂ.
Yitirilen kültürel doku geri
gelmeyecek gibi…
"Kültür mozai¤i" tan›m›, belki de en çok
Mardin’e yak›ﬂ›yormuﬂ. Bir zamanlar Süryanilerin, ﬁemsilerin, Yezidilerin, Yahudilerin, Araplar›n, Kürtlerin, Ermenilerin,
Müslümanlar›n ve baﬂka az›nl›klar›n bir
arada yaﬂad›¤› kentte bu dokunun hâlâ
var oldu¤unu söyleyenlere gülüp geçiliyor.
Yine de Mardin, bu gezinin bir baﬂka yolculu¤u gerektirecek tek bölümü; çünkü

Aynadaki s›r…
Midyat, Mardin’in en büyük
ilçesi… Midyat sözcü¤ü "ayna" anlam›na geliyor. Geçmiﬂ
zamana tutulan bir ayna gibi
duruyor karﬂ›m›zda. ‹çinde
dolaﬂ›rken Mardin’dekine
benzer bir hüzün titretiyor
yüre¤inizdeki ç›ng›raklar›.
Bu taﬂ evlerden, nice insan
s›ca¤›n›n, nice göç yolunun geçti¤ini bilmek, sokaklarda sizi kendinizle baﬂ baﬂa
b›rak›yor. Üzümü kadar telkari ustalar›yla da ünlenen Midyat’ta baﬂta Mor Barsavmo Kilisesi olmak üzere tarihi Süryani kiliseleri var. Mor ﬁarbil Kilisesi, Mor ﬁimuni Kilisesi, Mor Abraham Manast›r› bunlardan birkaç›…
Ortaça¤’dan ç›kan Hasankeyf…
Hasankeyf, Batman’›n 36 km. güneydo¤usunda ve Gercüﬂ’ün 26 km. kuzeyinde… Yolu asfalt. Asur dilinde, "kaya" anlam›na gelen "kipani" sözcü¤ünden ve
"Kaya Kalesi" isminin Arapça kullan›m›ndan do¤an, de¤iﬂe de¤iﬂe Hasankeyf haline gelen sözcükten al›yor ad›n›.
Akkoyunlular, Artuklular, Eyyûbiler, Ababsiler, Emeviler, Bizansl›lar, Romal›lar,
Osmanl›lar hep geçmiﬂler Hasankeyf’ten.
Hasankeyf Kalesi, nehirden 100 m. yükseklikte kurulu. T›rman›rken, ayakta kalabilen iki kap›dan geçiyorsunuz. "‹mam
Abdullah Kap›s›" ve "S›r Kap›s›" olarak
adland›r›lan, taﬂ ustal›¤›n›n bu görkemli

Mardin’de medreselerin kubbelerinin ve camilerin minarelerinin ard›nda, Mezopotamya’n›n bereketli
topraklar› uzan›r(üstte). Deyrulzafaran Manast›r›, Mardinli Süryanilerin hala var olan son dinsel
yap›lar›ndan biri(solda)… Urfa kalesinde, söylencelere göre Hz.‹brahim’i ateﬂe f›rlatan manc›n›klar›n
kollar› oldu¤u düﬂünülen iki tane sütun bulunuyor.
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Hasankeyf, Anadolu’da Ortaça¤’dan kalan tek
yerleﬂim birimi, ama Il›su Baraj›’n›n tehdidi
alt›nda(solda)…
Her sabah müthiﬂ bir ›ﬂ›k sa¤na¤›, renkten renge
geçerek geceden ay›r›p gündüze katar
Nemrut’taki an›tlar›….

örneklerini geride b›rakt›¤›n›zda, ma¤aralarla, dehlizlerle, tünellerle örülmüﬂ
kaleye var›yorsunuz.
Kalenin içinde Eyyûbi yap›t› olan, 1394
tarihli Ulucami var. Kaleden aﬂa¤›ya bak›nca bir Do¤u masal›n› ayakta tutmaya
çal›ﬂan eski Artuklu köprüsünün ayaklar›n› görüyorsunuz. Dicle onun ayaklar›na sar›lm›ﬂ, ak›yor.
Hasankeyf Gönüllüleri’ne siz de
kat›l›n!
Hasankeyf’te El-R›zk, Sultan Süleyman
ve K›zlar camileriyle, ‹mam Abdullah
Zaviyesi’ni, Zeynel Bey Türbesi’ni ve kale içindeki Büyük ve Küçük saraylar› gezebilirsiniz.
Anadolu’daki sa¤ kalm›ﬂ tek Ortaça¤
kentinin baraj sular› alt›nda kal›p ortadan kalkaca¤›n› düﬂünmek bile tüyler
ürpertici. Sizin de bu tarih katliam›na itiraz›n›z varsa, bu konuda ciddi biçimde
çal›ﬂan Hasankeyf Gönüllüleri’ne kat›l›n!
Nemrut Milli Park›…
Nemrut Da¤›’n› ve Kommanege Kral›
Antiochos’un taﬂlar alt›ndaki mezar›n›
duymayan yoktur ama, Nemrut Milli
Park›’n›n zenginliklerini ço¤u kiﬂi bilmez. Da¤a ç›k›p da, Kâhta kalelerini, Arsemia’y›, Cendere Köprüsü’nü, Gerger
Kalesi’ni, Karakuﬂ Tümülüsü’nü görmeden dönmek olmaz.
Yeni Kâhta Kalesi’nden aﬂa¤›ya bakt›¤›n›zda görece¤iniz vahﬂi co¤rafyay› belle¤inize kaz›y›n. Burçlar›n üzerinden geçerek kalenin ucuna vard›¤›n›zda kendinizi baﬂdöndürücü bir uçurumun k›y›s›nda bulacaks›n›z. Uçurumun alt›nda,
bir zamanlar Memlûklular›n haberleﬂme
için kulland›klar› güvercin istasyonlar›
var.
Aﬂa¤›ya indi¤inizde Kâhta Çay›’nda çamaﬂ›r y›kayan kad›nlar›n yan›na var›n.
Babas› için bir kült mezar an›t› alan›
yapt›ran Antiochos’un Arsemia’da yapt›rd›¤› büyük bir kaya yaz›t›ndan ﬂu
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cümleleri bir kenara yaz›n: "Tükenmez
kaynaklardan beslenen çift memesinin
ortas›nda Nymph nehrini bar›nd›ran bu
Arsemia’y› benim atam Arasmes kurdu.
Yöremin tabiat ﬂartlar›na uygun olarak iki yakal› bir ﬂehir oluﬂturdu."
Ard›ndan Tanr› Herakles ile Antiochos’un el s›k›ﬂmas›n› gösteren kabartman›n yan›nda biraz oturun. Roma Lejyonu’nca, 198-200 y›llar›nda yapt›r›lan
Cendere Köprüsü’nün alt›ndan akan sulara ayaklar›n›z› sokun. Çay›n içinde
ç›plak ayakla yürüyün.
Kral Antiochos’un kar›s› için yapt›rd›¤›
Karakuﬂ Tümülüsü’nde koyunlar›n› otlatan çobanlarla konuﬂun. Benim gibi
a¤z›na sigara de¤dirmeyen biri de¤ilseniz, bir sigara tellendirin!
Sigaran›z›n duman› bulutlara kar›ﬂ›rken,
Anadolu’nun bildi¤inizin çok ötesi bir
co¤rafya oldu¤unun fark›na var›n. Güneydo¤u Anadolu’nun her kentte, her
kasabada, her köﬂede gizlenen say›s›z
öykünün toplam› oldu¤unu da…
Eﬂsiz Nemrut…
Yeryüzünde inﬂa edilmiﬂ en etkileyici an›tlardan biri olan Nemrut Da¤›’ndaki
heykellerin korunmas› için yerlerine
kopyalar›n›n konulmas› gündemde. Bu
yüzden belki bir daha orijinallerini ancak müzede görebilece¤iniz heykelleri
do¤duklar› yerde görün. Hele zorluklara
ve so¤u¤a katlan›r›m diyorsan›z, onlar›
kar alt›nda da görebilme ayr›cal›¤›n› yaratabilirsiniz demektir.
Orada, anne taraf›ndan Makedon Büyük
‹skender’e, baba taraf›ndan Pers Kral›
Darius’a ba¤l› olan soyunun tanr›lar›n›n
yan›na kendi suretini diktiren bir kral›n,
kaidelerin arkas›na yazd›rd›¤› 200 sat›rl›k sözlerinin bir bölümünü de an›msay›n: "Gerçekten tanr›lara lây›k bu heykelleri ben diktirdim. Zeus-Oromasdes’in, Apollon-Mithras-Helios-Hermes’in, Artagnes-Herakles-Ares’in heykellerini ve vatan›m›m sembolü olarak

her ﬂeyi besleyen Kommanege’nin bir
suretini… Ayn› taﬂtan yontulmuﬂ olarak
ve onlarla birlikte tahtta oturur ﬂekilde,
kendi ﬂahs›m›n bir suretini de, her ﬂeyi
duyan tanr›lar›n yan›na diktirdim…"
Antiochos’un ölümsüzlük düﬂleri, kimbilir kaç taﬂ ustas›n›n, kaç iﬂçinin, kaç
kölenin yaﬂam›na mâl oldu? Ama bugün, Nemrut’un tepesine ç›kt›¤›m›zda,
taﬂlar›n alt›nda kalan bu eme¤in, yüz
binlerce küçük taﬂ parças›na dönüﬂerek
tümülüs oluﬂturdu¤unu görüyoruz.
Da¤daki simetri…
Kral Antiochos Do¤u ile Bat›’n›n bir bileﬂimini kurarcas›na tümülüsünün iki taraf›na ayn› heykelleri diktirmiﬂ; atalar›
güneﬂi do¤arken ve batarken görsünler
diye… Belki de tam tersi; ›ﬂ›k onlar› sabah da akﬂam da görsün ve yüzlerinden
hiç eksik olmas›n diye…
1883 y›l›nda Müze-i Hümayun Müdürü
olarak da¤da kaz›lar yapan Osman
Hamdi Bey’in Bat› Teras›’nda yerinde
durdu¤unu gördü¤ü, Kommanege topraklar›n›n tanr›ças› Tyche’nin baﬂ›, bugün kaidenin arkas›nda, yerde duruyor.
T›rmanmak zor de¤il…
Nemrut Da¤›’na araban›zla t›rmanabilir,
kalan yolu yürüyerek yar›m saatte tümülüse ulaﬂabilirsiniz.
Nemrut Da¤›’nda, yorulurum, üﬂenirim,
üﬂürüm demeden güneﬂin hem do¤uﬂunu, hem de bat›ﬂ›n› seyredin. Gün boyunca da zaman yitirmemek için, Nemrut Mili Park›’n› ya da Ad›yaman’› gezin.
Karadut köyündeki Ad›yaman dokumalar›ndan al›n. Batman çay› üzerindeki
Malabadi Köprüsü’ne kadar uzan›n.
Güneydo¤u yolculu¤una her mevsim ç›k›labilir. Özellikle s›caklardan yak›nanlar, k›ﬂ aylar›nda yöreye düzenlenen turlara kat›labilirler.
Önerimiz; gitmeden önce son birkaç y›ld›r yay›mlanan, yöreyle ilgili kitaplar› okumalar›…

‹nternet'te bireysel bilgi güvenli¤i
A. Murat Eren*

Bilgisayar›m›za kimi zaman bizim
dikkatsizli¤imiz neticesinde
bulaﬂan kurtçuk ve virüs gibi
kaçak yaz›l›mlar ayn› a¤da
bulundu¤umuz di¤er
bilgisayarlara aral›ks›z sald›r›lar
gerçekleﬂtirebilmektedir. Bu yaz›
içerisinde basit ve etkili güvenlik
önlemlerinden bahsetmeye
çal›ﬂaca¤›z.

nternet tabanl› bilgi al›ﬂveriﬂinin hacmi
ve dolay›s› ile hassasiyeti son 10 y›lda önemli ölçüde artm›ﬂt›r. Sanayi ekonomisinin ard›ndan h›zla önem ve de¤er kazanan bilgi temelli hizmet ekonomisi, teknolojideki h›zl› geliﬂimi tetiklemiﬂ ve buna paralel olarak interneti ve bilgisayarlar› hayat›n çok önemli bir parças› haline getirmiﬂtir.
‹nternetin bu denli geniﬂ bir bilgi paylaﬂ›m
platformu haline geliﬂi ile beraber internetten gelen sald›r›lar›n say›s› da parabolik olarak artm›ﬂ, kullan›c›lar› ve bilgisayar a¤lar›n› tehdit eder hale gelmiﬂtir. Bu noktada
toplam a¤ güvenli¤inin sa¤lanmas› ile yükümlü a¤ yöneticileri ve güvenlik uzmanlar›n›n yan› s›ra, kullan›c›lar›n da kendi bireysel güvenlik politikalar›n› ﬂekillendirmeleri
ve önlem almalar› gereklili¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca bir bireyin kendi bilgisayar›n›n ve
bilgilerinin güvenli¤inden sorumlu oldu¤u
kadar içinde bulundu¤u a¤›n da güvenli¤ini
tehdit edebilecek sald›r›lar için kendi bilgisayar›n›n
kullan›lmas›n›
engellemek
konusunda da dikkatli ve sorumlu olmas›
gereklidir. Çünkü, bilgisayar›m›za kimi zaman bizim dikkatsizli¤imiz neticesinde bulaﬂan kurtçuk (worm: kendi baﬂ›na çal›ﬂabilen, ve çal›ﬂabilen tam bir kopyas›n› di¤er
makineler üzerinde konumland›rabilen
program [RFC 1135]) ve virüs gibi kaçak
yaz›l›mlar ayn› a¤da bulundu¤umuz di¤er
bilgisayarlara aral›ks›z sald›r›lar gerçekleﬂtirebilmektedir. Bu yaz› içerisinde basit ve etkili güvenlik önlemlerinden bahsetmeye çal›ﬂaca¤›z. Ele al›nacak konular› web taray›c›s› güvenli¤i, parola güvenli¤i, sosyal mühendislik, virüs güvenli¤i, e-posta güvenli¤i
baﬂl›klar› alt›nda toplayabiliriz.

‹

Web taray›c›s› güvenli¤i
Web taray›c›lar›, internete ba¤l› oldu¤umuz

süre boyunca en s›k kulland›¤›m›z yaz›l›mlardan birisidir. Web taray›c›s› üreten ﬂirketler (Microsoft, Netscape, Opera v.s.) web
taray›c›s› piyasas›nda sahip olduklar› kullan›c› kitlesini geniﬂletmek ve var olan kullan›c›lar›n› kaybetmemek için büyük bir yar›ﬂ
içerisindedir. Bu yar›ﬂ esnas›nda teknolojilerini h›zla geliﬂtirmeye çal›ﬂmakta ve yaz›l›mlar›n› her geçen gün kullan›c› dostu yeni eklentilerle çekici hale getirmeye çal›ﬂmaktad›r. Ticari kayg›larla vakit kaybetmeden piyasaya sürülen yeni versiyonlar ve özellikler
ço¤unlukla yeteri kadar denenmemiﬂ ve güvenli¤i üzerinde çok çal›ﬂ›lamam›ﬂ olmakta
ve ne yaz›k ki kullan›c›lar bu güvenlik aç›klar›n› kullanan sald›rganlara karﬂ› savunmas›z k›l›nmaktad›r. En çok kullan›lan ve dolay›s›yla en çok tehdit alt›nda bulunan Microsoft Internet Explorer'›n çoklu ortam eklentileri ciddi güvenlik riskleri yaratmaktad›r. Taray›c› güvenli¤i için yap›lmas› gerekenler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• AxtiveX, Java gibi seyyar kodlar›n kötü niyetli kullan›mlar›ndan sak›nmak için otomatik çal›ﬂmalar› pasif k›l›nmal›d›r (Bu kontrollere MS Internet Explorer’da, internet
seçenekleri > güvenlik sekmesinden ulaﬂ›labilir).
• Parola saklama, formlara yaz›lan bilgileri
hat›rlama gibi fonksiyonlar devre d›ﬂ› b›rak›lmal›d›r.
• Yamalar takip edilmeli ve yay›nland›¤› anda üreticiden temin edilip taray›c›ya uygulanmas› gerekmektedir.
• Sisteme giriﬂ sayfas›n›n yeniden görüntülenmesi, kullan›c› ad› ve parola istenen sayfalar›n beklenmedik anda yeniden görüntülenmesi gibi durumlarda çok temkinli davran›lmal›d›r.
Bu önlemlerin kimilerinin neden gerekli oldu¤u ve ne gibi riskler taﬂ›d›¤›n› uzun uzun
anlatmak bu yaz›n›n kapsam› d›ﬂ›ndad›r fakat, yukar›da s›ralanan öneriler bilinen sald›r›lara karﬂ› yeterli bir koruma sa¤lamaya
yetecektir.
Parola güvenli¤i
Parolalar bilgisayar›m›z ve kiﬂisel bilgilerimiz ile d›ﬂ dünya aras›ndaki tek gizli silah›m›zd›r. Bu noktada parola seçimi, itina gerektiren mühim bir süreçtir. Parola seçimi
konsuunda kullan›c›lar›n gözden kaç›rd›klar› en önemli nokta, seçilen parolan›n -bir
yere yazmadan- kolayca hat›rlanabilecek kadar kolay olmas›n›n yan›nda baﬂkalar› taraf›ndan kolayca tahmin edilemeyecek kadar
zor olmas› gereklili¤idir. Kolayca k›r›lamayacak ve bilgisayar yaz›l›mlar› deste¤i ile dahi tahmin edilemeyecek bir parola yönetimi
için ﬂu hususlar›n göz önünde bulundurul-
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mas› ﬂartt›r:
• Parola en az 6 karakter uzunlu¤unda olmal›d›r.
• Sözlüklerde bulunabilecek (‹ngilizce,
Türkçe, ‹talyanca vs) kelimeler kesinlikle
seçilmemelidir.
• Büyük/küçük harfler, rakamlar bir arada
kullan›lmal›d›r.
• Bunun yanunda mümkünse, @, $, %, ^, !
v.b. karakterler de kullan›lmal›d›r.
• Yaz›l›mlardaki 'Parolay› Kaydet' seçene¤i
kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
• Her hesap için ayr› bir parola kullan›lmal› ve bu parolalar periyodik olarak de¤iﬂtirilmelidir.
• Parolalar ezberlenmeli, bir yere yaz›lmamal›d›r.
• Parolalar kimseye, çok yak›nlara dahi söylenmemelidir.
Bu tavsiyeler kesinlikle 'gere¤inden fazla önlem' de¤il, standart bir parola güvenli¤i için
gerekli ve yeterli önlemlerdir. Security Focus isimli ünlü güvenlik dergisinin 2002 y›l›nda yapt›¤› bir araﬂt›rma sonucuna göre,
dünyadaki tüm parolalar›n %80'inin ayn›
1000 kelimeden oluﬂtu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Kullan›c›lar ne yaz›k ki, tahmin edilmesi
çok kolay yada k›sa parolalar ile tüm hesaplar›n› yönetmektedirler. Eriﬂim parolalar›n›z›n ele geçirildi¤ini düﬂünürseniz, ayn› olmasa dahi tüm hesaplar›n›z›n parolalar›n›
gecikmeden de¤iﬂtirmelisiniz. ﬁu parola örnekleri belki anlat›lmak istenen mevzu konusunda yarat›c› olman›za yard›mc› olabilir:
h39za_m@ilen,
\P0rtakal-R3n9i\,
fa11in9_m00n, k0yun%p0stU... Bu parolalar brute-force (muhtemel parolalar›n her
birinin teker teker denenerek do¤ru parolan›n bulunmaya çal›ﬂ›lmas› yöntemi) ataklar›na karﬂ› çok yüksek güvenlik sa¤layabilecek, hat›rlanmas› nispeten kolay ve tahmin
edilmesi nerede ise imkans›z parola örnekleridir.
Sosyal Mühendislik
(Social Engineering)
Bu konunun kapsam› ve do¤as› önceki konular kadar kesin çizgiler ile belirlenebilecek bir karakteristi¤e sahip de¤ildir. Sosyal
mühendisli¤i, kiﬂileri kand›rarak ya da izleyerek onlar hakk›nda bilgi edinme yöntemlerinin bütünü olarak tan›mlayabiliriz. Bu
yöntemler ile hakk›n›zda bilgi toplayan kiﬂiler olabilece¤i gibi, bunu gerçekleﬂtirmek üzere programlanm›ﬂ otomatik yaz›l›mlar da
olabilir. Sosyal mühendislik ile savaﬂmak için bilinçli bir kullan›c› olmak ve 'güvenlik'
kavram›n›n önemini kavram›ﬂ olmak gereklidir. Sosyal mühendislik kavram›n›n daha
iyi anlaﬂ›lmas› ve önlemler konusunda fikir
üretilebilmesi için aﬂa¤›daki örnekler faydal› olacakt›r:
• Posta kutunuzda buldu¤unuz etkileyici
posta ekleri, web hizmetleri v.s. (Too Good
To Be True dedi¤imiz, olmayan vaatler ile
kullan›c›lar› kendi sitelerini ziyaret etmeye
ya da programlar›n› kullanmaya sevketmeye
çal›ﬂan giriﬂimler)

• Sistem Yöneticisi oldu¤unu ya da yetkili
oldu¤unu iddia ederek herhangi bir servis için kullanmakta oldu¤unuz kullan›c› ad›n›z› ve parolan›z› ö¤renmeye çal›ﬂ›lmas›.
• Teknisyen ya da sorumlu kisvesi alt›nda
bilgisayar›n›z›n taciz edilmesi.
• Al›ﬂkanl›klar› takip etmek sureti ile kullan›c›lar›n muhtemel parolalar›n›, ilgi alanlar›n› tahmin etmeye çal›ﬂmak gibi konularda
avantaj sa¤lamaya çal›ﬂmak.
Bu örnekler çok çeﬂitli giriﬂimler ve ihtimaller ile daha da geniﬂletilebilir. Burada bahsedilmiﬂ örneklere ve daha yarat›c› süprizlere
karﬂ› haz›rl›kl› olmak ve tuza¤a düﬂürülmemek için, bilgisayar ve bilgi güvenli¤inin önemini kavramak ve bu kavramlar› toplumsal ahlak kurallar› gibi kabullenip bir arada
yaﬂamay› ö¤renmek gereklidir.
Virüs Güvenli¤i
Virüs sald›r›lar› bilgisayar dünyas›n›n gündemini sürekli meﬂgul eden ve ciddiye al›nmas› gereken tehlikeli bir mevzudur. Piyasada mevcut olan birçok virüs koruma yaz›l›m›ndan yararlanmak san›ld›¤› gibi yüzde
yüzlük bir koruma sa¤lamamktad›r. Bunun
sebebi virüs koruma programlar›n›n sadece
tan›d›klar› virüsleri tan›yabilmeleri, yeni üretilen virüslerin sisteme bulaﬂmalar›na ve
tehlike yaratmalar›na engel olamamalar›d›r.
Virüs RFC standartlar›nda ﬂu ﬂekilde tan›mlﬂanm›ﬂt›r: "Virüs, iﬂletim sistemleri de
dahil olmk üzere kendisini bir taﬂ›y›c› üzerine konumland›rarak yay›lan kod parças›d›r. Aktif hale gelebilmesi için konumland›¤› program›n çal›ﬂt›r›lmas› gereklidir". Bu
tan›mlama, bilgisayara kayna¤›n›n güvenli¤inden emin olunmayan kaynaklardan gelen programlar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n ne kadar
tehlikeli oldu¤unu iﬂaret etmektedir. Ayr›ca
virüs baﬂl›¤› alt›nda incelenebilecek, dikkat
edilmesi gereken baﬂka tehlikeler de vard›r:
Trojan'lar: Zarars›z programc›klard›r; sisteme direkt olarak zarar vermezler, baﬂkalar›n›n sizden habersiz, kolayca bilgisayar›n›za
ba¤lanabilmesi için çeﬂitli servisler çal›ﬂt›r›rlar. Çal›ﬂma zaman›na bir etkileri olmad›¤›ndan dolay› farkedilmeleri çok zordur.
Makro Virüsleri: Kelime iﬂlemcilerinin
(Microsoft Word, Excel v.b.) yeteneklerini
kullanarak sisteme bulaﬂan virüslerdir. Örne¤in e-postaya ataç olarak eklenmiﬂ bir döküman› açt›¤›n›zda sizden habersiz bir ﬂekilde sisteme otomatik olarak bulaﬂabilirler.
Adware'ler: Kuruldu¤u sistemdeki kullan›c›n›n al›ﬂkanl›klar›n› izleyerek, bunlar› belirli bir merkeze raporlayan, kullan›c›y› kendi üye sitelerine yollayarak hit kazanmay›
hedefleyen korsan yaz›l›mlard›r. Genellikle
illegal yaz›l›mlar›n sisteme kurulmas› esnas›nda gizlice kurulurlar (örne¤in KaZaA, iMESH gibi dosya paylaﬂ›m yaz›l›mlar› adware bar›nd›ran ve bu yaz›l›mlar›n da kendileri ile beraber sisteminize kurulmas›n›
sa¤layan yaz›l›mlardand›r).

Virüslerden korunmak için, sistemde çal›ﬂan bir virüs koruma program› bulundurmak, e-posta ile gelen eklere, taﬂ›nabilir
medyalar üzerindeki dosyalara temkinli bir
ﬂekilde uaklaﬂmak, -özellikle- a¤ paylaﬂ›mlar› parolalar›na dikkat etmek gereklidir,
mümkünse parola ile dahi olsa sistem dosyalar›n›n da bulundu¤u disk bölümlerine
full eriﬂim kesinlikle verilmemelidir. Biraz itina ile virüsler bilgisayar dünyas›n›n baﬂar›ya ulaﬂamam›ﬂ yaz›l›mlar› olabilecekken, ne
yaz›k ki dikkatsiz kullan›c›lar ve üreticiler,
hem kendilerini hem de içinde bulunduklar› a¤›n di¤er kullanc›lar›n› tehlikeye sokmaktad›rlar.
E-Posta Güvenli¤i
Elektronik posta, internetin en eski ve halen
en vazgeçilmez iletiﬂim metodlar›ndan birisidir. Fakat, e-posta teknolojisi internet kullan›m›n›n çok yayg›n olmad›¤› ve dolay›s› ile güvenlik ihtiyac›n›n çok yüksek olmad›¤›
dönemlerde geliﬂtirildi¤i için bir çok güvenlik riskine yatakl›k edebilmektedir. Ayr›ca,
istenmeyen e-postalar (junk mail, spam mail, chain mail v.b.) ne yaz›k ki zaman ve
kaynak israf›na yol açmaktad›r. ‹letilerdeki
ek dosyalar›, art niyetli kodlar›n yay›lmas› için platform teﬂkil etmekte ve e-posta yaz›l›mlar›ndaki (özellikle Microsoft Outlook
Express'teki) güvenlik aç›klar› virüslerin
çok büyük bir h›zla yay›lmas›na neden olmaktad›r:
• ‹letiler mutlaka anti-virüs yaz›l›m› ile kontrol edilmeli, talep edilmemiﬂ ekler mümkünse karﬂ› taraftan sözlü olarak teyid almadan aç›lmamal›d›r.
• E-Posta önizlemeleri iptal edilmelidir. Önizleme esnas›nda e-posta yaz›l›m›n›n güvenlik aç›klar›ndan yararlanan sald›r›larla
s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
• E-Posta yaz›l›m› sürekli olarak güncel tutulmal› ve yamalar› vakit kaybetmeden uygulanmal›d›r.
• Ço¤unlu¤un kulland›¤› e-posta yaz›l›m›
d›ﬂ›nda bir yaz›l›m kullan›lmal›d›r, böylece
ço¤unlu¤u hedef alan sald›r›lardan korunulabilir.
Sonsöz
• Biraz paranoyak olmaktan zarar gelmez.
• Antivirüs yaz›l›m›n›z› sürekli çal›ﬂt›r›n.
• Önemli dosyalar›n›z›n düzenli olarak güvenli medyalar üzerine yede¤ini al›n.
• Bilmedi¤iniz dosyalara ﬂüphe ile yaklaﬂ›n.
• Bir web ya da ftp sitesi çok güzel ﬂeyler vaad ediyorsa kesinlikle ﬂüphelenin.
• ‹ﬂletim sisteminizin ayarlar›ndan bilinen
türdeki dosyalar›n uzant›lar›n› göstermesini
sa¤lay›n.
• ﬁüphelendi¤iniz bir ﬂey oldu¤unda sistem
yöneticiniz ya da bilgili çevreniz ile temasa
geçmekte vakit kaybetmeyin (her türlü sorunuzu meren@comu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz).
* Bilg. Müh.
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‹nternette diﬂhekimli¤i

Haz›rlayan: Diﬂhekimi Recep Erdöndü

Dil problemi de olmasa...

www.dentistry.hacettepe.edu.tr
Üniversitelerin diﬂhekimli¤i fakültelerinin haz›rlad›¤› siteler bilgiye ulaﬂmak için kullan›labilecek en iyi siteler
aras›nda. Bu sitelerin alt›nda bulunan
linklerle birlikte kendilerinin sundu¤u
bilgiler de oldukça faydal›.
Hacettepeli meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan
haz›rlanan bu sitenin en önemli yan› sizi yönlendirece¤i linklerin cok geniﬂ
olmas›. Bu linkler sayesinde diﬂhekimli¤i fakültelerine, derneklerine, diﬂhekimi odalar›na, yurtd›ﬂ›ndaki üniversitelere, internetten diﬂhekimli¤i ile ilgili
yay›n yapan dergiler ve klinik dallara ait bilgilere ulaﬂabileceksiniz.

Diﬂhekimli¤iyle ilgili bilgilere
ulaﬂabilmek için yurtd›ﬂ›nda
say›s›z site bulmak mümkün.
Ancak a¤›rl›kla ‹ngilizce olmak
üzere yabanc› dillerdeki bu
siteleri sunmak konusunda
çekingen davran›yoruz. Yine de
her say›da araﬂt›rma konusunda
daha geniﬂ noktalara ulaﬂmak
isteyenler için bu sitelere yer
vermeden edemiyoruz.
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www.1st-dental.net
Di¤er sitelerde oldu¤u gibi sunulan bu
sitede de ba¤l› linkler size farkl› birçok
yere ulaﬂman›z› sa¤layacak. Linklerin
herbiri ayr›ca size yeni kap›lar ac›yor.

Bunlar› kullanarak ve araﬂt›rma bölümüne ilgilendi¤iniz konunun anahtar
kelimesini yazarak o konuyla ilgili detayl› araﬂt›rma yapabilirsiniz.
Yine diﬂhekimli¤i ile ilgili çok geniﬂ alanlara ulaﬂman›z› sa¤layan bir site daha sunuyoruz size. Bu site aç›ld›¤›nda
sa¤ tarafta görece¤iniz linkler diﬂhekimli¤i ile ilgili bilgi ve ürünleri detayl›
ﬂekilde önünüze getiriyor. Yapman›z
gereken sizi ilgilendiren konuyu seçip
üstüne t›klamak.

www.yapirehberi.com
Son dört say›d›r verdi¤imiz diﬂhekimli¤iyle ilgili sitelere biraz farkl›l›k katmak
istedik. Bundan sonra sizin istekleriniz
do¤rultusunda de¤iﬂik konulardaki sitelere de yer verece¤iz. Ilk olarak muayenehane dizayn›nda kullanabilece¤iniz mobilyalar›n›z hakk›nda fikir elde
edebilece¤iniz bir siteyle baﬂliyoruz.
Bu sitede ofis-büro mobilyalar›, aksesuarlar ve tabii ki ev mobilyalar›yla ilgili
oldukça güzel linkler bulacaks›n›z. E¤er hastan›zdan yorulup zevkli ve de¤iﬂik birﬂeyler yapmak isterseniz bu sitede gezinmek size büyük keyif verecektir. Görece¤iniz linkler aras›nda ofisle
ilgili olanlar sizin de dikkatinizi çekecek san›r›m.
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ﬁarkiyatç›l›k
Edward W. Said
Metis Yay›nlar› / Tarih Toplum Felsefe Dizisi
eçti¤imiz günlerde yitirdi¤imiz Filistin
as›ll› ABD’li yazar Edward W. Said son
yüzy›l›n en önemli düﬂünürlerinden biri
olarak nitelendiriliyordu. Said, Yirminci yüzy›l›n en sars›c›, en etkili kitaplar›ndan biri olan ﬁarkiyatç›l›k'ta,
"Bat›"n›n "Do¤u"ya bak›ﬂ tarz›n› büyük bir zihinsel güçle sorgulam›ﬂt›r Edward Said: "ﬁark'›n kurulmuﬂ bir ﬂey oldu¤unu ileri
sürüyorum kitab›mda; co¤rafi uzamlar›n, bu uzamlara özgü
din, kültür ya da ›rksal özlere dayan›larak tan›mlanabilecek yerli ve kökten 'farkl›' sakinleri oldu¤u düﬂüncesinin tart›ﬂma götürür bir düﬂünce oldu¤unu iddia ediyorum. Ama kuﬂkusuz,
'bizi en iyi biz biliriz' ﬂeklindeki s›n›rlay›c› düﬂünceye kat›lmam
da mümkün de¤il.
"ﬁarkiyatç›l›¤›n kusurunun, hem düﬂünsel hem de insani bir ku-
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Bir Kad›n
Bir Erkek
Bir Levrek
‹skeleti
Solmaz Kamuran
‹nk›lap Kitabevi
er biri farkl› bir 24 saat içinde geçmiﬂ üç ayr› uzun hikaye: Bir Kad›n,
Bir Erkek, Bir Levrek ‹skeleti. Yaﬂam›n
'gel-git'leri ve insanlar›n kendileriyle olan
'gel-git'leri... Kayg›lar, umutlar, gerginlikler, ac›lar, mutluluklar ve sonu gelmez
yalanlar; aldatmalar, aldanmalar, avunmalar. Kendilerini s›radan insanlar›n d›ﬂ›nda sananlar›n, bazen s›radan biriolduklar› ç›k›verir ortaya. S›radan birinin
de bazen görkemli bir gökkuﬂa¤›na benzeyen afallat›c› renkler çizmesi gibi. Ne
yak›nmalar›m›zda vard›r gerçek foto¤raflar›m›z, ne övünmelerimizde ve gerçek
foto¤raflar›m›z› hiç mi hiç bilemeden geçer gideriz yeryüzünden.
Son y›llar›n en üretken yazarlar›ndan,
meslektaﬂ›m›z Solmaz Kamuran, bu üç
uzun hikayesinden, insanlar›n hiçbir zaman bilemeyecekleri gerçek foto¤raflar›,
kendi 'gel-git'lerinin dalgalar›yla yans›t›yor. Ayn› yaﬂam denizinin k›y›lar›nda çekilmiﬂ hem birbirinden de¤iﬂik, hem birbirine benzer insan foto¤raflar›. Varﬂova
Üniversitesi Türkoloji bölümünden Doçent Doktor Danuta Chimielowska Bir
Levrek ‹skeleti üzerine verdi¤i tebli¤de
ﬂöyle bir yorum yap›yor; "‹nsan ruhunda
yap›lan son derece gerilimli bir yolculuk... Postmodern edebiyat›n asla taklit
edilemeyecek çok çarp›c› bir örne¤i..."
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Bu sayfa

sur oldu¤u kan›s›nday›m; çünkü ﬁarkiyatç›l›k, önce dünyan›n
bir bölgesini kendine yabanc› saym›ﬂ, sonra ona dair de¤iﬂmez
bir yarg› kurmuﬂ, böylece insan deneyimiyle özdeﬂleﬂememe, dahas› bunun insan deneyimi oldu¤unu görememe kusurunu iﬂlemiﬂtir... 'ﬁark' bir yana b›rak›lmal›d›r. ﬁarkiyatç›l›¤›n bize sundu¤u bütün o ›rksal, ideolojik, emperyalist kliﬂelerle birlikte. Böylece insan toplulu¤unu ilerletmeye yönelik genel giriﬂimi, ›rksal,
etnik ya da ulusal farkl›laﬂmalardan daha önemli sayan araﬂt›rmac›lar, eleﬂtirmenler, ayd›nlar ve insanlar ç›kacakt›r ortaya.
"ﬁarkiyat bilgisinin bugün bir anlam› varsa e¤er, o da ﬁarkiyatç›l›¤›n, herhangi bir bilgide, herhangi bir yerde, her an ortaya ç›kmas› mümkün bir zaaf konusunda uyar›c› bir örnek oluﬂturmas›d›r. Okuruma ﬁarkiyatç›l›¤a verilecek yan›t›n Garbiyatç›l›k olmad›¤›n› göstermiﬂ oldu¤umu umuyorum.”

Mistik Masör
V. S. Naipaul
‹letiﬂim Yay./Ça¤daﬂ Dünya Edebiyat›
Çeviri: Nam›k Süha Sertabipo¤lu
aneﬂ Ramsumair,
Karayiplerdeki
küçük Trinidad Adas›'n›n baﬂkenti Port
of Spain'de ö¤retmenlik yapan, h›rsl›, okumay› seven bir gençtir. Babas›n›n ölümü üzerine döndü¤ü köyünde, halas›n›n
ve komﬂusu Ramlogan'›n yüreklendirmesiyle yazar olmaya karar verir. Ama önce
Ramlogan'›n k›z› Lila'yla evlenerek baﬂka
bir köye taﬂ›n›r. Bu köyde arad›¤› huzuru
bulacak, yazmaya baﬂlayacakt›r.
Ne var ki Lila, bir süre sonra yoksulluktan ﬂikayet ederek evi terk eder. Yaln›z
kalan Ganeﬂ ilk kitab›n› yazar; ama dostu
Behari'nin, eﬂinin ve halas›n›n bütün ça-
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balar›na ra¤men sat›ﬂlar çok düﬂüktür.
Bunun üzerine Ganeﬂ, köyün ﬂifac›s› olarak yeni bir meslek edinir. Küçük bir çocu¤un korkular›n› yenmesine yard›mc› olunca ünü yay›l›r, yazd›¤› kitaplar satmaya baﬂlar, zamanla bir halk kahraman› olur ve politikaya at›l›r.
Nobel ödüllü yazar V.S. Naipaul'un, bir
halk politikac›s›n›n yükseliﬂini ve evrimini anlatan bu ilk roman›, bir sonraki eseri Miguel Soka¤› gibi içerdi¤i mizah, karakterlerin canl›l›¤› ve ustal›kl› kurgusuyla sevimli olmay› baﬂaran bir kitap. Meslektaﬂ›m›z Süha Sertabipo¤lu’nun baﬂar›l›
çevirisiyle keyifle okunuyor.

Dilin Ucundakiler
Feyzi Aç›kal›n/FA&FA yay›nc›l›k
eyzi Aç›kal›n, Görüp Geçemediklerim (1999)’den sonra bir kez daha, günlük gazete yaz›lar›n›
kitaplaﬂt›rm›ﬂ bulunuyor. Bir anlamda
güncel olana, yirmi dört saate karﬂ› verilen bir savaﬂ›m bu! Kal›c›l›k yolunda at›lm›ﬂ bir ad›m!...
Öte yandan, her yaz›, -her ne kadar kiﬂisel bir bak›ﬂ aç›s› taﬂ›sa da- temelde, Alanya – merkez’li de¤erlendirmeler. D›ﬂtan ve uzaktan bak›nca, "ben-merkez"li
görünseler, öylesi bir yaz› türü olsalar
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bile. Dolay›s›yla hem güncel hem kal›c›,
Aç›kal›n’›n de¤inileri. Hem bireysel
renklere sahip hem de toplumun ç›karlar› için yaz›lm›ﬂ. Ç›plak bir gerçeklik
yans›tt›¤› ölçüde de ﬂiirsel tatlar taﬂ›yor.
Dilin Ucundakiler’in içerdi¤i her de¤erlendirme, ayn› zamanda bir "45 Yaﬂ Bilançosu"! Gerçi, bu ve benzeri hesaplaﬂmalar› her insan kendi benli¤inde yapar.
Yapmal› da! Ancak, Aç›kal›n, bunu gazete sütunlar›nda / kitap sayfalar›nda aç›k
aç›k yap›yor ve böyle a¤›r bir s›navdan
aç›kal›nla ç›k›yor.
U¤ur Kökden

’in katk›lar›yla haz›rlanm›ﬂt›r

Dyract® eXtra
Anterior ve posterior diﬂlerde
kullan›labilen dolgu maddesi

ansman› yeni yap›lan Dyract‚ eXtra
DENTSPLY kompomer restoratif
materyallerinin en geliﬂmiﬂidir. Kayna¤›n› DENTSPLY’›n on y›ll›k deneyiminden ve 140’tan fazla bilimsel yay›n› olan
Dyract ve Dyract AP’den almaktad›r.
Bir sanat eseri olan bileﬂimi sayesinde
Dyract eXtra kompozitlerin güç ve esteti¤i ile cam iyonomerlerin düﬂük büzüﬂme ve florid serbestleﬂtirme özelliklerini kendi bünyesinde birleﬂtirmistir.
Dyract eXtra h›zl› ve kolay uygulan›r,
yap›ﬂmayan kremsi k›vam› sayesinde
manipulasyonu kolaydir. Çal›ﬂma süresi uzat›lmiﬂ (90 sn), polimerizasyon süresi –2 mm derinlik ve 800mW/cm2 ›-
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ﬂ›k gücüyle- k›salt›lm›ﬂt›r (10 sn) ve ayr›ca bitimi kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹ngiltere
Manchaster Üniversitesi’nden Watts taraf›ndan yap›lan ba¤›ms›z bir araﬂt›rmada tedavi esnas›nda bitimden önce
bile ola¤anüstü düzgün yüzey sergilemiﬂtir. Dyract‚ eXtra’n›n aﬂ›nma direnci
de önemli oranda art›r›larak tum kavite
s›n›flar›na uygun hale getirilmiﬂtir.
Dyract eXtra’n›n kullan›m alanlar›:
• Servikal lezyonlar
• Pedodonti
• Yetiﬂkin Class I ve II’lerde posterior olarak
• Çürük riski yüksek olan hastalarda ve
yaﬂl› ve daha az iﬂlem uygulanmas› gereken hastalarda
Dentsply
Tel: 0.216. 445 76 48

Detail
Ölçü öncesi preparasyon sahas› için temizleme jeli
reparasyon alan›ndan uzaklaﬂt›r›lmam›ﬂ olan art›k maddeler ölçünün
tam olarak sertleﬂmemesine, ölçüde hava kabarc›klar›n›n oluﬂmas›na neden
olmaktad›r. Clinician’s Choice’un bize
sundu¤u Edta içerikli DETAIL ölçü öncesi temizleme jeli sayesinde diﬂhekimleri ölçü almadan önce kesin preparas-

yonu yap›lm›ﬂ olan diﬂlerin geçici siman art›klar›ndan, eldiven tozundan
temizlenmesini sa¤lamaktad›r. Sadece
10 saniye içerisinde etkisini göstermekte olup preparasyon yüzeyinin temiz olmas›n› sa¤lamaktad›r.
www.clinicianschoice.com adresinden daha detayl› bilgi edinebilirsiniz.

Simile

S

P

Nano hibrid kompozit

TDBD / 80

imile anterior ve posterior bölgede
estetik amaçl› retorasyonlarda kullan›lan nano hibrid bir kompozittir. Nanohybrid formülüyle üstün bir yüzey
pürüzsüzlü¤ü, kolay cilalanabilirlik, cila
tutuculu¤u, aﬂ›nma direnci gibi fiziksel
özelliklere sahiptir. Ayr›ca Simile’nin
enstrümanlara yap›ﬂmama özelli¤i vard›r. Manipulasyonu ve diﬂ konturlerinin
verilmesi çok kolayd›r. Kompozit-diﬂ
birleﬂim bölgelerinde mükemmel bir
birleﬂim ve uyum sa¤lar.
Simile anterior bölgede kullanmak için
microfill’in esteti¤ine, posterior bölgede

Tetric Ceram HB
Posterior mikrohibrit
kompozit (Heavy Body)
voclar Vivadent; Tetric Ceram ve
Tetric Flow’dan sonra ﬂimdide
posterior bölgeler için kondanse
edilebilen Tetric Ceram HB’yi diﬂhekimlerine sundu. Tetric Ceram HB
mikrohibrit posterior bölge kompozitidir. ‹norganik doldurucu oran›
(%81 a¤›rl›kça).

I

Özelikleri
Yo¤un k›vam, Yüksek derecede radyopasite (% 330 Al), Her bir tabaka
sadece 20 sn de polimerize edilir,
Minumum aﬂ›nma miktar›
Avantajlar›
Kondanse edilebilir, Radyografide
daha net görüntü, Zamandan tasarruf, Okluzal kuvvetlere dayan›kl›
• Tetric Ceram HB Intropaket
4 adet Tetric Ceram HB, her biri 4gr
1 adet Tetric Flow 2 gr A3,5 dentin
rengi
1 adet Excite 5 gr ( Single Bond)
• Tetric Ceram HB tek tüp,
her biri 4gr
Güney Diﬂ
Tel: 0212 346 04 04

kullanmak için hybrid’in sa¤laml›¤›na
sahiptir.
Ayr›ca Simile, yüksek ç›k›ﬂl› ›ﬂ›n cihaz›yla 6 sn.’de polimerize özelli¤ine sahiptir.
Simile 10’lu Set: 4gr’l›k ﬂ›r›ngalarda
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, Opak
Universal, Incisal
Simile 5’li Set: 4gr’l›k ﬂ›r›ngalarda A2,
A3, A3.5, D1, Incisal
Dentanet
Tel: 0212 297 53 00

