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Geride kalan bir y›l

TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m göreve gelmelerinin üzerinden
geçen bir y›l› de¤erlendirdi. Y›ld›r›m, diﬂhekimli¤inde uzmanl›k
sorunu, yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri ve haz›rlanmakta olan Genel
Sa¤l›k Sigortas› tasar›s› hakk›nda TDB’nin görüﬂlerini ve
çal›ﬂmalar›n› aktard›.

Terör diﬂhekimli¤ini de vurdu

24

15 ve 20 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul dört bombayla sars›ld›.
Sald›r›lara karﬂ› TDB’nin de aralar›nda bulundu¤u sivil toplum
örgütleri ortak bir tepki örgütlerken diﬂhekimli¤i bileﬂenleri de
sald›r›lar› lanetledi. Diﬂhekimli¤i firmalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤›
Galatasaray da bombalar›n hedeflerinden biriydi.

33

Dosya: Genel Sa¤l›k Sigortas›

Hükümet, y›llard›r gündemde olan bir projeyi somutlaﬂt›rma
yönünde baz› ad›mlar atarken sa¤l›k alan›n›n taraflar› da gündemdeki tasla¤›n olumlu-olumsuz yanlar›n› ve uygulamada
ç›kabilecek sorunlar› tart›ﬂ›yor. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin yeri de
dahil olmak üzere bu ciddi dönüﬂüm projesini çeﬂitli aç›lardan ele
alan yaz› ve röportajlar› kapsaml› bir dosya olarak sunuyoruz.

70

Bitmeyen ﬂark›: Yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri

Y›llar geçiyor, iktidarlar de¤iﬂiyor, mant›k de¤iﬂmiyor. ‘Bizim vilayete de
bir fakülte’ kolayc›l›¤›yla kurulan yeni fakülteler, hem diﬂhekimli¤i e¤itiminin hem de diﬂhekimlerinin sorunlar›na yeni sorunlar ekliyor. Bu
say›m›zda bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda yeni fakültelerin hangi ‘ihtiyaca’
yan›t verece¤ini araﬂt›rd›k.

85

Diﬂhekimli¤inde omuz patolojileri ve egzersiz
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Celal K. Y›ld›r›m
TDB Genel Baﬂkan›

merhaba

terörün gücüne ve
gücün terörüne karﬂ›
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003 y›l› sonunda Türkiye; onlarca masum insan›n ölümü ve yaralanmas›yla sars›ld›. Yaﬂanan
katliam sonras› iktidar›n suçlular›n ad›n› koyma
konusundaki karars›zl›¤›, muhalefetin yaﬂan›lan
vahﬂetten prim toplama gayreti Türkiye’de siyaset yapma anlay›ﬂ›n›n olgunluk düzeyini gösterdi.
Sa¤l›k hizmetlerinde temel yaklaﬂ›m hastan›n rahats›zl›¤›n› teﬂhis edip nedenlerini ortadan kald›rmakt›r. E¤er
tan›da yan›l›rsan›z tedavi sürecinde hastaya baﬂka zararlar vermeniz kaç›n›lmazd›r.
Ayn› ﬂekilde terörün nedenlerini, sonuçlar›n› do¤ru tahlil
edemezseniz; kestirme yoldan emniyet tedbirleri ve özgürlükleri k›s›tlayarak terörü önleyece¤inizi düﬂünürseniz eylemi yapanlar›n -yapt›ranlar›n- amac›na hizmet etmiﬂ olursunuz. Yap›lmas› gereken, toplumsal duyarl›l›¤›
sa¤layarak ideolojik ba¤nazl›¤a düﬂmeden terörün gücüne ve gücün terörüne karﬂ› ortak ak›lla tepki göstermektir.
Diﬂhekimli¤i günü haftas› etkinlikleri içerisinde ortak akl›n kullan›m›n›n en güzel örne¤ini yaﬂad›k. Diﬂhekimlerinin iﬂsiz kalmas›n›n ana nedeni olan yeni diﬂhekimli¤i
fakültelerinin aç›lmas›n›n durdurulmas›na karﬂ› diﬂhekimi milletvekilleri, diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›yla ortak bir bas›n toplant›s› düzenledik.
Diﬂhekimli¤i bileﬂenleri güçlerini ortaklaﬂt›rd›klar› zaman sorunlar›n en k›sa zamanda çözülebilece¤i görülecektir.

19 000 kiﬂilik bir kitlenin yani bizlerin gücümüzü, sesimizi birleﬂtirdi¤i zaman önümüzdeki sorunlar›n, engellerin bir bir kald›r›labilece¤ini bilmeliyiz. Yani gücümüzün
fark›na varmal›y›z. Yaz döneminde haz›rlanan çeﬂitli yönetmelik, genelge ve kanuni düzenlemelerle sa¤l›k hizmetlerinin özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan al›nmas›na olanak tan›nd›. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin kapsam içerisinde olup olmad›¤› ve diﬂhekimli¤i hizmetlerinin nerelerden al›naca¤› ile ilgili karars›zl›k Ekim ay›ndaki uygulamalarla netleﬂmeye baﬂlad›. Maliye Bakanl›¤›, Özel
Sa¤l›k Kuruluﬂlar› Derne¤i ile yapt›¤› protokolde hizmetleri özel hastaneler, dal merkezleri ve polikliniklerden al›nmak üzere s›n›rland›rd›. Muayenehaneleri kapsam d›ﬂ›na b›rakt›.
Muayenehaneleri hizmet sunumu d›ﬂ›na tutan bu uygulaman›n yanl›ﬂl›¤›n›, haks›z rekabete yol açt›¤›n› ve adil
olmad›¤›n› Sa¤l›k ve Maliye Bakanl›¤› yetkililerine milletvekili meslektaﬂlar›m›zla birlikte de olmak üzere defalarca anlatt›k.
TDB sorunlar›n çözümünü her zaman diyalog içerisinde;
ikna etme ve ikna olma anlay›ﬂ› içerisinde sürdürmüﬂtür.
Bu sürecin iﬂlemedi¤i noktada da tepkisini gösterme
rüﬂtünü ispatlam›ﬂ bir kurum olarak gere¤ini yapma kararl›¤› içerisinde oldu¤umuzu herkesin bilmesini isteriz.
Yeni y›l›n ülkemize, insanl›¤a ve mesle¤imize esenlik getirmesi dile¤iyle.
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TDB Gündemi
1219 de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmalar›
Di¤er sa¤l›k mevzuat› gibi 1219 say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun’un de¤iﬂtirilmesi hükümetin gündemindedir. Bu de¤iﬂikli¤e haz›rl›k olmas› amac› ile haz›rlanan taslak Gaziantep’te yap›lan TDB Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s›nda tart›ﬂ›lm›ﬂt›. Baﬂkanlar Konseyi’nde gelen görüﬂ ve önerilerle yeniden
düzenlenen tasar› tasla¤› yeniden Odalar›m›za ve fakültelere gönderildi. Al›nacak
de¤erlendirmelerle 1219 say›l› yasa tasla¤›na son ﬂekli verilecek.
Tüketiciyi Koruma
Protokolünde yeni ad›m
TDB ile D‹ﬁS‹AD aras›nda Haziran ay›nda
imzalanan Tüketiciyi Koruma Protokolü’nün hayata geçirilmesinde önemli bir
iﬂlevi bulunan hakem heyeti oluﬂturuldu.
Heyette ﬂu isimler yer al›yor:
Ayhan Berk (TDB)
Bülent Çelik (TDB)
Prof.Dr. Serdar Çintan (Üniversite)
Ferizan Peker (D‹ﬁS‹AD)
Ali Çak›r (D‹ﬁS‹AD)
Tüketiciyi Koruma Protokolü’ne göre diﬂhekimiyle firma aras›nda bir sorun ç›kt›¤›nda çözümü için -taraflar›n yasal haklar› sakl› kalmak koﬂuluyla- bilirkiﬂi olarak
hakem heyeti karar verecek. Hakem heyetinin karar› ba¤lay›c› nitelikte olacak.
Asgari Ücret
Tarifesi Haz›rl›klar›
2004 y›l› AÜT haz›rl›klar› sürüyor. Hacettepe
Üniversitesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Çetin Akar taraf›ndan sürdürülen ve AÜT’nin bilimsel metotlarla yeniden
belirlenmesi çal›ﬂmalar› ve Odalar›m›zdan
gelen de¤erlendirmeler do¤rultusunda
haz›rlanan 2004 y›l› AÜT Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gönderildi. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n onay›ndan sonra Resmi Gazete’de yay›mlanacak AÜT, merkezî olarak bast›r›larak Odalar›m›za gönderilecek.
Diﬂ Koruma
Günleri sona erdi
6-25 Kas›m 2003 tarihlerinde gerçekleﬂtirilen Diﬂ Koruma
Günleri kampanyas›
tamamland›. 3126
meslektaﬂ›m›z›n kat›ld›¤› kampanyan›n
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geri dönüﬂleri sürüyor. Odalar›m›zdan da
görüﬂlerini
istedi¤imiz
kampanya
MYK’m›zda da yeniden de¤erlendirilecek
ve önümüzdeki y›llara yönelik politikam›z belirlenecek.

Genel Sa¤l›k
Sigortas› tart›ﬂmas›
Hükümetin 2004 y›l›nda uygulamaya
baﬂlamay› hedefledi¤i GSS tasar›s›na yönelik de¤erlendirmelerimizi Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na göndermiﬂtik.
GSS kapsam›nda Temel Teminat Paketi içinde yer almas› düﬂünülen diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin ne olaca¤› konusunda Ankara’da geniﬂ kapsaml› bir toplant› yap›ld›. Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› diﬂhekimi Yavuz
Yenidünya, Prof.Dr. ‹nci Oktay, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar
Yard›mc›s› Mustafa Gür, Dr. Gökhan Y›ld›r›mkaya, Maliye Bakanl›¤›’ndan Abdurrahman Vargül ve TDB yöneticilerinin kat›ld›¤› iki gün süren toplant›da ‹stanbul’da
uzun zamand›r sürdürülen temel teminat
paketinde yer alacak koruyucu ve tedavi
edici diﬂhekimli¤i hizmetlerinin neler oldu¤u ve kapsam› çal›ﬂmalara kat›lan Bakanl›klar›n temsilcilerine sunuldu. Olumlu bir havada geçen toplant›lar›n sonunda
ortak çal›ﬂmalar›n sürdürülmesine karar
verildi.

22 Kas›m’›n ana konusu
yeni diﬂhekimli¤i fakülteleriydi
22 Kas›m Diﬂhekimli¤i Günü ve A¤›z Diﬂ
Sa¤l›¤› Haftas›n›n ana konusu yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› olarak
belirlenmiﬂti. Bu konuda MYK üyemiz ve
komisyon sorumlumuz Tuncer Taﬂk›n ta-

raf›ndan ayr›nt›l› bir dosya haz›rland›.
17 Kas›m 2003 Pazartesi günü TDB yöneticileri ‹stanbul’da diﬂhekimi milletvekilleri Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, Remziye
Öztoprak, Süleyman Gündüz ve Seyfi
Terzibaﬂ›o¤lu, M.Ü. Diﬂhekimli¤i Fak.
Dekan› Prof.Dr. Funda Yan›ko¤lu, Yeditepe Ünv. D.F. Dekan› Prof.Dr. Türker Sandall› ve ‹DO Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu’nun kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› yap›ld›. Çok say›da bas›n mensubunun kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda yeni diﬂhekimli¤i
fakültelerinin neden aç›lmamas› gerekti¤i
ayr›nt›l› olarak anlat›ld›. 10 diﬂhekimli¤i
fakültesi dekan› da mesajlar›yla bas›n toplant›s›na destek verdiler.
Haz›rlanan dosya yapt›klar› yerel bas›n
toplant›lar›nda kullan›lmak üzere tüm Odalar›m›za gönderildi.
TDB’nin çeﬂitli kurullarda temsili
Birli¤imiz, de¤iﬂtirilen 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Kanunu’nda yer alan
Reklam Kurulu ve Tüketici Konseyinde
temsil edilmektedir.
Reklam Kurulunda Birli¤imizi bundan
böyle diﬂhekimi Eser Cilasun temsil edecek. GSS kurumu kanununda yer alan
Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›ﬂma Kurulunda da Birli¤imiz temsil edilmektedir.
Birli¤imizi burada da diﬂhekimi Nezih Yavuz Tan temsil edecektir.
Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf› toplant›lar›nda da Birli¤imizi Tüketici Haklar› Komisyon üyemiz Serap Akp›nar temsil ediyor.
Döner sermaye uygulamas›
1. ve 2. basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan sa¤l›k personeline çal›ﬂma ﬂartlar›,
süresi, hizmete katk›s›, performans›, serbest çal›ﬂ›p çal›ﬂmamas›, kurumlarda yap›lan muayene vb. unsurlar dikkate al›narak döner sermaye gelirlerinden ek ödeme
yap›lmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar sürüyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda sa¤l›k hizmetlerinin iyileﬂtirilmesi,
kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teﬂvik edilmesi amac›yla 2004 y›l› baﬂ›ndan
itibaren döner sermayeli kuruluﬂlarda görevli personele ek ödeme yap›lacak.
Halen 11 ildeki (Bolu, ‹stanbul, Manisa,
Afyon, Bal›kesir, Ad›yaman, Erzurum, Tokat, Mu¤la) sa¤l›k kuruluﬂlar›nda sürdürülen pilot uygulaman›n sonucu haz›rlanan yönerge taslaklar› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca tart›ﬂmaya aç›ld›.
Bu amaçla önce Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n web
sitesinde yay›nlanan yönerge taslaklar› 4
Aral›k 2003 tarihinde yap›lan toplant›da
de¤erlendirildi.

TDB’nin Kamunun muayenehanelerden
hizmet almas›na yönelik çal›ﬂmalar› sürüyor
TDB yetkililere; diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin özelden
al›nmamas› uygulamas›n›n yanl›ﬂ
bir uygulama oldu¤u, ama bu
hizmetlerin muayenehaneleri
d›ﬂlayarak di¤er sa¤l›k
kuruluﬂlar›ndan al›nmas›n›n ise
çok daha büyük bir yanl›ﬂ
olaca¤› uyar›s›n› yapt›.

isan ay›ndan bugüne kadar geçen
süreçte, devlet memurlar› ve emekli sand›¤›na ait yasa ve yönetmelikler, memur ve emeklilerin özel sa¤l›k
kuruluﬂlar›ndan hizmet almas›n› sa¤lamak amac›yla de¤iﬂtirilmiﬂ, tamamlay›c› genelge, tebli¤ ve protokoller ç›kar›larak bu hizmetlerin hangi ﬂartlarda ve
hangi kuruluﬂlarca verilece¤i tan›mlanm›ﬂt›r.
TDB, en baﬂ›ndan itibaren gerek Maliye
Bakanl›¤›’n›n gerekse Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n konuyla ilgili üst düzey bürokratlar› ile defalarca görüﬂmüﬂ olup, onlara
yeni mevzuatlarda diﬂhekimli¤iyle ilgili
belirsizlikler oldu¤u, di¤er sa¤l›k alanlar›ndaki gibi diﬂhekimli¤i hizmetlerinin de özelden al›nmas›n›n gereklili¤ini
ifade etmiﬂtir. Bürokratlar ise diﬂhekimli¤i hizmetlerinin hiçbir ﬂekilde özelden
al›nmas›n›n düﬂünülmedi¤ini, bu çal›ﬂmalar›n sadece di¤er sa¤l›k alanlar›n›
kapsad›¤›n› belirtmiﬂler ve hiçbir kuruluﬂa diﬂhekimli¤i hizmetlerine yönelik
ödeme yap›lmayaca¤›n› ›srarla bildirmiﬂlerdir. Bunun üzerine TDB hukuksal yola baﬂvurarak diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özelden verilmesini engellemeye çal›ﬂan mevzuatla ilgili iptal ve
yürütmeyi durdurma davas› açm›ﬂt›r.
Bu arada TDB, özel sa¤l›k kuruluﬂlar›-
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n›n ve özellikle de muayenehanelerin,
resmi kurum hastalar›na bakabilmeleri
için, bir yandan gerekli giriﬂimleri yaparken, di¤er yandan da bu hizmetlerin
nas›l verilece¤ine ve maliyetlerine yönelik çal›ﬂmas›n› bitirmek üzeredir. Genel
sa¤l›k sigortas›na geçilse de geçilmese
de diﬂhekimli¤i hizmetlerinin sunumunun tamamen de¤iﬂmesi gerekti¤i görüﬂünde olan TDB, ça¤daﬂ bir a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› sisteminin nas›l olmas› gerekti¤ine yönelik çal›ﬂmas›n› k›sa bir süre içerisinde sonuçland›racak ve yetkili makamlara önerilerini sunacakt›r. Bu çal›ﬂmalar›n içerisinde, Sa¤l›k, Maliye, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bürokratlar› da yer almakta ve çal›ﬂman›n
her aﬂamas›ndan bilgileri bulunmaktad›r.
Nisan ay›ndan Eylül’e gelindi¤inde diﬂhekimli¤i hizmetlerinin muayenehaneler d›ﬂ›nda kalan baz› özel poliklinik ve
merkezler taraf›ndan verildi¤i ve baz›
kuruluﬂlar›n hizmet bedellerini tahsil
etti¤i haberleri üzerine Maliye Bakanl›¤›
yetkilileri ile yap›lan görüﬂmede ﬂimdiye kadar hiçbir ödeme yap›lmad›¤› belirtildi. TDB de, yetkililere; diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özelden al›nmamas›
uygulamas›n›n yanl›ﬂ bir uygulama oldu¤u, ama bu hizmetlerin muayenehaneleri d›ﬂlayarak di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan al›nmas›n›n ise çok daha büyük
bir yanl›ﬂ olaca¤›, bu sürecin muayenehane hastalar›n› poliklinik ve di¤er
merkezlere yönlendirece¤i, zaten zorlukla ayakta duran serbest diﬂhekimlerinin ise muayenehanelerini kapatmak
tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilecekleri
uyar›s›n› yapt›.
Kas›m ay› içerisinde, muayenehaneler
hariç olmak üzere diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özelden al›nmas›na karar verildi¤i haberi üzerine Maliye Bakanl›¤›
Müsteﬂar› ile bir görüﬂme yap›ld›. Görüﬂmede AKP’li milletvekillerinden Diﬂhekimi Remziye Öztoprak ve Diﬂhekemi Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu’da yer ald›. Görüﬂmede TDB Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’›n "neden muayenehaneler sistem
d›ﬂ›nda b›rak›l›yor, bu iﬂin mant›¤› nedir lütfen bize anlat›n, biz de diﬂhekimlerine bunu izah edebilelim" sorusuna

Say›n Müsteﬂar; "t›p doktorlar›n›n muayenehanelerinin de sistem d›ﬂ›nda kald›¤›, muayenehane say›lar›n›n çok oldu¤u, bu yüzden kontrolün zor oldu¤u, halbuki poliklinik say›lar›n›n daha
az oldu¤u, diﬂhekimlerinin de poliklinik açabilecekleri, zaten muayenehanelere halen sevk hakk›n›n oldu¤u, gerekirse bekleme sürelerinin 90 günden
daha aﬂa¤›ya çekilebilece¤i" ﬂeklinde
yan›tlar vermiﬂtir.
Toplant›da Say›n Müsteﬂara, t›p doktorlar› ile diﬂhekimlerini karﬂ›laﬂt›rman›n
yanl›ﬂ olaca¤›, hekimlerin % 90’›n›n
resmi kurumlarda çal›ﬂt›¤› halde, resmi
kurumlar›n yetersiz oldu¤unun ifade edilip özelden hizmet al›nmas›n›n devletin bir hatas› oldu¤u, diﬂhekimli¤i hizmetlerinde ise durumun tam tersi oldu¤u, diﬂhekimlerinin % 25’inin ancak
kamuda çal›ﬂabildi¤i ve hizmetlerin büyük bir k›sm›n›n tüm ülkeye yay›lm›ﬂ
muayenehanelerde verildi¤i, diﬂhekimlerini poliklinikleﬂmeye itmenin ülkenin kaynaklar›n› heba etmek anlam›na
gelece¤i, yar›n bu uygulamadan vazgeçilirse diﬂhekimlerinin yapt›klar› yat›r›mlar›n borcuyla baﬂbaﬂa kalaca¤›, ayr›ca muayenehane say›lar›n›n fazla oldu¤u gerekçesi ile kontrolünün zor olaca¤› iddias›na karﬂ›l›k, eczanelerin de
say›s›n›n çok oldu¤u ve istenirse
TDB’nin de aynen TEB gibi kendi kontrol mekanizmalar›n› kurabilece¤i ve
Maliye Bakanl›¤›’n›n iﬂ yükünü üzerinden alabilece¤i, son olarak da muayenehanelerin uygulama d›ﬂ›nda b›rak›lmas›
karar› kesinleﬂirse, bu durumu diﬂhekimlerinin kabul etmesinin mümkün olamayaca¤› söylenmiﬂtir.
Diﬂhekimi milletvekilleri de TDB Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’›n görüﬂlerine destek vererek bu durumun mutlaka çözülmesi gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir.
Toplant› sonucunda, 2004 y›l›na yönelik olarak çal›ﬂma yapmak üzere bütçe
çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlu¤u sebebi ile Aral›k ay›n›n ikinci yar›s›nda tekrar toplanmaya karar verilmiﬂtir. Bu arada da
TDB’nin, konuyu iletmek üzere Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan’dan randevu
talebi sürmektedir.
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Döner sermaye uygulamas›
ve baz› sorunlar
Sa¤l›k Bakanl›¤›, personele
hizmete katk›s› oran›nda döner
sermaye ek ödemesi yap›lmas›na
iliﬂkin olarak 1. ve 2. basamak
sa¤l›k kurumlar›nda uygulanacak
ek ödeme yönerge tasla¤›n›
haz›rlayarak 4 Aral›k 2003
tarihinde Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin de aralar›nda
bulundu¤u örgütlerin davet
edildi¤i bir toplant› düzenledi.
Toplant›da TDB uygulaman›n
sorunlu yanlar›na iliﬂkin
eleﬂtirilerini gündeme getirdi.

a¤l›k Bakanl›¤›, personele hizmete katk›s› oran›nda döner sermaye ek ödemesi yap›lmas›na iliﬂkin
olarak, Bakanl›¤a ba¤l› on kurumda
yaklaﬂ›k 8 ayd›r sürdürdü¤ü uygulamay›, yeni y›ldan itibaren tüm Sa¤l›k Bakanl›¤› kurumlar›nda baﬂlatmay› planl›yor. Buna yönelik olarak Bakanl›k 1. ve
2. basamak sa¤l›k kurumlar›nda uygulanacak ek ödeme yönerge tasla¤›n›
haz›rlayarak 4 Aral›k 2003 tarihinde aralar›nda Türk Diﬂhekimleri Birli¤i,
Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Eczac›lar
Birli¤i, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, Türk Sa¤l›k-Sen, Sa¤l›k
ve Sosyal Hizmet Çal›ﬂanlar› Sendikas›,
Türk Hemﬂireler Derne¤i, Türkiye Fizyoterapistler Derne¤i, Türk Psikologlar
Derne¤i, Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i, Biyologlar Derne¤i, Diyetisyenler
Derne¤i ve Ankara’da bulunan baz› has-

S
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tanelerin temsilcilerinin de bulundu¤u
bir toplant› düzenledi.
TDB, toplant›yla ilgili daveti al›r almaz
odalara bir duyuru ç›kararak, üyelerinin bu konuyla ilgili görüﬂlerini bildirmesini istedi. Odalardan gelen veriler,
Özlük Haklar› Komisyonu’nca de¤erlendirildi ve ç›kan sonuç TDB görüﬂü
olarak toplant›da belirtildi.
Öncelikli olarak maaﬂ art›ﬂ› talebinde
bulunuldu, fakat ek ödeme yoluyla gelir art›ﬂ›na da s›cak bak›ld›¤› belirtildi.
Taslak üzerinde TDB’nin düzeltilmesini
istedi¤i uygulamalar ise ﬂöyle s›raland›:
• Taslaktaki puanlama sistemi hekimlere göre düﬂünüldü¤ünden bu puanlama sisteminde diﬂhekimi ma¤dur olmaktad›r. Bir hekim günde 800-1000
puan toplayabilmekteyken ayn› kurumda çal›ﬂan diﬂhekimi çok az bir puan
toplayabilmektedir. Bu durum baz› yerlerde diﬂhekimlerinin kendi yanlar›nda
çal›ﬂan personelden bile daha düﬂük bir
ek ödeme almas›na neden olmaktad›r.
• Diﬂhekiminin yapt›¤› tedavi ve muayene hizmetleri taslakta yaz›ld›¤› gibi
12 adetle s›n›rl› de¤ildir. Diﬂhekiminin
yapt›¤› bütün giriﬂimlerin puanland›r›lmas› gereklidir. Puanland›rmada 2 kritere dikkat edilmesi gereklidir.
a) Diﬂhekimi di¤er hekimlerle beraber
çal›ﬂ›yorsa, bir gün içerisinde maksimum kapasiteyle çal›ﬂt›¤›nda di¤er hekimlerin ulaﬂt›¤› puana ulaﬂabilmelidir.
b) Diﬂhekimi sadece diﬂhekimlerinin
oldu¤u bir kurumda çal›ﬂ›yorsa, farkl›
bölümlerde çal›ﬂan diﬂhekimleri aras›nda iﬂ yo¤unlu¤u-puan iliﬂkisi aç›s›ndan
bir denge sa¤lanmal›d›r.
• Ayr›ca koruyucu a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerine yönelik okul ve halk e¤itimi
gibi baz› uygulamalar da puanland›r›lmal›d›r. Bu eleﬂtiri ve önerilerimiz toplant›y› düzenleyen Sa¤l›k Bakanl›¤›
Müsteﬂar Yard›mc›s› Prof.Dr. Sabahattin Ayd›n taraf›ndan yerinde bulunmuﬂ
olup TDB’nin buna yönelik puanlama
önerisini dikkate alaca¤›n› bildirmiﬂtir.
• ‹zinlerin kullan›lmas›nda bir miktar

esneklik getirilmesi aç›s›ndan hekimin
net performans puan›n›n hesaplanmas›nda t›pk› 2. basamak tasla¤›nda oldu¤u gibi 1. basamak tasla¤›nda da aktif
çal›ﬂ›lan gün katsay›s› kullan›lmamal›d›r.
• Geçici görevlendirmelerde, gidilen
kurumda döner sermaye yoksa kiﬂilerin
kendi kurumundan döner sermaye almas› gerekti¤i,
• Serbest meslek katsay›s› diye bir katsay› uygulaman›n yanl›ﬂ olaca¤›, çal›ﬂanlar›n motivasyonunu azalt›p, huzuru bozabilece¤ini, (bu arada katsay›n›n
0.5’ten 0.7’ye ç›kar›ld›¤› bildirildi)
• Ek 1’deki ek ödeme tavan tutar›na esas teﬂkil eden farkl› katsay› tablosunun
yanl›ﬂ oldu¤u ve çal›ﬂanlar aras›ndaki
uçurumu iyice artt›raca¤›,
• 1. basamak yönerge tasla¤›nda döner
sermaye komisyonunda diﬂhekiminin
de olmas› gerekti¤i,
• 2. basamak kurumlar bölümünde sadece yatakl› tedavi kurumlar›ndan bahsedildi¤i, halbuki ba¤›ms›z a¤›z diﬂ sa¤l›¤› merkezlerinin bunun d›ﬂ›nda oldu¤u ifade edildi.
Di¤er kat›l›mc›lar genel olarak kendi üyeleriyle ilgili benzer sorunlar› gündeme getirdiler. Toplant›ya kat›lan sendika temsilcileri ve TTB üyesi, çal›ﬂanlar›n alacaklar› ek ödeme miktarlar› aras›nda büyük farklar oluﬂabilece¤ini ve
tasla¤›n bu haliyle ç›kmas› halinde çal›ﬂanlar aras›ndaki huzuru bozabilece¤i
uyar›s›n› yapt›lar. Yine TTB üyesi, ek ödeme uygulamas›n›n do¤ru bir uygulama olmad›¤›n› bunun yerine maaﬂ art›ﬂ› istediklerini ve kararl› olduklar›n› ifade etti.
Sonuç olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, tüm
Sa¤l›k Bakanl›¤› çal›ﬂanlar›n› ilgilendiren bir uygulama için, çal›ﬂanlar›n temsilcilerinin kat›ld›¤› bir toplant› organize etmesi ve birçok konuda kat›l›mc›lar›n görüﬂü do¤rultusunda tasla¤›n düzeltilece¤inin ifade edilmesi bundan
sonraki geliﬂmeler konusunda umut
verdi.

IDEX
2003
2003 fuar› 16-19 Ekim 2003 tafuar› I DEX
rihleri aras›nda ‹stanbul Yeﬂilköy’deki
Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂtirilCNR CNR
di. D‹ﬁS‹AD’›n CNR’la birlikte organize
fuar›n aç›l›ﬂ›na TDB Genel Baﬂkan›
Expo’da etti¤i
Celal K. Y›ld›r›m da kat›ld›.
Ekim 2003 günü gerçekleﬂtirilen aç›D‹ﬁS‹AD Baﬂkan› Yusuf Aryap›ld› 16l›ﬂ töreninde

pac›o¤lu, TDB Genel Baﬂkan› Celal K.
Y›ld›r›m, Erzurum Milletvekili Diﬂhekimi Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt ve CNR
Fuarlar Direktörü Gülek Da¤lar birer
konuﬂma yapt›.
Türkiye’den ve yurtd›ﬂ›ndan çok say›da
firman›n kat›ld›¤› fuar dört gün süreyle
diﬂhekimlerini a¤›rlad›.

Hacettepe Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi dekanl›¤›na
Prof.Dr. Osman Taha
Köseo¤lu atand›

Çanakkale Diﬂhekimleri Odas›
6. Bilimsel Sempozyumu
anakkale Diﬂhekimleri Odas›’n›n
düzenledi¤i 6.Bilimsel Sempozyum 26 Ekim 2003 tarihinde gerçekleﬂtirildi. 2000 y›l›nda kurulan Çanakkele Diﬂhekimleri Odas› bu sempozyum kapsam›nda ilk kez uygulamal›
kurslara yer verdi. "Doldurma Teknikler ile Kanal Tedavisi Uygulanm›ﬂ Diﬂlere Kompozit Restorasyon" ve "Döner Aletlerle Kök Kanal› ﬁekillendirme" konulu kurslar Prof.Dr.Raif Eriﬂen taraf›ndan verildi.
Çanakkale Diﬂhekimleri Odas›, Bilimsel Diﬂhekimli¤i’nin 95.y›l›n› çeﬂitli etkinliklerle kutlad›. A¤›z ve Diﬂ sa¤l›¤›
Haftas›’n›n baﬂlang›c›nda Oda yetkilileri Çanakkale Valisi Süleyman Kamç›’y› ziyaret ederek, etkinliklerle ilgili
bilgi verdiler ve yeni diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lmamas› konusunda görüﬂlerini anlatt›lar.
Ayr›ca Çanakkale’de Ramazan ay› bo-

Ç

yunca Çanakkale Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i’nin çad›rda yoksullara verilecek yeme¤in bir geceli¤ini de Çanakkale Diﬂhekimleri Odas›’n›n vermesi teklifi kabul edilerek Oda üyelerinin de deste¤i ile 21 Kas›m’da yoksullara yemek verildi ve yeme¤e kat›lanlara diﬂ macunu ve broﬂür da¤›t›ld›.
Yine bu etkinlikler çerçevesinde Kirazl› Yat›l› Bölge Okulu, Turgutreis ‹lkö¤retim Okulu ve Atatürk ‹lkö¤retim Okulu’nda a¤›z,diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verilerek ö¤rencilere Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin göndedi¤i diﬂ macunlar› ve diﬂ
f›rçalar› da¤›t›ld›.
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri, 22
Kas›m günü Atatürk An›t›’na çelenk
konularak sayg› duruﬂunda bulunulmas› ve akﬂam geleneksel yemek ile
meslekte 25.y›l›n› dolduran diﬂhekimlerine plaketleri verilerek sona erdi.

953 Fatsa do¤umlu olan Köseo¤lu
1978 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesinden
mezun oldu. Ayn› y›l
fakültenin A¤›z-DiﬂÇene Hastal›klar› ve
Cerrahisi Anabilim
Dal›na asistan olarak girdi. Almanya,
Nürnberg-Erlangen Üniversitesi Maksillofasiyal Cerrahi Klini¤inde 2 y›l klinik
asistan› olarak çal›ﬂt›. 1983 y›l›nda doktoras›n› verdi. DAAD bursuyla, Köln Üniversitesi Maksillofasiyal Cerrahi Klini¤inde araﬂt›rma asistan› olarak çal›ﬂt›.
1987 y›l›nda doçent, 1995 y›l›nda profesör oldu.
Doktora Dan›ﬂmanl›¤› ve Araﬂt›rma Proje Yöneticili¤i yan›nda çeﬂitli idari görevlerde yer ald›. Ankara Diﬂhekimleri Odas› ve TDB’nin çeﬂitli aktivasyonlar›nda
çal›ﬂmalara kat›ld›. 2001-2003 y›llar› aras›nda H.Ü. Mezunlar Derne¤i Baﬂkanl›¤›, 1999-2003 y›llar› aras›nda Diﬂhekimli¤i Fakültesi ‹ﬂletme Koordinatörlü¤ü ve 1997-2003 y›llar› aras›nda Dekan
Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu.
Diﬂhekimi Zehra (Köylü) Köseo¤lu’nun
eﬂi, Naz Köseo¤lu’nun babas›d›r.
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Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan›
Celal K. Y›ld›r›m göreve gelmelerinden bu
yana geçen bir y›l› dergimiz için
de¤erlendirdi. De¤erlendirmelerini son bir
y›l›n öne ç›kan konular› olan uzmanl›k
sorunu, yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› tasar›s› üzerinde
yo¤unlaﬂt›ran Y›ld›r›m meslektaﬂlar›m›za da
sorunlara müdahil olmalar› için ça¤r› yapt›:

‘Sorunlar›m›z› öncelikle
diyalogla çözmeye çal›ﬂ›yoruz’
TDB Genel Kurulu’ndan bu yana yaklaﬂ›k 1 y›ll›k bir zaman geçti. Görevi
ald›¤›n›zda diﬂhekimli¤inin yo¤unlaﬂm›ﬂ baz› sorunlar› vard›. Bunlar›n bir
tanesi diﬂhekimli¤inde uzmanl›¤›n
geldi¤i noktayd›. Uzmanl›k konusunda gözlemledi¤imiz kadar›yla oldukça
mesafe al›nd›. ‹sterseniz oradan baﬂlayal›m. Diﬂhekimli¤inde uzmanl›k konusunda ilerleme nas›l sa¤land›?
Diﬂhekimli¤i bileﬂenleri aras›nda bu konuyla ilgili olarak yanl›ﬂ ve eksik bilgilenmekten kaynaklanan sorunlar vard›.
Bu sorunun tart›ﬂ›lmas›yla birlikte birbirimizi etkileme süreci çok h›zl› yaﬂand›.
ﬁimdi bir uzlaﬂma noktas› yakalanm›ﬂ
durumda. Sorunun çözümünde hem
parlamentodaki milletvekillerimizin hem
de konuyla ilgili olan bilimsel dernek
baﬂkanlar› ve fakülte dekanlar›m›z›n çok
ciddi çabalar› oldu. TDB bu konuyla ilgili olarak Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k kurulunu oluﬂturdu. Bu kurul TDB’nin konuyla ilgili komisyonuna ek olarak bilim
dernekleri temsilcilerinden oluﬂan bir
kurul. Uzman diﬂhekimine hangi alanlarda ihtiyaç oldu¤u ve uzmanl›k e¤itiminin ilgili temel kriterleri üzerine bir
çal›ﬂma yapacak.
Hangi dallarda uzmal›k olmas› gerekti¤i yönünde bir sonuç var m›?
Antalya’daki kurultayda ortodonti ve oTDBD / 16

ral-maksillofasiyal cerrahinin uzmanl›k
olmas›na karar verdik. Bizim o kurultaydaki karar›m›z di¤er dallarda uzmanl›klar kesinlikle olmas›n ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m de¤il. Biliyorsunuz AB direktifleri sadece iki dalda uzmanl›¤› alm›ﬂ olanlara
serbest dolaﬂ›m› olanakl› k›l›yor. Biz de
bu sürecin d›ﬂ›nda kalmamak için uzmanl›¤›n o iki dalda olmas› konusunda
bir mutabakat sa¤lad›k. Baﬂka dallarda
uzmanl›¤›n olup olmamas› konusunda ise bahsetti¤im Kurulun çal›ﬂmalar› bizi
yönlendirecek.
Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n›n ne kadar
bir zaman içerisinde al›nmas›n› bekliyorsunuz?
Bu çal›ﬂma dinamik bir çal›ﬂma. Yani bugün Türk Diﬂhekimli¤inin bileﬂenleri oturup x say›da karar verirler ama 5 sene
sonra oturup tekrar süreci sorgularlar ve
diyebilirler ki ‘art›k ﬂu dallarda uzmanl›¤a ihtiyac›m›z yoktur, ﬂu dallarda vard›r’.
ﬁu anda uzmanl›k tüzü¤ünün hukuksal
olarak durumu nedir diye sorarsan›z, dan›ﬂtay›n ald›¤› kararlarla uzmanl›k tüzü¤ünün ana iskeletini oluﬂturan kurul ve
komisyonlar geçersiz kald›¤› için art›k
ortada bir uzmanl›k tüzü¤ü yok. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n bu konuyla ilgili bir çal›ﬂmas› var. Bu, tüzük ﬂeklinde mi olacak,
yeni bir yasa ﬂeklinde mi olacak henüz
net de¤il. Biz bu konuyla ilgili mutaba-

kat›m›z› Sa¤l›k Bakanl›¤›’na sunduk.
Önceki hükümet döneminde aç›lmas›na karar verilen 2 fakülteye ilaveten
geçti¤imiz aylarda da KTÜ bünyesinde bir Diﬂhekimli¤i Fakültesi aç›lmas›
karar› al›nd›. Bu geliﬂmeyi nas›l yorumluyorsunuz?
Türkiye’de insan gücünün nicelik ve niteli¤i konusunda karar veren bir yap›
yok. Ne kadar diﬂhekime ihtiyac›m›z var
diye bir sorgulama yap›lm›yor. ﬁu anda
kamuda ve özelde çal›ﬂan diﬂhekimlerinin iﬂ verimlilikleri nedir? Bunlar›n verimliklerini art›rmak için ne yapmak laz›m? Gelecekteki diﬂhekimli¤i hizmetlerine talebin art›ﬂ› ne düzeyde olacak ﬂeklinde bir çal›ﬂma yok. TDB ve diﬂhekimli¤i fakülteleri olarak y›llard›r biz Türkiye’nin yeni diﬂhekimli¤i fakültesine ihtiyac› olmad›¤›n›, insan gücü planlamas›
yap›ld›ktan sonra karar verilmesi gerekti¤ini ifade ettik. Art›k öyle bir noktaya
geldi ki iﬂ, bardak taﬂmaya baﬂlad›.
Türkiye’de sa¤l›k bilinci ve sat›n alma
gücü gibi nedenlerden dolay› toplum
diﬂhekimi hizmetlerini kullanm›yor, kullanam›yor. O zaman yap›lmas› gereken
hizmetin kullan›labilirli¤ini gözlemleyip
insan gücünü ona göre planlamak. Türkiye’de ﬂu anda toplumun diﬂhekimli¤i
hizmetini kullanma s›kl›¤› y›lda 0.7. Geliﬂmiﬂ ülkelerde ise bu say› 5. Yani 7 ka-

t› bir farkl›l›k söz konusu. Diﬂhekimlerinin muayenehanedeki günlük hasta sirkülasyonlar› ortalama 6-7 civar›nda. Geliﬂmiﬂ ülkelerde örne¤in ‹ngiltere, Almanya gibi ülkelerde bu say› 30-50 aras›nda. Bu, ﬂunu gösteriyor, diﬂhekimleri
verimli çal›ﬂam›yor.
Diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas›
konusunda özellikle diﬂhekimi milletvekillerimizden çok ciddi bir destek al›yoruz. Bunun yan› s›ra diﬂhekimli¤i fakültelerinin konuyla ilgili duyarl›l›klar› çok
çok iyi. Yapt›¤›m›z bas›n toplant›s›nda 4
tane milletvekilimiz yan›m›zdayd›.
Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu, Remziye Öztoprak ve Süleyman
Gündüz. Yine o toplant›da iki dekan›m›z, Marmara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Funda Yan›ko¤lu ve Yeditepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Türker
Sandall› yan›m›zdayd›. Di¤er 10 fakültenin dekan›n›n yaz›l› deste¤ini ald›k. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Selçuk
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi dekanlar›yla yapt›¤›m›z telefon görüﬂmelerinde görüﬂlerimizi uygun bulmalar›na
ra¤men fakslar› elimize ulaﬂmad›.
TDB bu konuyla ilgili kendi üyelerini
harekete geçirme yönünde bir çal›ﬂma
yapt› m›?
Türkiye çap›nda yapt›¤›m›z bir imza
kampanyas› var. ‹mza kampanyas›n› Gaziantep’te yapt›¤›m›z Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s›nda kararlaﬂt›rm›ﬂt›k. Arzu edilen imzalar› toplad›k. Baz› odalar›m›z
gerçekten çok iyi çal›ﬂt›. Denizli, Diyarbak›r, Zonguldak çok çok iyi çal›ﬂt›. Baz›
Odalar›m›zsa gerekli duyarl›l›¤› göstermediler. ﬁimdi biz bu imzalar›m›zla Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK nezdinde giriﬂimlerde bulunaca¤›z.
Odalar›m›z›n ayn› zamanda bizim diﬂhekimi milletvekilleriyle kurdu¤umuz iliﬂkiye benzer bir iliﬂkiyi kendi bölge milletvekilleriyle de kurmas› laz›m. Kendi
bölgelerinden seçilen milletvekillerine
dosyam›z› sunarak diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n› önlemeleri gerekmektedir. Diﬂhekimlerinin yaﬂam koﬂullar›n›n düzelmesi ve muayenehanelerin verimli çal›ﬂmas›n›n yolu Türkiye’nin ekonomik koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve hasta
sirkülasyonun artmas›yla mümkün. Türkiye’nin ekonomik koﬂullar›n› düzeltmek TDB’yi aﬂan bir ﬂey. Fakat TDB ve
Diﬂhekimleri Odalar› olarak biz diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n› önleyebiliriz. Bunun hem diﬂhekimlerine hem
de ülkeye faydas› var. Nedeni ﬂu; bir diﬂhekimli¤i fakültesinin aç›lmas›n›n bedeli
trilyonlar. Bir diﬂhekimli¤i ö¤rencisinin

‘diﬂhekimi hizmetleri
d›ﬂardan al›nacaksa
bu sadece özel hastaneler
ve polikliniklerle s›n›rl›
kalmamal›, muayenehanelerdeki
diﬂhekimlerine de aç›lmal›d›r’
y›ll›k e¤itim maliyeti 5000-7500 dolar.
Yani bir kiﬂinin devlete maliyetini ortalama 30 bin dolar. O kiﬂinin ayn› ﬂekilde
ailesine de bir maliyeti var. Toplad›¤›n›z
zaman 50 bin dolar gibi bir rakam yapar.
Siz her sene yüzlerce ö¤renciyi fakültelerden mezun ederek ve kamuda istihdam edemeyerek onlara zorunlu olarak
muayenehane açt›r›yorsunuz. Bir muayenehanenin aç›lmas› için de milyarlarca
harcama yaparak o paray› da topra¤a gömüyorsunuz. Oysa bu paray› çok rahatl›kla sa¤l›k hizmetlerinde kullanabilirsiniz. Ak›ll› devlet, ak›ll› yönetici bunu
yapmak zorunda.
Klasik siyaset tarz›n›n bu dönemde de
bir ﬂekilde egemen oldu¤unu gördük.
Bu neden bir türlü k›r›lam›yor?
Türkiye’de sivil toplum örgütleri siyasetçilerden çok daha fazla öngörülü. Ama
kral ç›plak demek biraz cesaret ister,
ﬂimdi bu cesareti gösteren insanlar var.
Milletvekili meslektaﬂlar›m›z bu cesareti
gösteriyor. Örne¤in geçen hafta Muzaffer
Gülyurt hocam›z›n parlamentoda yapt›¤›
bir konuﬂma var. Bugüne kadar birileri
kalk›p da o kürsüden diﬂhekimli¤i fakültesi veya üniversite aç›lmamal›d›r ﬂeklinde konuﬂma yapmam›ﬂt›. Bütün siyasetçilerin -genel olarak söylüyorum- ucuz
yöntemlerle kendi illerinde fakülteler veya üniversiteler açarak oran›n ekonomisini canland›rmak gibi bir düﬂünceleri
var. Oran›n ekonomisini canland›r›rken
Türkiye’nin ekonomisini çökerttiklerini
düﬂünmezler. Ama bunu parlamentodaki milletvekili meslektaﬂlar›m›z yapt›lar.
Giderek bu yayg›nlaﬂacak. Yani Türkiye
gücün yönlendirdi¤i de¤il akl›n, bilginin
yönlendirdi¤i bir toplum olmak zorunda. Ayn› ﬂekilde gücün yönlendirdi¤i siyasetçilerin de¤il akl›n yönlendirdi¤i siyasetçilerin hakim oldu¤u bir parlamentoya sahip olmak zorunda. Bu oldu¤u za-

man zaten Türkiye’nin önü aç›lacakt›r.
Yeni aç›lan fakültelerle ilgili öneriniz
nedir?
Varolan fakültelerin kapat›lmas›, hukuken mümkün olmakla birlikte siyaseten
bunu yapabileceklerine inanm›yorum.
Ama ﬂunu çok rahatl›kla yapabilirler. Baz› fakültelerimiz hem ö¤renci kontenjan›
aç›s›ndan hem ö¤retim üyeleri aç›s›ndan
çok fazla dolu. Buralar›n kontenjanlar›n›n bir k›sm› yeni aç›lan fakültelere kayd›r›labilir. Bu yap›ld›¤› zaman bu fakültelerdeki e¤itimimizin kalitesi de artacakt›r. Eski fakültelerin de kontenjan›
düﬂürüldü¤ü için onlar›n kalitesi de artacakt›r. Burada en büyük sorun ö¤retim
görevlisinin kayd›r›lmas›yla ilgili problem ortaya ç›kar. ‹kamet yeriyle ilgili çok
ciddi s›k›nt›lar› olmayan insanlar› o bölgelere teﬂvik ederek göndermek mümkün olabilir. Bunun yöntemlerini bulmak zorunday›z. ‹stendikten sonra yap›labilir.
Maliye Bakanl›¤›’n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla mutab›k kalarak yapt›¤› bir düzenleme var. Ekim ay›ndan itibaren
uygulamaya konan, diﬂhekimli¤i hizmetlerini Emekli Sand›¤› mensuplar›na ve 657’ye ba¤l› olan kiﬂilerin ve
bakmakla yükümlü olduklar› yak›nlar›n›n diﬂhekimli¤i hizmetlerini özel
hastane ve polikliniklerden alabilmeleri gibi bir karar› var. Muayenehanelerin bu karar›n d›ﬂ›nda b›rak›lmas›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
TDB Eylül ay›ndan beri bu uygulaman›n
adil olmad›¤›, diﬂhekimleri aras›nda ayr›ﬂmaya yol açt›¤› ve hizmetin daha kaliteli sunulmas›n› engelleyece¤i konusunda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› ve özellikle Maliye
Bakanl›¤›’n› bilgilendirme ve karar› de¤iﬂtirme yönünde giriﬂimlerde bulundu.
Geçti¤imiz ay milletvekillerimizle birlikte Maliye Bakanl›¤› müsteﬂar›yla yapt›¤›17 / TDBD

m›z görüﬂmede ‘diﬂhekimi hizmetleri d›ﬂardan al›nacaksa bu sadece özel hastaneler ve polikliniklerle s›n›rl› kalmamal›,
muayenehanelerdeki diﬂhekimlerine de
aç›lmal›d›r’ ﬂeklinde görüﬂlerimizi ifade
ettik. Buna yönelik gerekçelerimizi kendilerine sunduk. Bunun en k›sa zamanda
çözümlenmesini talep ediyoruz. E¤er talebimiz kabul edilmezse toplumu bilgilendirmeye ve siyasi iktidar›n bu konudaki yanl›ﬂ›n› topluma anlatmaya yönelik etkinliklerimiz olacakt›r.
Genel Sa¤l›k Sigortas› tasar›s› ﬂu anda
gündemde. Tasar›y› genel olarak nas›l
de¤erlendiriyorsunuz, temel eleﬂtirileriniz neler?
Dünyada sa¤l›k hizmetlerinin finansman› konusunda de¤iﬂik modeller var. Bir
tanesi, bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan payla
karﬂ›lanmas›, bir di¤eri bireylerden toplanan primlerle karﬂ›lanmas› ve bir di¤eri de cepten ödeme yap›lmas›d›r. Hiçbir
ülkede tek bir sistem yok. Birinin daha a¤›rl›kl› oldu¤u uygulamalar var. Türkiye’ye bakt›¤›n›z zaman ﬂu anda her biri
uygulan›yor. Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve finansman›yla ilgili bir
çok baﬂl›l›k var. Bunu sona erdirecek olan sistemin bizim aç›m›zdan Genel Sa¤l›k Sigortas› olmas› veya devlet bütçeli
bir sistem olmas› tart›ﬂmas› çok teknik
bir tart›ﬂmad›r. Genel Sa¤l›k Sigortas›’na
karﬂ› ç›kan kurumlar ve kiﬂiler var. Gerekçelerinin hakl› taraflar› da var. TDB olarak bizim ﬂu anda kendimizi kilitledi¤imiz nokta; diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
de d›ﬂardan sat›n al›nmas›na yönelik bir
sistem kurulmas› ve kamuda çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›z›n çal›ﬂma alanlar›n›n
belirlenmesi. Bize göre bir diﬂhekimi eme¤ini ya kamuda kullanmal› ya da özelde. Hem kamuda çal›ﬂ›p hem özel muayenehanecilik yap›lmamas› laz›m. Kamu
çal›ﬂanlar›na sosyal yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri bir ücret verdi¤imizde ben inan›yorum ki hiçbir kamu çal›ﬂan› özel
alanda eme¤ini de¤erlendirmeyecektir.
E¤er böylesi bir düzenleme söz konusu
olursa o zaman kamu alan›nda çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›z›n daha verimli hizmet
üretmesi söz konusu olacakt›r.
Kamuda çal›ﬂan sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile özelde emeklerini kullananlar›n birbirini
sinerjik anlamda tamamlayacak bir rekabet içerisinde olmalar› laz›m. Bunun için
de hizmet kullan›c›lar›n›n her iki alandan da hizmeti alabilmesine yönelik bir
düzenleme gereklidir. Bu ister Genel
Sa¤l›k Sigortas›, ister baﬂka bir ﬂey olur.
Biz böyle bir sistem kurulmas› gereklili¤ine inan›yoruz. Yani kamuda çal›ﬂan
Ahmet Varol ile kendi muayenehanesine
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Bize göre bir diﬂhekimi eme¤ini
ya kamuda kullanmal› ya da özelde. Hem kamuda çal›ﬂ›p hem özel
muayenehanecilik yap›lmamas›
laz›m. Kamu çal›ﬂanlar›na sosyal
yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri
bir ücret verdi¤imizde ben inan›yorum ki hiçbir kamu çal›ﬂan› özel alanda eme¤ini de¤erlendirmeyecektir.
sahip olan Mehmet Varol’un hizmetin
kalitesi konusunda ayn› koﬂullarda yar›ﬂmas›n› sa¤lamak laz›m. ‹smi ne olursa
olsun böyle bir sistem kurulmas›n›n sa¤l›k sisteminin olmazsa olmaz ç›k›ﬂ yolu
olarak görüyoruz. Çünkü sa¤l›k sektörü
ﬂu anki yap›lanmas›yla tükenmiﬂ durumdad›r. Sa¤l›k sektöründeki sorunlar›n
çözümü insanlar›n vicdan›na b›rak›lamaz. Kurallar› konmuﬂ bir sistem gereklidir.
Genel Sa¤l›k Sigortas› sistemi primlerle mi yoksa devlet bütçesinden ayr›lan payla m› finanse edilecek?
ﬁuanki taslakta hem kiﬂilerden prim toplanacak hem de vergi gelirinin belli bir
yüzdesinin sisteme aktar›laca¤› yaz›l›. Birisinde ad›n› koyuyorsun. Diyorsun ki;
ben senden ﬂu kadar paray› sa¤l›k harcamalar›nda kullanmak için al›yorum. Ötekisinde diyorsun ki ben senin kazanc›n›n yüzde bilmem kaç›n› al›yorum, iﬂte
bu kazançla e¤itim, ulaﬂ›m, sa¤l›k gibi
hizmetleri verece¤im diyorsun. O hizmetleri verip vermedi¤in neye ba¤l›?
Toplumsal muhalefetin bu konuyla ilgili
bask›s›na ba¤l›. Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda ne diyorsun? Ben senden ﬂu paray› sa¤l›kla ilgili alaca¤›m diyorsun. Bunun için ödeme yapan insanlar›n bunun
hesab›n› sormas› daha do¤rudan olacakt›r.
Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda insanlar paray› kendi sa¤l›k hizmetleri için ödüyorlar. Bütçeye vergi öderken ise yurttaﬂ olarak baﬂkalar›n›n da yararlanaca¤› sa¤l›k hizmetlerine katk› yap›yor...
Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda da insanlar›n
kazanc›na göre prim toplan›yor. Sistemin mant›¤› çok kazanan›n daha çok paras›n› almak, az kazanan›n daha az paras›n› almak. Zenginden yoksula, gençten

yaﬂl›ya, sa¤l›kl›dan hastaya do¤ru bir sistem kuruluyor.
Genel Sa¤l›k Sigortas› için endiﬂelerden
biri ﬂu: ‘Türkiye’de insanlardan prim
toplayamazs›n›z.’ Gerçekçi bir kayg›. O
zaman ﬂöyle bir durum gündeme geliyor
Türkiye’de zaten kay›t d›ﬂ› ekonomi
%60’lara varm›ﬂ, vergi de toplanm›yor.
Türkiye’nin a¤›rl›kl› vergi geliri dolayl›
vergilerden oluﬂuyor. Yani KDV. Bu vergiyi de kimden al›yorsun? Türkiye’nin
yoksulundan al›yorsun. Yani tüketiciden
al›yorsun. Zaten Türkiye’de adil bir vergi
sistemi yok. O zaman ya bu noktada duracaks›n veya sistemi de¤iﬂtirmek zorundas›n. Burada en büyük problem, Genel
Sa¤l›k Sigortas› olarak toplad›¤›n primlerin sa¤l›k harcamalar›n› karﬂ›layamad›¤›
noktada devletin ﬂu veya bu ﬂekilde sa¤l›k harcamalar›n› sübvanse etmesi laz›m.
Tasar›da böyle bir düzenleme var. Ama
tasar›da böyle bir ﬂeyin olmas› devletin
sosyal devlet görevini yerine getirmesini
sa¤lamayabilir. Bu noktada hizmet kullan›c›lar›n›n, onlar›n örgütlerinin, sendikalar›n, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n, tüketici derneklerinin vs. siyasi iktidar›
zorlamas› gerekli. Yani devletin kaynaklar›n›n sosyal amaçl› kullan›lmas›na yönelik zorlamas› laz›m. Zorlamad›¤› noktada iktidar› elinde tutan gücün yapaca¤›
çok aç›kt›r. ﬁu anda ne yap›yorsa o zaman da ayn› ﬂeyi yapacakt›r.Oradaki paray› keserek baﬂka bir noktada kullanacakt›r.
Koruyucu hizmetlerin durumu ne olacak?
Sa¤l›k hizmetlerinin temeli koruyucu
sa¤l›k hizmetleridir. Buna öncelik vermeyecekler ﬂeklinde bir endiﬂe var. Buna
biz de kat›l›yoruz. Ama akl› baﬂ›ndaki siyasetçi ﬂunu görmek zorundad›r. Sa¤l›k
hizmetlerindeki harcamay› düﬂürmenin

yolu koruyucu sa¤l›k uygulamalar›na
öncelik verilmesinden geçer. Biz geçen
haftalar içerisinde devletin ilgili kurumlar›yla, Maliye Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
ile yapt›¤›m›z toplant›da kendilerine önerdi¤imiz Genel Sa¤l›k Sigortas›’yla ilgili olmazsa olmaz koﬂul koruyucu a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmetleriyle ilgili projemiz oldu.
Bunu yapmad›¤› sürece devletin a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› harcamalar›n› düﬂürmesi
mümkün de¤ildir.
Geçti¤imiz bir y›ll›k sürede siyasi iktidarla ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla iliﬂkileriniz nas›l seyretti?
Türkiye’de muhalefet dedi¤iniz zaman
ne olursa olsun karﬂ› taraf›n›n tezlerine
farkl› alternatif sunmakt›r. Ne olursa olsun muhalif olmakt›r. Bizim böyle bir
anlay›ﬂ›m›z yok. Önce kendimizi tan›ml›yoruz. Kendimizin konuyla ilgili isteklerimizin ne oldu¤unu tarif edip, bu tarif
çerçevesinde e¤er iktidar farkl› bir önerme içerisinde bulunuyorsa öncelikle
kendi uyar›lar›m›z› ve önerilerimizi sunuyoruz. Bir ilerleme sa¤lanmad›¤› zaman muhalefetimizi tabii ki yap›yoruz.
Ama onlar›n önerileri uygunsa körlemesine muhalefet gibi bir duruﬂumuz yok.
ﬁu bir gerçeklik, Türkiye’de iktidarla diyalog içerisinde olan insanlar eleﬂtirilerini yöneltmek konusunda çekinceli davran›yor. Böyle bir kültürümüz var. Ama
bu anlay›ﬂ›, bu kültürü de¤iﬂtirmek laz›m. Yani ben Ahmet’le yak›n olabilirim
ama onun yanl›ﬂlar› ve eksikliklerini ona
ifade etmek zorunday›m. ‹yi dost böyle
olmak zorunda. ‹yi bir muhalefet de iktidar›n yanl›ﬂlar›n› ifade eden, onun do¤ru
yapmas›n› sa¤layan ve yapamad›¤› noktada da toplumu bu konuyla ilgili bilgilendiren bir yap›d›r. TDB’nin politikas›
bu. Bu anlamda biz hiçbir dönem hiçbir
siyasi iktidara karﬂ› ne uzakt›k ne yak›nd›k.
Türkiye’de siyaset yapma anlay›ﬂ› çok
zor de¤iﬂiyor. Sivil toplum örgütlerine,
yerele, topluma aç›k olma süreci çok yavaﬂ iﬂliyor. Maliye Bakanl›¤›’yla Bütçe
Uygulama Talimat› ve hizmetlerin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›yla ilgili s›k›nt›lar›m›z
nedeniyle baz› sorunlar var. Di¤er üç bakanl›kla Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iliﬂkilerimiz iyi. Siyaseti
etkilemek ve de¤iﬂtirmek zorunday›z.
Biz onlar› kendi sorunlar›m›zla ilgili duyarl›laﬂt›rd›k. ﬁimdi, duyarl›l›¤› bilgiyle
desteklemek laz›m. Bilgiyle desteklemenin ard›ndan bilginin bilince ç›kmas›
mümkün olur. E¤er biz bunlar› bilince
ç›kartabilirsek sorunlar›m›z› çözebiliriz.

Uluslararas› iliﬂkiler konusunda bu
dönemde bir geliﬂme sa¤land› m›?
Geçmiﬂten gelen kurumsal iliﬂkilerimiz
oldukça iyi bir noktada. Son FDI Sidney
Kongresi’nde Türkiye’den kat›lan meslektaﬂlar›m›z çal›ﬂma gruplar›nda yer alarak çok iyi bir performans gösterdiler.
Nermin Yamal›k hocam›z›n projeleri kabul edildi. Biz henüz bu projenin önemini çok iyi kavram›ﬂ de¤iliz. Türkiye’den
bir akademisyenin FDI’›n komisyonunda
bir projesinin kabul edilmesi ve ondan
baﬂka projelerin istenmesi Türkiye’de akademik alandaki insan kalitesinin belirli bir düzeye geldi¤ini gösteriyor. Biz bu
nitelikteki insanlar›n uluslararas› aç›l›m›na yönelik her türlü deste¤i sunma h›z›m›z› ve sunma olanaklar›m›z› art›rd›¤›m›z sürece Türkiye’nin hem yurtd›ﬂ›ndaki tan›nabilirli¤i hem de FDI’›n uluslararas› kongresinin Türkiye’de yap›lmas›n›n
alt yap›s›n› oluﬂturmuﬂ oluyoruz.
TDB’nin kendisini kilitledi¤i noktalardan
bir tanesi de Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i’nin kongresinin Türkiye’de en k›sa zamanda organize edilmesi. Burada en büyük s›k›nt›lardan bir tanesi Türkiye’de
bu konuyla ilgili fiziki alt yap› yetersiz.
‹stanbul’da kongre vadisi olarak adland›r›lan alanda birtak›m de¤iﬂikler olmas›
söz konusu. Bu de¤iﬂikliklere yönelik olarak biz de önerilerimizi haz›rl›yoruz.
Dosyam›z› sunaca¤›z.
Sanayi ile ilgili iliﬂkilerde gelinen nokta nedir?
Biliyorsunuz sanayiyi biz ikiye ay›r›yoruz. A¤›z ve diﬂ bak›m ürünleri endüstrisi ve bizim muayenehanelerde kulland›¤›m›z cihaz ve malzemelere yönelik üretim ve pazarlamada bulunan kesim.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› bak›m ve ürünleri endüstrisiyle projelerimiz sürüyor. Her biriyle
farkl› farkl› çal›ﬂmalar yap›yoruz. Bizim
y›llard›r ifade etti¤imiz bir hedefimiz
vard›. Türkiye’de resmi ve özel kurumlar, toplumu a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
bilgilendirmek üzere çal›ﬂmalar yaparlar.
Bu çal›ﬂmalara harcanan emek ve kullan›lan maddi kaynaklar ne yaz›k ki yap›lan çal›ﬂman›n sonucuyla de¤erlendirildi¤i zaman çok da olumlu de¤il. Biz hem
insan gücünün hem de kaynaklar›n tek
kanaldan kullan›labilmesi amac›yla 1999
y›l›nda Ulusal A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› konseyi
kurulmas› konusunda bir karar alm›ﬂt›k.
Bu karar›n içerisinde her iki endüstri,
devletin ilgili yap›lar›, sivil toplum kuruluﬂlar› ve TDB vard›. Bu y›l bunun sonucunu almaya çal›ﬂ›yoruz. Zannediyorum
ki 2004 y›l› içinde Ulusal A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Konseyi kurularak Türkiye’de toplum
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi konusunda ortak

projeleri üretmek ve uygulamak üzere
çal›ﬂmalar baﬂlayacak.
‹kinci alan›m›z ise özel muayenehanedeki cihaz ve malzemeleri satan firmalarla
geçmiﬂte yanl›ﬂ anlamadan kaynaklanan
bir problem vard›. Bu problemler Antalya’daki kongreyle birlikte aﬂ›ld›. D‹ﬁS‹AD ile birlikte Türkiye’yi bu co¤rafyan›n
bilim ve fuar merkezi yapma yönünde
bir mutabakat›m›z var. S›k s›k toplant›lar
yap›yoruz. Endüstri d›ﬂar›ya aç›lma; ürünlerimizi ihraç etme konusunda kendilerini daha haz›rl›kl› hissediyorlar. San›yorum bu noktada da çok iyi geliﬂmeler olacak.
Son olarak geçti¤imiz haftalarda ‹stanbul’da yaﬂanan bombal› sald›r›lara ilgili düﬂüncelerinizi alabilir miyiz?
Terörün gücü ve gücün terörünü reddetmek laz›m. Güç odaklar› egemenliklerini
dünya ülkelerine kabul ettirmek için zor
kullan›yor. Kendine uymayan birtak›m
ülkelere ﬂu veya bu ﬂekilde ﬂiddet uygularsan ve bunu da demokrasi ad›na yapt›¤›n› ifade edersen kimseyi inand›ramazs›n. Bu aç›kças› gücün terörüdür.
Buna karﬂ› birtak›m insanlar›n terörü bir
araç olarak kullanmas› ve bunun sonucunda masum onlarca, yüzlerce insan›n
ölmesini de kabullenmek mümkün de¤il. TDB geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde de hem devletlerin terörüne hem de
bireylerin terörüne karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Türkiye’ye yönelik yap›lan son terör eyleminin arkas›nda Türkiye’yi daha çok
istikrars›zlaﬂt›rmak gibi bir hedef var.
Bu anlamda Türkiye Devleti, Türkiye’deki siyasetçiler, sivil toplum örgütleri bu
senaryoyu çok iyi okuyup buna göre
kendi politikalar›n› üretmek zorundad›rlar. Foto¤raf› çok iyi de¤erlendirmek laz›m. Bana göre bu foto¤raf›n arkas›nda
sermayenin küresel dünyas›n› kurmak
isteyenler var. Bu küresel sermayeye karﬂ› insanl›¤›n küresel dayan›ﬂmas›n› gündeme getirmek laz›m.
E¤er dünya nüfusunun %10’u dünya gelirinin %80’ine sahipse veya Türkiye’de
12 milyonluk nüfus günde 1 dolar, 13
milyonluk nüfus da günde 2 dolar kazan›yorsa ve di¤er taraftan 2 veya 3 milyonluk nüfus günde bilmem kaç bin dolar kazan›yorsa bu ülkede de, bu dünyada da huzurun olmas› mümkün de¤ildir.
Sosyal adalet sa¤lanmad›¤› sürece bu tür
olaylar›n olmas›na zemin haz›rlan›r. Bunu polisiye önlemlerle, birtak›m demokratik haklar› k›s›tlayarak çözme olana¤›na sahip de¤iliz. Bunun için yap›lmas›
gereken, ülkeler aras›ndaki ve ülke içerisindeki sosyoekonomik farkl›l›klar›n ortadan kald›r›lmas›d›r.
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TDB 11. Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi ve
Expodental 2004 bu y›l
‹stanbul Diﬂhekimleri
Odas›’n›n organizasyonuyla
‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleﬂecek.
Son anda NATO toplant›s›n›n
Haziran’a al›nmas› nedeniyle
May›s ay›nda yap›lmak
zorunda kal›nan kongreyle
ilgili olarak ‹stanbul
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu’dan
bilgi ald›k.

TDB 11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi

17-22 May›s 2004
tarihlerinde yap›lacak
Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu

TDBD: Kongre tarihlerinde bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂti san›r›z. Kongrenin
kesin tarih ve mekan›n› sizden ö¤renebilir miyiz?
Kongremizi 17-22 May›s 2004 tarihlerinde, yine Lütfi K›rdar Kongre Fuar
Merkezi’nde gerçekleﬂtirece¤iz. ‹lk üç
gün her zamanki gibi yine oda yöneticilerinin ve yetkililerin kat›laca¤› meslek
sempozyumu, son üç gün de bilimsel
bölüm ve fuar olacak.
TDBD: Kongrenin içeri¤i hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?
TDB kongreleri, ülkemizin her zaman
en büyük kongreleri olmuﬂtur. Bu saptama, kongrenin üçlü sac aya¤›, yani bilimsel, sosyal ve fuar için de geçerlidir.
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11. Kongremizin de ‹stanbul’umuzun
bir dünya kenti, k›talararas› metropol özelli¤ine yak›ﬂ›r biçimde gerçekleﬂece¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz. Bildi¤iniz gibi bu kongreyle birlikte ‹stanbul’da yap›lan TDB kongrelerinin beﬂincisi
gerçekleﬂmiﬂ olacak. Kongre Organizasyon Komitesi içinde yer alan meslektaﬂlar›m›z›n hepsi daha önceki kongre çal›ﬂmalar›nda görev alm›ﬂ meslektaﬂlar›m›z. Deneyimli bir ekiple birlikte olmak, yarat›c› fikirlerin uygulanmas›nda
cesur ad›mlar›n at›lmas›n› da beraberinde getiriyor. Kongre etkinli¤ine hakim
bir ekiple 5. Kongremize haz›rlan›yoruz.
‹nan›yoruz ki meslektaﬂlar›m›z›n beklentilerinin üzerinde, unutulmaz tatlar
ve keyifler sunaca¤›m›z bir kongre gerçekleﬂtirece¤iz
TDBD: Kongre tarihlerinde yap›lan
de¤iﬂikli¤in nedeni nedir?
Bu kongremiz, hiç tahmin edilmeyen, e-

dilmesi mümkün olmayan bir engelle
karﬂ›laﬂt›. Geleneksel olarak Haziran
ay›n›n ikinci yar›s›nda gerçekleﬂecek
kongremizi, NATO toplant›s›n›n öne al›nmas› nedeniyle (ABD baﬂkan› Bush’un
program› gere¤i) May›s ay›na almak zorunda kald›k. ‹CEC (Lütfü K›rdar)’la
Haziran 2004 için gerekli anlaﬂmalar
yap›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, kongre tarihimizi öne almak zorunda kald›k. Çünkü
tüm yasalar›n› AB normlar›na uydurma
çabas›na karﬂ›n, hala devletin istedi¤i zaman istedi¤i toplant› salonuna el koyma
yetkisi var. Siz ne kadar uluslararas› bir
toplant› organize ederseniz edin, ne kadar yurt d›ﬂ›-yurt içi kat›l›mc›, ö¤retim
üyesiyle anlaﬂma yap›n duyurular bast›r›n, sonunda "her ﬂeyin hakimi olan", sizin toplant› salonunuza da el koyuyor ve
siz bir anda boﬂlukta kal›yorsunuz. Umar›m bunlar de¤iﬂecek ve yasalar›m›z,
bizim onlar› ciddiye ald›¤›m›z kadar bizi ciddiye alacak.

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

‘Kaynaklar e¤itime ve koruyucu
hekimli¤e yönlendirilmeli’
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›na meslektaﬂ›m›z
Yavuz Yenidünya atand›.
Yenidünya’n›n bu göreve
gelmesi mesle¤imiz
aç›s›ndan da önemli
bir geliﬂme.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda
diﬂhekimli¤iyle ilgili
kararlar›n al›nmas›nda
mesle¤in sorunlar›n› bilen
bir insan olarak Yenidünya’n›n
önemli ad›mlar ataca¤›na
inan›yoruz.
Göreve atanmas› dolay›s›yla
kendisiyle yapt›¤›m›z
röportaj› sunuyoruz.

TDBD: Görev aç›s›ndan geldi¤iniz
noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Tabii bir defa diﬂhekimli¤i meslek ve
tahsilini seçmek e¤itimde geçen y›llar,
sapan ile alt›n› duvara sallama korkusu,
ilk detertraj hastas›, ilk çekim, ilk dolgu
derken ilk protez ve mesle¤in verdi¤i
güzel heyecanlarla hayata at›lmak, askerde geçen acemilik günleri ve Anadolu Co¤rafyas›n›n Karl›ovas›nda depoda
bekletilen ünit, Cumhuriyet Tarihinin
diﬂhekimi görmemiﬂ insanlar›na hizmet
ulaﬂt›rmada görev alman›n gururu ihmal edilmiﬂli¤in dayan›lmaz a¤›rl›¤› ile
sorumlulu¤un verdi¤i yükü denkleﬂtirme gayreti, kamu hekimli¤inde geçen
10 (on) y›l›n sonunda ülkemizin ikinci
diﬂ hastanesinde baﬂlayan idarecilik görevi ile geçen 5-6 y›l› ve sonunda devletin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda politikalar›n›n oluﬂturuldu¤u en yüksek noktada olmak her ﬂeyden önce ulusuna,
halk›na hizmette bir görev adam› olman›n verdi¤i mutluluk, onur gerçekten
güzel ﬂey. Gerek Say›n Bakan›m›n gerek
Müsteﬂar›m›n uzun y›llar tüm kesimlerin üst düzey yönetici talebi konusunu
de¤erlendirmeleri ve duyarl› davranmalar›, bize verilmiﬂ bir f›rsat olarak de¤erlendirilmeli ve sorunlar›n çözümünde
geç kal›nmadan gerekenin yap›lmas›

konusunda iyi bir noktad›r diye düﬂünüyorum. Gerek TDB gerek Üniversite
camias›ndan gerekse TBMM çat›s› alt›ndaki meslektaﬂ vekillerimizden gelen
sevgi dolu sayg›n bir duruﬂla verilen
destek ve sergilenen beraberlik her türlü takdirin üstünde olup ufkun görüldü¤ü hissi ile daha sa¤l›kl› bir gelecek
kuﬂak duygusunun mutlulu¤u ve heyecan› emek ve sevgimizin en temel dayanaklar› olarak bize bu noktada esas gücü vermekte ve sevinçli k›lmaktad›r. Diﬂ
Dostlar›n›n dedi¤i gibi Diﬂler Yolunda...
TDBD: Sa¤l›k Bakanl›¤›ndaki yap›lanma nas›l olmal›?
Bilindi¤i gibi Bakanl›¤›m›zda a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› ile ilgili çal›ﬂan 3 ana bölüm bulunmaktad›r. Birincisi, Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki koruyucu ve birinci basamak hizmetler, ikincisi, Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve
Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü
bünyesindeki gebe ve çocuk sa¤l›¤› ve
üçüncüsü Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki ikinci basamak
tedavi edici hizmetler gibi üç ﬂube müdürlü¤ü ve bir Daire Baﬂkanl›¤› ile temsil edilmektedir. Organlar ve kanunlar
tabii ki önemlidir. Ama as›l olan emek
ve sevgi ile donat›lm›ﬂ insan unsuru ö-

Yavuz Yenidünya
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Diﬂhekimi Yavuz Yenidünya 1958 Yusufeli do¤umlu.
1981’de Marmara Ünv. Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden mezun
olan Yenidünya 1984 y›l›nda Bingöl-Karl›ova’da kamuda
diﬂhekimli¤ine baﬂlad›. 1994 y›l›nda Bursa Diﬂ Hastanesi
Baﬂhekimli¤ine getirildi. Döner sermaye kaynakl› fiziki mekan-donan›m ve otomasyonlu ek bir hastane yapt›. 1996’da
Artvin Vakf›n› kurarak Kurucu Baﬂkan olarak alt› y›l görev
yapt›. Almanca bilen Yenidünya evli ve 3 çocuk babas›d›r.
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zelli¤idir. Bu nedenle Bakanl›ktaki yap›lanma ve yönetmelikler konusunda
de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar ve görüﬂler olabilir
ve zamanla bu de¤iﬂikler de oluﬂturulabilir. Kusuru yönetmelik ve organlarda
aramay› sanki biraz tembellik ve kolayl›k tercihi olarak görüyorum. Mistik gelebilir ama Yunus, bir dergahta ço¤unlukla odun taﬂ›yan belki de aﬂta tuzu
bulunan bir emek insan› idi ama sevginin ve aﬂk›n ﬂahikas›n› hissetti ve yazd›.
Samimi emek uygun teﬂkilatlanma yeni
yönetmelikleri oluﬂturur kan›s›nday›m.
Hiçbir yüzün böyle bir çal›ﬂan karﬂ›s›nda direnece¤ine inanmamaktay›m. Onun için dillendirilen Ba¤›ms›z Daire
Baﬂkanl›¤› veya yeni bir Genel Müdürlük çat›s› alt›nda tüm organlar› toplay›p
tek elden hizmet etmekte düﬂünülebilir. Bir üst kurul veya konsey de zamanla geliﬂtirilen organlar olarak önümüze
ç›kabilir.
TDBD: Hedefleriniz için neler söyleyebilirsiniz?
Göreve gelir gelmez önce durumumuzu
görmeye çal›ﬂt›m. Eldeki bilgi ve deneyimlerden bir ç›k›ﬂ yolu çal›ﬂmas› baﬂlatt›k. Yukar›da da aç›klad›¤›m gibi her
çevreden gelen s›cak, samimi ve sevgi
dolu yaklaﬂ›m birlik ve beraberli¤i getirdi. Sorunlar›n tespitinde, durum de¤erlendirilmesinde ve gelece¤in düzenlenmesinde ulaﬂt›¤›m›z ortak çözüm
düﬂünceleri hedeflerimizin gerçekleﬂtirilmesinin hiç de zor olmad›¤› ve bir
ﬂeylerin düzelip iﬂlerin yoluna girece¤i
konusunda bize derin ve gizli bir sevinç
duygusu verdi. Bu hislerle e¤itimle baﬂlayarak koruyucu hekimlikle devam edecek ve biraz daha esnek bir çözüme
b›rakma düﬂüncesinde oldu¤umuz tedavi edici hizmetlerin ekonomik kaynaklara uygun düzenlenmesi, gerçek ve
ciddi hedeflerimiz aras›nda bulunmaktad›r. Bizce devletimizin anayasas›n›n,
sosyal devlet ﬂemsiyesi alt›nda de¤erlendirebilece¤imiz iki önemli görevi
vard›r. Birincisi, toplum ve bireylerin a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itim konusu, ikincisi ise baﬂta okul öncesi çocuklar›, okul ça¤› çocuklar›, gebeler ve ebeveynlere
muhakkak koruyucu hekimlik hizmetlerinin ulaﬂt›r›lmas› tart›ﬂmas›z çok önemlidir. Yak›n gelecekte kötüleﬂmenin
durdurulmas›, uzak gelecekte tedavi edici hizmetlerin sorunlar›n çözümünde
yeterli olmas›, ana hedefimizdir. Çok

ciddi bir haz›rl›k ve çal›ﬂma içindeyiz.
Gerek ‹ÜDHF’den çok k›ymetli ve sayg›de¤er ‹nci Oktay ve Gülçin Saydam
hocalar›m›z›n, gerek ulus ve insan›na aﬂ›k TDB Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve di¤er
samimi deste¤ini esirgemeyen kuruluﬂ
ve meslektaﬂlar›m›zla ve tabii Say›n Bakan›m›z ve Müsteﬂar›m›z›n candan katk›lar› ile çözümleri uygulamaya koyma
konusunda baﬂar›l› olaca¤›m›za inanc›m tamd›r.
TDBD: TDB ile Sa¤l›k Bakanl›¤› iliﬂkileri hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Asl›nda Birlik odalardan kaynaklanan
tats›z hat›ralar›n merkezi gibi ilk anda
so¤uk bir duruﬂ gösteriyor olsa da gerek Bakanl›ktaki arkadaﬂlar›n oluﬂturdu¤u iyi iliﬂkiler gerekse karﬂ›l›k samimi ve sayg›n tav›r ve tabii ki çözümlerle de sa¤lanan büyük mutabakat hiç
ﬂüphesiz umutlar›n yeﬂerdi¤i, birlik ve
beraberli¤in düﬂünceden eyleme dönüﬂme olgusu mutlulu¤umuzdur. TDB
ve çok sayg›de¤er Baﬂkan›m›zla oluﬂturulan tam güven görevdeki paylaﬂ›m ve
sorumluluk dolay›s›yla benzeﬂiktir.
Tespitte, de¤erlendirmede ve çözümde
ortak hareket di¤er sorunlar›n ve sektörlerin örnek alaca¤› bir boyutta geliﬂir
ve olgunlaﬂ›r düﬂüncesiyle TDB tek üyesi meslektaﬂ›mdan, yönetim organlar›na, k›ymetli Baﬂkan›na önyarg›s›z sevgi ve emek dolu tav›rlar›ndan dolay› teﬂekkürü borç bilmekteyim.
TDBD: Sa¤l›kta dönüﬂüm projesinde
diﬂhekimli¤inin yeri nedir?
Pek tabii a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri ge-

nel sa¤l›k hizmetlerinin ayr›lmaz bir
parças›d›r. Sa¤l›kta dönüﬂüm hakkaniyet ölçüsü gözetilerek, organizasyon,
finansman ve hizmet sunumunun etkili ve verimli olmas› ile gerçekleﬂecek
bir projedir. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin en ac›nas› ve vahim taraf› Cumhuriyet tarihi boyunca a¤›z diﬂ sa¤l›¤› ile
ilgili toplumsal ve bireysel bazda e¤itim
ve koruyucu hizmetlerin hiç denecek
kadar az verilmesidir. Bu hizmetlerin
eksikli¤i a¤›z diﬂ sa¤l›¤› ölçümlerinde
önemli bir de¤er olarak kabul edilen
DMF indeksinin %83’e ulaﬂmas› gibi
korkunç bir durum nedeniyle acil hal
sinyalleri verme noktas›na gelmiﬂtir. Bu
acil durum tespit ve kabulü ile kaybedilmiﬂ kuﬂaklar ve hizmetleri neresinden tutup negatiften dura¤anl›¤a ve sonunda da pozitife çevrilebilece¤idir.
Tabii ülkemizin k›t kaynaklar›n›n elverdi¤i ölçüde ciddi bir düzelme temin
edilece¤i aç›kt›r. Kaynak kullanmada
bugüne dek yap›lan eksik ve yanl›ﬂ tercihlerin e¤itim ve koruyucu hekimli¤e
dönüﬂtürülmesi ile çok ciddi sa¤alt›m
kazan›mlar›na ulaﬂaca¤›m›z ve gelecek
kuﬂaklar›n kaybedilmeden yaﬂat›lmas›
sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Sa¤l›kta dönüﬂüm,
plan, GSS, hakkaniyetli hizmet sunumu, insan gücü, bilim, geçerli tedavi
tan›m› ve kontrolü, hizmet sunumu, ak›lc› ilaç ve tüm sistemin iﬂlevsel olarak
kontrol edilebilir bir bilgi birikimiyle
ba¤lanmas› sonunda oluﬂaca¤› ve ayr›
tutamad›¤›m›z a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin bu dönüﬂüme en kolay entegre edilebilecek bir esnekli¤e sahip
olmas› en büyük ﬂans›m›zd›r.

A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Konseyi kuruluyor
999 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan 6.
Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’nin Meslek Sorunlar› Sempozyumu
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Bak›m Ürünleri
Kurultay› gündemi ile toplanm›ﬂt›.
Kurultayda Birli¤imizce önerilen ve
kabul gören, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n korunmas›, bilgi düzeyinin yükseltilmesi, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bilincinin oluﬂturulmas› amac›yla A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Konseyi kurulmas› önerilmiﬂti.
Uzun zamand›r ifade etti¤imiz Kon-

1

seyin kuruluﬂ aﬂamas›na gelmesini
çok önemli bir geliﬂme olarak kabul
ediyoruz. TDB, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
MEB, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, TSK,
ESAM, endüstri gibi kurum ve kuruluﬂlar›n yer ald›¤› Konseyin haz›rl›klar› büyük bir h›zla yürüyor. Konsey,
ulusal çapta projeler üretilmesi, çal›ﬂmalar›n tek elden yürütülmesi ve koordinasyonun sa¤lanmas›, tan›t›m ve
bilgilendirmenin do¤ru yap›lmas› gibi iﬂlevler üstlenecek.
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Terör
diﬂhekimli¤ini de vurdu
Türkiye’yi sarsan bombalama

Arif Sönmez
(Dentanet)

eylemlerinin ikinci dalgas›n›n
adreslerinden biri
Galatasaray’daki Britanya
Konsoloslu¤u’ydu.
Konsoloslu¤un bulundu¤u
Hamalbaﬂ› Caddesi y›llard›r
diﬂhekimli¤i sektörünün
yo¤unlaﬂt›¤› bir bölgeydi.
Sald›r› sonras› -büyük bir ﬂans
eseri can kayb› olmasa da
sektörümüzün birçok çal›ﬂan›
yaraland›, birçok iﬂyeri yerle bir
oldu. Patlamalardan zarar gören
diﬂhekimli¤i firmalar›na
patlamay› ve sonras›n› sorduk.
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Patlama s›ras›nda bizim büroda asma
katta toplant› yap›yorduk. Cam›n önündeydim, konsoloslu¤un kap›s›n›n
karﬂ›s›ndayd›m. Patlamay› benim kadar iyi gören yoktur san›r›m. Görenlerin hepsi
hayatta de¤ildir yani. Kamyon geldi. Kap›ya yaklaﬂma aç›s›ndan normal olmad›¤›
belliydi. ‹çeriye kadar girdi araba. Çok tedirgin olmuﬂum hatta bir doktorla telefonda konuﬂuyordum, eyvah demiﬂim.
Polis niye bu kamyonu bu kadar sokuyor
diye düﬂünüyordum. Sonra girdi¤ini görünce demek izni falan var diye düﬂündüm. Tam o s›rada da zaten patlama oldu.
D›ﬂar›ya alev topu ç›kt› araban›n arkas›ndan. Sonra ﬂok dalgalar› geldi. Cam çerçeve, arka duvarlar, alt bölmeler hepsi uçtu.
Malzeme, masa, sandalye hiçbir ﬂey kalmad›. Hepsi havaya uçtu. Ben sadece bo¤uldu¤umu hissettim. Çok kötü bir gaz
vard› içeride. Dedim herhalde bu sefer
hem bomba att›lar hem kimyasal bir gaz
verdiler.

Kay›plar›n maddi k›sm›n›n telafi edilmesi anlam›nda devletin herhangi bir
yard›m› oldu mu?
‹ﬂyerinde baz› enkazlar vard›. Enkazdaki
çavuﬂa söyledim. Almalar›n› rica ettik.
Yapmad›lar. Di¤er birine söyledim yapmad›lar. Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›na
söyledim gene ilgilenmediler. Belediye
Baﬂkan›n›n bizzat kendine söyledim. Yine
ilgilenmediler. Bakt›m, Anadolu Diﬂ Deposu’ndaki enkaz› boﬂaltt›lar. Gittim sordum hikmeti nedir diye. 300 dolar para
verdim ben dedi. Deste¤i bu say›n Belediye Baﬂkan›n›n. Kimse timsah gözyaﬂ› dökmesin. Devletten de belediyeden de bir
destek görmedik. Olaca¤a da benzemiyor.
Diﬂhekimli¤i camias›ndan yeterli bir
dayan›ﬂma gördünüz mü?
Yeterli de¤il, yeterlinin de ötesinde büyük
ilgi gördük. Sa¤ olsun TDB Baﬂkan› bizzat
olay yerine geldi. Bizzat bize geçmiﬂ olsun
dileklerini iletti. Hastanedeyken konuﬂam›yordum çünkü atardamar›m y›rt›lm›ﬂt›,
hareket etmemem gerekiyordu. Birçok
insan telefonla arad›, sa¤olsunlar. ‹DO
Baﬂkan› R›fat Bey arad›. Bizim sektörden
arkadaﬂlar›m›z›n destekleri vard›. Tabii ki
D‹ﬁS‹AD’›n büyük deste¤i vard›.

Ali Çak›r
(ADT Dental)
Patlama an›nda ben
binadan içeri girmiﬂtim birinci kattaki
ﬂirketimizin kap›s›na gelmiﬂtim. Zili
çalmak üzereydim. ‹ﬂte o anda bir patlama sesi ve arkas›ndan binan›n ana giriﬂinden yukar› toz, toprak, çak›l, kimyasal
ﬂey birlikte bir ak›nt› halinde sel gibi böyle üstümüze geldi. Kap› kendili¤inden aç›ld› zaten o anda. Elemanlar panik halinde d›ﬂar› ç›kt›lar. ‹çeriye bir göz att›k göz
gözü görmüyor. Hemen o panikle biz de
d›ﬂar› att›k kendimizi zor bela. Tam mahﬂer yeriydi. Çok büyük bir karmaﬂa vard›.
Hemen köﬂede 3-4 tane diﬂ deposunun
oldu¤u bir bina vard›r. Oraya bakt›k. Onun yan›nda zaten Dentanet var, onun
yan›nda da Anadolu Diﬂ Deposu var. Hiçbirisinin ön cephesi yoktu.
Birçok arkadaﬂ›m›z yaraland›. Bende çizik
bile yok. En korumal› yerdeydim. Ancak
bu kadar iyi bir tesadüf olabilir. 30 saniye
önce kap›n›n önündeydim. Orada olsam
veya ofise gelip yerime oturmuﬂ olsam ki
yerim tam cam›n kenar›d›r, hiç kurtuluﬂ
ﬂans›m olmazd›.

Gökay Saraç
ﬁafak Diﬂ Deposu
Ben o s›rada ﬂirketteydim. Vergi günü
oldu¤undan kasada
bir iﬂlem yap›yorduk. Patlama esnas›nda bizi kasa korudu zaten, cam çerçeve sonra komple içeriye girdi. Kendimize
geldi¤imizde di¤er arkadaﬂlara göre durumuz iyiydi. D›ﬂar›ya bakt›¤›m›zda herkes
sa¤a sola kaç›ﬂ›yordu. Ciddi yaral›lar vard›. Durumu iyi olan arkadaﬂlar da onlar›
taﬂ›mak için aﬂa¤›ya indiler.
Gördü¤ümüz kadar›yla Evre Diﬂ Deposu’ndan 4 tane arkadaﬂ›m›z yaraland›. Beyo¤lu Diﬂ Deposu’ndan bir arkadaﬂ›m›z›n
gözlerinin birinin görmeme ihtimali vard›. Ertu¤rul Diﬂ Deposu’ndan Gazanfer
Bey’in ciddi bir yaras› vard›. Dentanet’ten
Arif Bey’in ciddi bir yaras› var. Zaten biz
ondan sonra da o yaral› arkadaﬂlar›m›z›
götürüldükleri hastanelerde ziyaret etmek için ç›kt›k. Çok kötü, feci bir olayd›.
Dayan›ﬂma çabalar› yeterli miydi?
Böyle bir olayda bizleri sevindiren veya
gurur veren ﬂu oldu, gerek TDB Baﬂkan›
Celal Bey, gerek ‹DO Baﬂkan› Rifat Bey,
EDAD’›n Baﬂkan› Galip Gürel, müﬂterile-

Binaya girerken bir tuhafl›k var m›yd›?
Yok. Ben o gün arabam› tamirciye b›rakt›m. Normalde erken gelirim. Yerimde oturmuﬂ olsayd›m yoktum zaten ﬂimdi. Bu
konuﬂma da olmazd›. ‹stiklal Caddesi’nden öyle yürüyerek dükkanlara baka
baka geldim. Garip bir durum da gelmedi
bana. Asl›nda kamyon da oralardaym›ﬂ.
Galatasaray Lisesi taraf›ndan gelip burada
bir süre durmuﬂ, lasti¤i de inikmiﬂ. Herhalde polis niye durdun falan der diye
patlat›p geldi buraya. ‹nikmiﬂ lasti¤i. Hatta orada bir seyyar sat›c› senin lastik patlak demiﬂ ama adam hiç bakmadan basm›ﬂ gaza. Oraya birisi girdi herhalde arkas›ndan bu da giriyor. Beton bariyeri vard›r konsoloslu¤un içinde. Buraya vurup
patl›yor. O zaman iﬂte bu yandaki iki bina an›nda havaya uçuyor. Konsolos da o
anda orada. Duvar dibinde ayakkab›c›
vard›r orada ayakkab›s›n› boyatm›ﬂ, Pano’cular ça¤›rm›ﬂ gel çay iç diye. Ö¤leden
sonra gelirim demiﬂ. Cesedi karﬂ›daki Anadolu Diﬂ Deposu’ndan ç›kt›.
Devlet olay an›nda ve sonras›nda yeterli hassasiyeti gösterdi mi?
‹lk müdahale aç›s›ndan ben çok olumlu
gördüm her ﬂeyi. Hemen an›nda herkes
oraya ulaﬂt›. 15-20 dakika sonra bütün

rimiz ve ismini ﬂu anda hat›rlamad›¤›m
bir sürü insan telefonlarla bir ihtiyac›m›z›n olup olmad›¤›n›, hastalar›n›n durumunu sürekli ö¤renmek istediler. Böyle
olaylar karﬂ›s›nda yaln›z olmad›¤›m›z›, arkam›zda böyle bir camian›n oldu¤unu
bilmek bizim için gurur vericiydi.
Bu sald›r›n›n mali ceremesini de firmalar m› çekmek zorunda kal›yor?
Tabii ﬂu anda iﬂyeri sahipleri çekmek zorunda kal›yor. Çeﬂitli sözler veriliyor ama
bunlar›n hepsi lafta kal›yor. Sigorta ﬂirketlerinin herkesin hasar›n› ödeyece¤ini
düﬂünmüyoruz çünkü o arkada yazan ince, ufak yaz›lar okunmadan imzalar at›l›yor. Ço¤unun terör sigortas› olmad›¤› için maalesef bu imkanlardan yararlanamayacak. Ya da zarar›m›z 10 milyarsa 5
milyar lira ödüyor. Maalesef kendi gücünüz, kendi imkan›n›z varsa aya¤a kalkacaks›n›z. Yoksa devletten beklerseniz uzun süre iﬂyriniz kapal› kal›r. Zaten görüyorsunuz, geldiniz, dolaﬂt›n›z, insanlar
yavaﬂ yavaﬂ aya¤a kalk›yor. Hayat da devam ediyor, aya¤a kalmak zorunday›z.
Onlar› beklersek aç kalaca¤›z. Onlar› beklemeden kendi gücümüzle kendi imkanlar›m›zla aya¤a kalkaca¤›z. Tabii ki daha
sonra haklar›m›z› aramak için olay›n boyutlar›n› araﬂt›raca¤›z.

sistem kurulmuﬂtu. Ama aradan kaç gün
geçti bugün ay›n 6’s›. 20’sinde oldu olay.
‹ki haftada geldi¤imiz noktay› sorarsan›z
tam bir hayal k›r›kl›¤›. ‹lk iki gün itibariyle tutulan tespit tutanaklar›na ﬂimdi bak›yoruz hepsi d›ﬂar›dan bak›p söylenmiﬂ iﬂte: ‘cam çerçeve inik’. Cam çerçeve inik ama içerisi de yok. Mesela benim ofis polis tutana¤›mda cam çerçeve yok görünüyor. Ama benim ofise gelin ofis yok ﬂimdi. Tamamen duman olmuﬂ. Sektörün
durumu çok zor. Benim ﬂah›s olarak firma olarak sigortam var teröre karﬂ›. Baz›
arkadaﬂlar›n sigortas› da yok, ya da terörü
kapsam›yor. Biz yapt›rm›ﬂ›z ama sigortada ne kadar›n› karﬂ›lar onu bilmiyorum.
Diﬂhekimli¤i camias›na, D‹ﬁS‹AD olsun
TDB olsun ve baz› tan›d›¤›m›z diﬂhekimleri olsun hepsine çok teﬂekkür ediyorum. ﬁahs›m olarak beni hepsi arad›lar.
D‹ﬁS‹AD zaten kendi örgütümüz, onlar
konta¤a geçtiler. TDB Baﬂkan› Celal Bey;
kendisine çok teﬂekkür ediyorum, hemen
arad› var m› bir ﬂey diye. Arkas›ndan di¤er Oda yetkilileri arad›lar. Sa¤olsun hepsi sordular. Tabii ilk gün arayan insanlara
öyle bir anlatm›ﬂ›z ki olay›n ﬂokuyla aynen ben de polis tutana¤› gibi cam çerçeve k›r›ld›, o kadar demiﬂim. Ben bile hasar› yeni yeni anlayabiliyorum.

Bombalamadan zarar
gören ve adres-telefon
bilgileri de¤iﬂen firmalar
ADT Bilgisayar ve Dental Ürünler
San. ve Tic. Ltd. ﬁti.
Adres : ‹stiklal Caddesi Dan›ﬂman
Geçidi No:222/18 Galatasaray / ‹stanbul
Telefon : 0212-251 90 80 / 251 90 79
Faks : 0212-251 52 76
Dentanet T›bbi Gereçler Ltd.ﬁti.
Adres : Tarlabaﬂ› Caddesi No:158
Ku¤ulu Han Beyo¤lu / ‹stanbul
Telefon : 0212-297 53 00
Faks : 0212-297 53 03
Beyo¤lu Diﬂ Deposu
Adres : Tadilat Halinde
(18 Aral›k 2003 tarihinden sonra eski
yerinde ve ayn› telefonlarla faaliyetlerine
devam edeceklerdir.) ﬁu anda
ulaﬂ›labilecek telefon numaralar›:
Telefon :0533 214 60 75 Turan Yetim
0535 524 91 65 Bülent ﬁenol
0533 747 15 72 Bülent Karsl›
Olayda hasar görüp de adres,
telefon bilgileri de¤iﬂmeyen depolar:

Anadolu Diﬂ Deposu, Evre (Atlas) Diﬂ
Deposu, ﬁafak Diﬂ Deposu, Temed A.ﬁ.
Eren Diﬂ Deposu, Akplastik Suni Diﬂ ve
Ltd.ﬁti., Onur Diﬂ Deposu
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Diﬂhekimli¤i bileﬂenlerinin
teröre karﬂ› ortak aç›klamas›

Türkiye halk›n› y›lg›nl›¤a
itmeye ve toplumda nifak
tohumlar› yerleﬂtirmeye
çal›ﬂanlar,
halk›m›z›n sa¤ duyusu
ve sabr› karﬂ›s›nda
baﬂar›s›z olacaklard›r!
on terör eylemi yeni can kay›plar›na, büyük yaralanmalara ve
maddi hasarlara yol açt›. Galatasaray'daki bombalamada diﬂhekimli¤i
sektöründen bir çok çal›ﬂan›m›z a¤›r,
orta ve hafif derecelerde yaraland›.
Terörle çirkin emellerine varmak isteyenler tarihte her zaman baﬂar›s›z
olmuﬂlard›r. Terörü ve teröristleri
kullananlar er veya geç bu kör silah›n
kendilerine dönece¤ini unutmamal›d›rlar.
Türkiye halk›n› y›lg›nl›¤a itmeye ve
toplumda nifak tohumlar› yerleﬂtirmeye çal›ﬂanlar, halk›m›z›n sa¤duyusu ve sabr› karﬂ›s›nda baﬂar›s›z olacaklard›r.
Dinlerin, uluslar›n, etnik topluluklar›n ve kültürlerin topra¤› Türkiye; bu
zenginli¤ini ve birlikteli¤ini dünyada
egemen güç olmak için her türlü yola baﬂ vuranlara karﬂ› koruyacakt›r.
Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen
oyuna karﬂ› toplumsal bir dayan›ﬂma
içerisinde olmak, hayata daha s›k› sar›lmak tüm sosyal kesimlerin görevi
olmal›d›r.

S

Sivil toplum örgütleri
sald›r›lar› lanetledi
eﬂitli sivil toplum örgütleri,
düzenledikleri eylemlerle,
‹stanbul'daki bombal› sald›r›lar›
protesto etti. Baﬂta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde bir araya gelen göstericiler terörü k›nad›.
‹stanbul Beyo¤lu'nun de¤iﬂik
noktalar›nda bir araya gelerek
Taksim’de toplanan Türk-‹ﬂ,
Hak-‹ﬂ, D‹SK, KESK, Türkiye
Kamu-Sen, Memur-Sen, Türk
Tabipleri Birli¤i, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ve T‹SK’in öncülü¤ündeki
çok say›da meslek örgütü ve sivil toplum kuruluﬂu baﬂkanlar›, daha sonra
Cumhuriyet An›t›'na çelenk koyarak,
sald›r›larda hayat›n› kaybedenler için
sayg› duruﬂunda bulundular.
Taksim Meydan›'nda düzenlenen eylemde ''ﬁiddete ve Teröre Karﬂ› Bar›ﬂ''
pankart› aç›l›rken, haz›rlanan ortak bildiri ise sanatç› Mustafa Alabora taraf›ndan okundu.
‹stanbul'daki sald›r›lar›n k›nand›¤› bildiride, ﬂu görüﬂlere yer verildi:
''Bu sald›r›lar, bilinmelidir ki dünyay›
diledikleri gibi yönetmek, insanl›¤› diledikleri gibi sömürmek peﬂinde koﬂanlar›n gizli politikalar›n›n sonuçlar›d›r ve
her zaman oldu¤u gibi bedeli, bu politikalar›n oluﬂumunda en küçük rolü ol-

Ç
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mayan masum insanlara ç›kar›lmaktad›r. Bizler insan›z diyorsak, bu sald›r›lara ve alt›nda yatan kirli politikalara sessiz kalamay›z, suskun olamay›z. Susmak, boyun e¤mek, teslim olmakt›r.
Buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz,
teslim olmayaca¤›z, susturulmuﬂ, y›ld›r›lm›ﬂ, korkutulmuﬂ bir toplum olmayaca¤›z.
Bugün 'ﬂiddete ve teröre karﬂ› bar›ﬂ' diyerek meydan okuyoruz. Hangi gerekçeyle, hangi biçimde gelirse gelsin, yaﬂam hakk›m›za, özgürlüklerimize, demokrasiye yönelmiﬂ tehditlere karﬂ› duraca¤›z. Ülkemizi, dünyay› kana bulayan, çat›ﬂmalar› körükleyen çifte standartlar›n maskelenmiﬂ oyunlar›n› bozaca¤›z. Bugün ve her gün, özgür, demokratik bar›ﬂ içinde bir ülke ve dünya
için haz›r›z.''
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Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Ankara Ünv. Diﬂhek. Fak.
Atatürk Ünv. Diﬂhek. Fak.
Baﬂkent Ünv. Diﬂhek. Fak.
Cumhuriyet Ünv. Diﬂhek. Fak.
Çukurova Ünv. Diﬂhek. Fak.
Dicle Ünv. Diﬂhek. Fak.
Ege Ünv. Diﬂhek. Fak.
Gazi Ünv. Diﬂhek. Fak.
Hacettepe Ünv. Diﬂhek. Fak.
‹stanbul Ünv. Diﬂhek. Fak.
Marmara Ünv. Diﬂhek. Fak.
Ondokuz May›s Ünv. Diﬂhek. Fak.
Selçuk Ünv. Diﬂhek. Fak.
Süleyman Demirel Ünv. Diﬂhek. Fak.
Yeditepe Ünv. Diﬂhek. Fak.
Diﬂ Malzemeleri Sanayici ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (D‹ﬁS‹AD)

‘Tasar›n›n haz›rlanmas›na
diﬂhekimli¤inin bütün
kesimleri katk›da
bulundu’
1928’den beri yürürlükte olan
1219 say›l› yasan›n günün
koﬂullar›na göre de¤iﬂtirilmesi
amac›yla bir süredir TDB
taraf›ndan çal›ﬂmalar
yap›lmaktayd›. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda bir yasa tasar›s›
tasla¤› haz›rland› ve diﬂhekimli¤i
camias›n›n bütün kesimlerinin
eleﬂtiri ve katk›lar›yla son ﬂeklini
ald›. Yak›nda TBMM’ye sunulacak
olan tasar›yla ilgili olarak TDB
ad›na çal›ﬂmay› yürüten MYK
üyesi Salih Gül’den bilgi ald›k.

TDBD: 1219 Say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunun de¤iﬂtirilme ihtiyac›n› ortaya
ç›karan nedenler nelerdir?
Ülkemizde bilimsel Diﬂhekimli¤inin temelleri 95 y›l önce at›lm›ﬂt›r. Diﬂhekimli¤i mesle¤ini yapabilmek için Yüksek
Ö¤renim al›nmas›n›n zorunlu hale getirilmesini sa¤layan kanun ise 75 y›l önce
11.04.1928 tarih ve 863 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
1923 y›l›nda Cumhuriyeti kuran kadrolar Tababet ve ﬁuabat› sanatlar›n› yani
Tabiplik ve Dallar›n›n bir an önce ça¤’a
uygun hale getirilmesi konusunda ki kararl›l›klar›n›, Cumhuriyetin ilan›ndan k›-

sa bir süre sonra bu kanunu ç›kar›p, yürürlü¤e koymalar›yla göstermiﬂlerdir. Bu
kanun yürürlü¤e konuldu¤u dönemde,
ça¤›n›n gerekleriyle örtüﬂen, ça¤daﬂ ve
mükemmel bir kanundu.Bu anlamda bu
yasay› haz›rlayan kadrolar› minnet, ﬂükran ve sayg›yla an›yorum.
Ama ne yaz›k ki zaman içinde kendini
geliﬂtiremeyen kiﬂiler veya zamana ayak
uyduramayan mesleklerin ortadan kalkmas› gibi kanunlar›n da zamana uyarlanmamas› ve geliﬂtirilmemesi yok olup gitmelerine veya iﬂlevsiz kalmalar›na neden
olmaktad›r. 1219 say›l› yasada Tababet
ve ﬁubat› Sanatlar›n›n çok büyük hizmetler yapmas›na ra¤men gerekli de¤iﬂiklikler ve güncellemeler yap›lmayarak
bir çok alanda uygulamaya ters düﬂme
durumunda b›rak›lm›ﬂt›r. Aradan geçen
75 y›l içerisinde a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›n›n genel
sa¤l›¤›n bir parças› oldu¤u ve bu alanda
hizmet veren diﬂhekimlerinin de t›bb›n
önemli sa¤l›k hizmetleri veren klinisyenleri oldu¤u gerçe¤i kabul edilmiﬂtir
Ayr›ca yasan›n yap›lmas›nda kullan›lan
dil gerekli güncelleﬂtirmeler yap›lmad›¤›
için günümüzde herkes taraf›ndan anlaﬂ›lamamaktad›r. Günümüz Türkçe’sinden oldukça uzakt›r.
Yasan›n kapsam›na ald›¤› terimler ya tamamen ortadan kalkm›ﬂ veya günümüzde karﬂ›l›¤› bulamam›ﬂt›r.
Yasan›n ele ald›¤› konular›n içeri¤i de zaman içinde geniﬂlemiﬂ, ekonomideki ve
teknolojideki geliﬂmeler bu alana yans›m›ﬂ, ayr›ca toplumun diﬂhekimlerinden
beklentilerinde de¤iﬂiklikler meydana
gelmiﬂtir.
75 y›l önce haz›rlanm›ﬂ mevcut yasa toplumun ve diﬂhekimlerinin isteklerine ve
beklentilerine cevap veremeyen, yaﬂam›n
dinamizmine ayak uyduramayan statik
bir metin olma durumunda b›rak›lm›ﬂt›r.
Bütün bu nedenlerden dolay› gerekli de-

¤iﬂiklikleri yapmak zorunluluk halini alm›ﬂt›r.
TDBD: De¤iﬂiklik haz›rl›klar› s›ras›nda nas›l bir yöntem izlediniz? Yasa
Tasar› Tasla¤› nas›l bir süreç izledi?
Bir dönem önce de 1219 ve 3224 ile ilgili çal›ﬂmalar›n içinde oldu¤umdan TDB
Merkez Yönetim Kurulu bu görevi bana
verdi. TDB’nin arﬂivinde bu konuda yap›lm›ﬂ bir çok çal›ﬂma ve haz›rl›k vard›.
Öncelikle bu çal›ﬂmalar› inceleyip bu güne kadar olan çal›ﬂmalar› tarad›m. Mevcut kaynaklardan ve günümüz ihtiyaçlar›ndan yola ç›karak bir yasa tasla¤› haz›rlad›m. TDB Yönetimi olarak bu görüﬂler
›ﬂ›¤›nda yasay› tekrar elden geçirdik. Kaleme al›nan bu tasar› tasla¤›, konu hakk›nda bilgisi olan TDB ve Oda organlar›nda görev alm›ﬂ meslektaﬂlar›m›za gönderdik. Onlardan edindi¤imiz katk›larla
oldukça netleﬂen Tasar› Tasla¤› Antalya’da yapt›¤›m›z Kongre öncesi tüm odalar›m›za gönderildi. Antalya’da Meslek
Sorunlar› Sempozyumu kapsam›nda
yapt›¤›m›z Oda Baﬂkanlar› toplant›s›n›n
gündemine al›nd›. Ayr›ca Gaziantep’teki
Oda Baﬂkanlar› toplant›s›nda Baﬂkanlar›n görüﬂüne sunulan tasar› tasla¤› oldukça ilgi gördü. Baﬂkanlar›n hepsi bu
konudaki duyarl›l›klar›n› tek tek yasa
maddeleri konusundaki düﬂüncelerini
söyleyerek ve geç saatlere kadar süren
toplant›dan ayr›lmayarak gösterdiler.
Baﬂtan beri de anlatt›¤›m gibi tasar› tasla¤› oldukça demokratik bir süreçten geçti. Her düzeyde tart›ﬂ›ld›. ‹lgili kesimlerin hepsinin görüﬂü al›nd›, her kesim
katk›da bulundu. Tasar› tasla¤› yaz›m
hatalar› ve hukuka ayk›r›l›klar› ay›kland›ktan sonra, yasan›n di¤er bir taraf› olan
diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›n›n görüﬂleri al›nacak. Böylece tasar› tasla¤› ilgili her taraf›n katk›da bulundu¤u, fikri29 / TDBD

nin al›nd›¤› bir taslak olarak diﬂhekimli¤i camias›n›n yani Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin ortak bir üretimi olacakt›r.
TDBD: Yasay› haz›rlarken belli baﬂl›
hangi konulara a¤›rl›k verdiniz?
Akademisyenlerin ve sahada çal›ﬂanlar›n
en çok ihtiyaç duydu¤u ve s›k›nt›s›n› yaﬂad›¤› konu diﬂhekimi mesle¤inin görev
ve yetki tan›m›yd›. Mesle¤imizin çal›ﬂma
alan›n s›n›rlar›n›n ve yetkilerinin belirlenmesi her kesiminin ihtiyac›yd›. Mevcut yasa a¤›zda yapt›¤›m›z herhangi bir
cerrahi müdahaleyi bile tart›ﬂma konusu
yap›yor, hatta geçmiﬂte yapt›¤› diﬂ çekimi nedeniyle mahkemelere gitmek zorunda kalan meslektaﬂlar›m›z bulunuyordu.
Önemli konulardan biri de birkaç y›ld›r
tart›ﬂmas›n› yapt›¤›m›z diﬂhekimli¤inde
uzmanl›k konusuydu. Bu tart›ﬂmalar taraflar› üzecek ve k›racak boyutlara varmak üzereydi. Bunun önlemleri bir an
önce al›nmal›yd›. Bu nedenle Antalya’da
yapt›¤›m›z "Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurultay›" bizim için çok önemliydi. Bu
kurultaydan da diﬂhekimli¤i camias› büyük bir olgunluk göstererek baﬂar›yla
ç›kmas›n› bildi. Burada al›nan kararlar›n
›ﬂ›¤›nda 1219 say›l› yasan›n de¤iﬂiklik önerileri taraflar›n uzlaﬂmas›yla daha ger-

çekçi olarak haz›rland›
TDBD: Bundan sonraki süreç nedir?
Bundan sonraki süreç tasla¤›n diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›nca incelenmesi ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’na teslimi. Daha
sonra da Bakanlar Kurulu, Meclis komisyonlar› ve Mecliste görüﬂülmesi süreciyle devam edecek.
TDBD: TDB’nin görevi burada bitiyor
mu ?
Ne mümkün... TDB, yasan›n her kademesindeki de¤iﬂiklikleri ve ilaveleri izlemeye devam edecek. De¤iﬂiklik Tasla¤›
yasalaﬂana kadar yaln›z TDB yönetimi
de¤il tüm meslektaﬂlar›m›z›n yasan›n
düzgün ç›kmas› konusunda sorumluluklar› ve görevleri oldu¤unu unutmamalar›n› rica ediyorum.
TDBD: Mevzuata yönelik baﬂka çal›ﬂmalar›n›z var m›?
Toplu çal›ﬂma yerlerinin tüm boyutlar›yla incelenmesi ve disiplin yönetmeli¤inin
yeniden düzenlenmesi ile ilgili komisyon
çal›ﬂmalar›m›z var.
TDBD: Bu komisyonlar›n çal›ﬂmalar›
nas›l gidiyor?
Komisyonlarda çal›ﬂma yöntemi olarak

öncelikle e-posta imkan›n› kullanmak istedik. Çünkü bu s›k s›k TDB Merkezinde yap›lacak toplant›lara k›yasla daha ekonomik olacak hem de komisyon üyelerinin katk›lar› ölçülebilecekti. Katk›
yapmayan veya bu konuda birikimi olmayan kiﬂilerin komisyonlar› iﬂgal etmesi engellenmiﬂ olacakt›. Ama komisyon
üyesi olarak düﬂündü¤ümüz kiﬂilere
gönderdi¤imiz e-postalara ilgili birkaç
kiﬂinin d›ﬂ›nda cevap alamad›k. Bütün
bunlara ra¤men komisyonlar› aktif hale
getirmek için çabam›z sürüyor.
Kamunun polikliniklerden, t›p merkezlerinden ve özel hastanelerden hizmet almaya baﬂlamas› toplu çal›ﬂma yerlerinin
önemini biraz daha art›rd›. Bu anlamda
bu çal›ﬂma yerlerinin sorunlar›n›n sosyal, ekonomik, mali, hukuki yönlerini araﬂt›r›p meslektaﬂlar›m›za bir rehber haz›rlamam›z gerekiyor. Çal›ﬂmalar›m›z›
bu yönde sürdürmeye devam edece¤iz.
Bu konularda katk› yapacak meslektaﬂlar›m›z görüﬂlerini TDB’ye faks ya da email yoluyla iletebilir.
Disiplin yönetmeli¤inde de¤iﬂiklik önerileriyle ilgili çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’n›n bu konudaki çal›ﬂmas› elimizde. Di¤er Oda ve
kiﬂilerin önerileri al›nd›ktan sonra çal›ﬂmalar›m›z sonuçlanacak.

Genel Sa¤l›k Sigortas›
Hükümet, y›llard›r gündemde olan bir projeyi somutlaﬂt›rma yönünde baz› ad›mlar
atarken sa¤l›k alan›n›n taraflar› da gündemdeki tasla¤›n olumlu-olumsuz yanlar›n›
ve uygulamada ç›kabilecek sorunlar› tart›ﬂ›yor. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin yeri de
dahil olmak üzere bu ciddi dönüﬂüm projesini çeﬂitli aç›lardan ele alan yaz› ve
röportajlar› kapsaml› bir dosya olarak sunuyoruz.

Marmara Üniversitesi Sa¤l›k E¤itim Fakültesi Prof.Dr. Osman Hayran:

Sa¤l›k hizmetleri için
hangi kaynaklar kullan›lmal›?
a¤l›k hizmetlerine olan talep ile
bu hizmetlerin topluma maliyeti
dünyan›n her yerinde giderek
artmaktad›r. Bunun baﬂl›ca nedenleri,
ortalama yaﬂam süresinin uzamas›, bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler ile hasta
beklentilerinin artmas›d›r.
Ortalama yaﬂam süresinin giderek uzamas› sonucu, tan› ve tedavisi daha zor
ve pahal› olan kronik hastal›klar önem
kazanmaktad›r. T›p alan›ndaki h›zl› bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler her gün
yeni tan› ve tedavi yöntemlerini hizmete sunmaktad›r. Yeni bilgi ve teknolojilerin geliﬂmesi ile daha önce hiç talep edilmeyen baz› pahal› hizmetler ihtiyaç
haline gelmektedir. Bunlara ek olarak
insanlar aras› iletiﬂimin artmas› ve tüketici bilincinin geliﬂmesi, hastalar›n ihtiyaç duyduklar› her türlü sa¤l›k hizmetine, en k›sa yoldan ulaﬂma istekleri ile
sunulan hizmetin kalitesine iliﬂkin beklentilerini artt›rmaktad›r.
Tüm bu etkenler bir araya gelince sa¤l›k hizmetlerine olan talep, bunun sonucu olarak ta yap›lan harcamalar artmakta ve bu hizmetlerin finansman› için model ve kaynak aray›ﬂlar› önem
kazanmaktad›r.
Sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda temel sorun, hizmetler için ihtiyaç duyulan paran›n hangi kaynaklardan ve nas›l bulunaca¤› sorunudur.

S

Bu amaçla kullan›lan baﬂl›ca 4 kaynak
bulunmaktad›r :
1- Cepten yap›lan harcamalar
2- Özel sigorta
3- Sosyal sigorta
4- Devletin vergi gelirleri
Böyle bir s›n›flama yap›lmakla birlikte
neredeyse hiçbir ülkenin sa¤l›k sistemi
için bu yöntemlerden birisi tek baﬂ›na
yeterli olmay›p genellikle çeﬂitli yöntemlerin birlikte kullan›m› söz konusudur. Bu s›n›flama, “gönüllü’’ den ‘’zorunlu’’ya do¤ru, ya da “bireyci’’den
“devletçi’’ye do¤ru bir s›n›flama olarak
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da ele al›nabilir.
Cepten yap›lan harcamalar, finansman
için kullan›lan en eski yöntemdir. Buna
göre sa¤l›k hizmetleri, t›pk› di¤er mal
ve hizmetler gibi al›n›p sat›labilen hizmetlerdir. Bu iﬂ için al›c› ve sat›c›n›n
karﬂ›laﬂt›¤› bir piyasa vard›r. Sa¤l›k hizmetine ihtiyac› olan her kiﬂi cebinden
harcayaca¤› paran›n gücü ölçüsünde
diledi¤i hizmeti bu piyasadan sat›n alma hakk›na sahiptir. Paras› çok olan›n
diledi¤i zaman her türlü sa¤l›k hizmetinden s›n›rs›zca yararlanabilece¤i, paras› az olan›n ise en temel sa¤l›k hizmetlerinden bile mahrum kalabilece¤i
bu finansman modelinde kiﬂilerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas› konusunda eﬂitlik söz konusu de¤ildir.
Cepten yap›lan harcamalar, ekonomik
aç›dan zay›f olan ülkeler ile örgütsüz
toplumlarda çok görülen bir kaynakt›r.
Kiﬂilerin hangi sa¤l›k hizmetlerine, ne
zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacaklar›n›n genellikle bilinememesi nedeniyle
beklenmedik bir hastal›k ya da kaza an›nda cepten yap›lmas› gereken harcamalar›n karﬂ›lanamayacak boyutlarda
olabilmesi nedeniyle, zaman içerisinde
“risk paylaﬂ›m›’’ esas›na dayal› sa¤l›k sigortac›l›¤› anlay›ﬂ› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Özel sigorta, kiﬂilerin sa¤l›kl› olduklar›
dönemlerde prim ad› alt›nda bir kenara
ay›rd›klar› miktar› belirli paralar ile, s›n›rlar› ve miktar› önceden saptanm›ﬂ olan çeﬂitli sa¤l›k hizmetlerini, ihtiyaç
duyduklar› anda alabilmelerini sa¤lama
amac›n› taﬂ›maktad›r. Bu modele göre
genellikle hizmeti sunanlar ile alanlar aras›nda üçüncü bir taraf olarak finansman› sa¤layan bir kuruluﬂ bulunmaktad›r. Ancak baz› durumlarda hizmetlerin
sunumu ve finansman sa¤lanmas› ayn›
kuruluﬂ taraf›ndan da yap›labilmektedir. Kiﬂiler sa¤l›k durumlar› ve taﬂ›d›klar› sa¤l›k riskleri dikkate al›narak kendileri için belirlenen primler karﬂ›l›¤› sigortalanmakta ve buna uygun sa¤l›k
hizmetinden yararlanabilmektedir. Kiﬂinin sa¤l›k durumu ile ilgili risklere

göre ödeyece¤i prim miktar› de¤iﬂmekte, hem sa¤l›k durumu hem de ödedi¤i
prim miktar›na göre de yararlanaca¤›
sa¤l›k hizmetinin boyutlar› farkl›l›k
göstermektedir. Özel sa¤l›k sigortas›nda zorunluluk olmad›¤› gibi kiﬂilerin
sa¤l›k hizmetlerinden eﬂit olarak yararlanmas›n› sa¤lamak gibi bir amaç da
söz konusu de¤ildir.
Özel sa¤l›k sigortas›n›n en yayg›n oldu¤u ülke ABD’dir.
Gerek cepten yap›lan harcamalar, gerekse özel sa¤l›k sigortas›, zorunlu olmamalar› nedeniyle toplumun tümünü
kapsamamakta, kiﬂilerin ekonomik gücüne ba¤l› oldu¤u için de sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmada eﬂitsizli¤e
neden olmaktad›r.
Bat›da sanayi devrimi ile birlikte ortaya
ç›kan sosyal sigorta modeline göre, özellikle baz› iﬂkollar›nda çal›ﬂanlar›n ihtiyaç duyaca¤› sa¤l›k hizmetleri iﬂveren
veya iﬂveren/iﬂgören taraf›ndan ödenecek primlerden oluﬂan gelirlerle finanse
edilmelidir. Bu konuda iﬂverenler ve
çal›ﬂanlar›n kat›l›m› sa¤lanmal›, toplanan gelirlerden oluﬂan fonlar›n kullan›m› devletin ya da kamu ad›na görev yapan ve kar amac› gütmeyen kuruluﬂlar›n denetiminde olmal›d›r. Tarihsel geliﬂim içerisinde önce “hastal›k sand›klar›’’ ﬂeklinde ortaya ç›kan sosyal sigorta
anlay›ﬂ›, ortaya ç›kacak sa¤l›k risklerinin paylaﬂ›m› esas›na dayanmaktad›r.
Genellikle çal›ﬂan kiﬂilerin gelirlerinden
sa¤l›klar› için düzenli olarak ayr›lacak
paralar›n, iﬂveren taraf›ndan da katk›
sa¤lanarak, ilerde hastaland›klar›nda ya
da kaza geçirdiklerinde ihtiyaç duyacaklar› sa¤l›k hizmetlerini karﬂ›lamak amac›yla bir kenara ayr›lmas› bu modelin temelini oluﬂturmaktad›r. Bu ﬂekilde, sa¤l›¤› tehlikeye giren bir kiﬂi, normalde kendi geliri ile alt›ndan kalkamayaca¤› harcamalar›n karﬂ›lanabilmesi olana¤›na kavuﬂmuﬂ olmaktad›r.
Sosyal sigorta konusunda en köklü geçmiﬂe sahip olan ülke Almanya’d›r.
Genellikle tedavi edici hizmetler için

geliﬂtirilmiﬂ olan sosyal sigorta uygulamalar›, zorunlu ya da gönüllü olabilmektedir. Toplumun belirli kesimlerini
ya da tümünü kapsayabilmektedir. ‹ﬂveren ve iﬂçi katk›lar› farkl› oranlarda olabilmekte, sigorta karﬂ›l›¤›nda yararlan›labilecek hizmetlerin kapsam› da
farkl›l›k gösterebilmektedir.
Toplumun ç›karlar›n› ve iyili¤ini ön
planda tutan anlay›ﬂa göre, sa¤l›k hizmetlerinin finansman›ndan devlet sorumludur. Devlet insanlar›n sa¤l›¤› için
kaynak yaratmal›, bulmal› ve kullanmal›d›r. Bunu insanlar›n iste¤ine veya tercihlerine b›rakmadan ve herkes için
yapmal›d›r. Devletin bu iﬂi yapmas› için
kullanaca¤› baﬂl›ca kaynak vergi gelirleridir. Tüm vatandaﬂlar›n ihtiyaç duyaca¤› her türlü sa¤l›k hizmeti, talep edilsin ya da edilmesin, devletin vergi gelirlerinden finanse edilmelidir. Bu modele
göre sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma
konusunda vergi verenler ile vermeyenler ya da az verenler ile çok verenler aras›nda fark yoktur. Sa¤l›k için özel bir
vergi al›nmas› söz konusu olmad›¤› gibi, kiﬂilere yap›lacak sa¤l›k harcamalar›
konusunda da ço¤u zaman bir s›n›r
yoktur. Var olan s›n›rlar, hizmetlerin
kötüye kullan›m›n›, israf›n› önlemek amac›yla konulmuﬂ, denetim amaçl› s›n›rlard›r.
Vergi gelirleri ile finansman konusunda
en geliﬂmiﬂ uygulamalar ‹ngiltere ile ‹skandinav ülkelerinde görülmektedir.
Devletin vergi gelirleri ile finansman,
talep etsinler ya da etmesinler, tüm vatandaﬂlar›n her türlü sa¤l›k hizmetinden diledikleri anda yararlanabilmelerini sa¤lamas› nedeniyle kapsay›c› ve eﬂitlikçi bir finansman modeli olarak görünmektedir.
Sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda
kullan›lan kaynaklar›n, toplumlara, zamana ve sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂimine
göre farkl›l›k gösterdi¤i hatta bir tür evrim geçirdi¤i dikkati çekmektedir.
On dokuzuncu yüzy›la kadar egemen
olan tar›m toplumlar›nda sa¤l›k hizmetleri genellikle usta-ç›rak usulü ile
yetiﬂmiﬂ hekimlerin, genellikle evde bak›m ﬂeklinde verdi¤i bireysel hizmetlerdir. Daha çok yoksullar ve kimsesizler
için dini ya da yard›m kuruluﬂlar›nca
kurulan hastanelerin yap›s› ve iﬂlevi bugünkü modern hastane anlay›ﬂ›ndan
çok uzakt›r.
On dokuzuncu yüzy›l›n ortalar›nda a-

nestezinin keﬂfi ve sepsis kavram›n› ortaya ç›k›ﬂ› hastane anlay›ﬂ›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Gene bu dönemde Florence
Nightingale’in hasta bak›m›n› ayr› bir
disiplin haline getirmiﬂ olmas›, yani
hemﬂirelik mesle¤inin geliﬂmesi, ard›ndan mikroskop ve mikroorganizmalar
konusunda kaydedilen geliﬂmeler, sa¤l›k hizmetleri ve hastane kavramlar›nda
köklü de¤iﬂimlere yol açm›ﬂt›r .
Daha önce paral› ve sayg›n bireyler için
evlere giderek sa¤l›k hizmeti veren hekimler, art›k çeﬂitli teknolojilerle donan›ml› hastanelerde baﬂka sa¤l›k meslekleri ile birlikte ekip halinde sa¤l›k hizmeti sunmaya baﬂlam›ﬂt›r. On dokuzuncu yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren
söz konusu olan bir di¤er geliﬂme de
sanayi devrimidir.
Sanayi devrimi, iﬂçi s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›n›, bir arada çal›ﬂan insanlar aras›nda dayan›ﬂma ruhunun geliﬂmesini,
dolay›s›yla iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›na karﬂ› sigorta anlay›ﬂ›n›n geliﬂ-

Türkiye’de cepten yap›lan
harcamalar›n toplam sa¤l›k
harcamalar› içindeki pay› oran
olarak neredeyse kapitalizmin
beﬂi¤i say›lan ABD’nin iki kat›d›r.
GSMH’dan sa¤l›¤a ayr›lan pay›n
düﬂüklü¤ü ve cepten yap›lan
harcamalar›n fazlal›¤› aç›s›ndan
Türkiye ile Rusya’n›n birbirine
çok benzedi¤i dikkati
çekmektedir.
mesi sonuçlar›n› do¤urmuﬂtur. Önce
Bat› Avrupa’da, gönüllülük temelinde
dayan›ﬂma ruhu ile ve belirli sa¤l›k sorunlar› karﬂ›s›nda risk paylaﬂ›m› amac›yla oluﬂturulan ‘’hastal›k sand›klar›’’,
yirminci yüzy›ll›n ilk yar›s›nda zorunlu
‘’sa¤l›k sigortalar›’’na dönüﬂmüﬂ ve Amerika k›talar›na da yay›lm›ﬂt›r. Bu dönemde iﬂçi s›n›f› ad›na mücadele eden
bolﬂeviklerin iktidara gelerek kurdu¤u
Sovyetler Birli¤i’nde ise, sa¤l›k hizmetleri tamamen devletin sorumlulu¤unda
sunulmaya ve finanse edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹kinci Dünya Savaﬂ›n›n hemen ard›n-

dan, daha önce sosyal sigorta modelini
benimsemiﬂ olan ‹ngiltere, ‹rlanda ve
‹skandinav ülkeleri, sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda devletin vergi gelirlerinden yararlanmaya baﬂlam›ﬂlard›r .
Sosyal sigorta uygulamas›n› 1883 y›l›ndan beri sürdürmekte olan Almanya
baﬂta olmak üzere baz› Bat› Avrupa ülkeleri ise bu dönemde sosyal sigorta anlay›ﬂ›n› geliﬂtirerek ve dönüﬂtürerek
sürdürmüﬂlerdir.
Ülkemizdeki ilk sosyal sigorta uygulamas› say›lan (1921 y›l›ndaki Ere¤li maden iﬂçileri için yap›lan s›n›rl› düzenleme d›ﬂ›nda) 1950 tarihli ‘’Hastal›k ve Anal›k Sigortas› Kanunu’’nun yay›nlanmas› da bu döneme rastlamaktad›r.
1960’l› y›llarda gelindi¤inde, daha önce
finansman› büyük ölçüde özel sigortaya
dayanan ABD ile özel sigortan›n neredeyse hiç olmad›¤›, ancak cepten harcamalar›n yayg›n oldu¤u Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin finansman› konusunda bir ‘’sosyalleﬂme’’ hamlesinin gerçekleﬂti¤i görülmektedir.
Ülkemizde önce 1961 y›l›nda ‘’Sa¤l›k
Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesine Dair
Kanun’’, daha sonra 1965 y›l›nda ‘’Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’’ ile sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ile finansman›nda devletin ve sosyal sigortan›n rolü
artt›r›lm›ﬂt›r. ABD’de ise ayn› dönemde
yoksullar için Medicaid, yaﬂl›lar için
Medicare isimli düzenlemeler ile devlet,
sa¤l›k hizmetleri finansman›nda varl›¤›n› göstermeye baﬂlam›ﬂt›r .
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan
sonra, 1990’l› y›llarda Rusya ve Do¤u
Avrupa ülkelerinde sa¤l›k hizmetleri finansman› için sosyal sigorta a¤›rl›k kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ayn› dönemde
ABD’de sa¤l›k hizmetlerinde devletin
rolünü artt›rmaya ve harcamalar› kontrol alt›na almaya yönelik reform çabalar›, Bat› Avrupa’da ise gene devletin rolünü artt›rma amaçl› düzenlemeler dikkati çekmektedir.
Doksanl› y›llar Türkiye’de ‘’reform’’, ‘’özelleﬂtirme’’ ve ‘’genel sa¤l›k sigortas›’’
tart›ﬂmalar› ile geçmiﬂ, ancak, 1990 y›l›nda özel sa¤l›k sigortalar›n›n kurulmas›na iliﬂkin düzenlemeler d›ﬂ›nda
kayda de¤er bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Görüldü¤ü gibi sa¤l›k hizmetlerinin finansman› aç›s›ndan, ülkeler için geçerli olabilecek sihirli formüller ve mutlak
do¤rular bulunmamaktad›r. Eskinin
sosyalist ve devletçi Do¤u Avrupa 
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Ülke

Türkiye
ABD
Almanya
‹ngiltere
Rusya
Hindistan

Gayr› Safi
Milli Has›ladan
sa¤l›¤a ayr›lan
pay (%)
5.0
13.0
10.6
7.3
5.3
4.9

Devletin yapt›¤›
sa¤l›k harcamalar›n›n
toplam devlet bütçesi
içindeki pay› (%)
9.0
16.7
17.3
14.9
14.5
5.3

Devletin yapt›¤›
sa¤l›k harcamalar›n›n
toplam sa¤l›k harcamalar›
içindeki pay› (%)

Cepten yap›lan
sa¤l›k harcamalar›n›n
oplam sa¤l›k harcamalar›
içindeki pay› (%)

71.1
44.3
75.1
81.0
72.5
17.8

28.8
15.3
10.6
10.6
23.4
82.2

* Dünya Sa¤l›k Örgütünün 2003 y›l›nda yay›nlad›¤› ülke sa¤l›k istatistiklerinden yararlan›larak haz›rlanm›ﬂt›r (http://www3.who.int/whosis/country/indicators)

Tablo 1: Çeﬂitli ülkelerde sa¤l›k harcamalar›n›n durumu (2000)*

ülkeleri finansman modellerini özele de
yer veren sosyal sigorta modeline dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›rken, kapitalist ve pek
çok hizmeti özelleﬂtirmiﬂ olan baz› Bat›
Avrupa ülkeleri sa¤l›k hizmetleri finansman›nda genel vergi gelirlerini
kullanmay›, yani devletin rolünü artt›rmay› tercih etmektedir.
Bugünkü yap›s› ile özel sigortac›l›¤›n en
yayg›n oldu¤u ülke olan ABD, sosyal sigortac›l›¤›n anavatan› say›lan Almanya,
finansman› a¤›rl›kl› olarak devletin vergi gelirleri ile sa¤lamay› benimseyen ‹ngiltere, komünist sistemden sosyal sigorta sistemine geçiﬂ sürecini yaﬂamakta olan Rusya, kendine özgü sa¤l›k sistemleri olan Hindistan ile Türkiye’nin
sa¤l›k harcamalar›na iliﬂkin baz› istatistiki bilgiler Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Tabloda da görüldü¤ü gibi Gayr› Safi
Milli Has›ladan sa¤l›¤a ayr›lan pay›n en
fazla oldu¤u ülke ABD’dir. Devlet bütçesinden sa¤l›k için en fazla pay› ay›ran
ülke Almanya’d›r, ancak toplam sa¤l›k
harcamalar› içerisinde devletin pay›n›n
en yüksek oldu¤u ülke ‹ngiltere’dir.
Cepten yap›lan harcamalar konusunda
ise Hindistan baﬂ› çekmektedir. Türkiye’de cepten yap›lan harcamalar›n toplam sa¤l›k harcamalar› içindeki pay› oran olarak neredeyse kapitalizmin beﬂi¤i say›lan ABD’nin iki kat›d›r.
GSMH’dan sa¤l›¤a ayr›lan pay›n düﬂüklü¤ü ve cepten yap›lan harcamalar›n
fazlal›¤› aç›s›ndan Türkiye ile Rusya’n›n
birbirine çok benzedi¤i dikkati çekmektedir.
Ülkemizde sa¤l›k hizmetlerinin finansman› konusu ço¤u kez sa¤l›kl› biçimde
tart›ﬂ›lamamaktad›r. ‘“Sa¤l›k sigortas›’’
kavram› genellikle “özelleﬂtirme’’ ile eﬂanlaml› kullan›lmakta, konu tart›ﬂ›l›rTDBD / 36

ken kavram kargaﬂas› yaﬂanmaktad›r.
Özünde temel sa¤l›k hizmetleri ile ilk
basamak tedavi edici hizmetlerin sunumu için bir örgütlenme modeli olarak
ortaya ç›kan, daha uygulamaya f›rsat
bulamadan pek çok maddesi de¤iﬂtirilen ve tam 40 y›ld›r gündemde olan
“sosyalleﬂtirme’’, hala bir finansman
modeli olarak alg›lanabilmekte ve ideolojik nedenlerle savunulmaktad›r.
Özellikle meslek örgütlerinin ülke sorunlar› karﬂ›s›nda genellikle hükümetlere muhalif olan tav›rlar› ile hükümetlerin meslek örgütlerine olan her zamanki önyarg›l› tav›rlar›n›n yap›c› bir
etkileﬂime dönüﬂememiﬂ olmas›, üniversite akademisyenleri ile siyasi partiler aras›nda sa¤l›kl› bir iliﬂkinin kurulamam›ﬂ olmas›, sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve finansman› konular›nda gerçekçi modellerin geliﬂtirilmesini engellemiﬂtir.
Asl›nda sa¤l›k hizmetleri, özellikleri gere¤i ne tamamen devlet taraf›ndan sunulmas› ve finanse edilmesi, ne de tamamen piyasa koﬂullar›na b›rak›lmas›
mümkün olmayan türde hizmetlerdir .
Örne¤in, temiz içme suyu sa¤lanmas›
ya da at›klar›n uzaklaﬂt›r›lmas› gibi çevreye yönelik baz› koruyucu sa¤l›k hizmetlerini piyasaya b›rakmak mümkün
olmad›¤› gibi, AIDS, Tüberküloz gibi
toplum sa¤l›¤›n› tehdit eden bulaﬂ›c›
hastal›klarla savaﬂ konusunu da bireylerin ödeme güçlerine b›rakmak do¤ru
de¤ildir.
Sa¤l›k, temel insan haklar›ndan birisi,
üstelik önde gelenidir. Üstelik bu temel
hak di¤er haklar›n gerçekleﬂmesi için
ön koﬂuldur. Buna hiç kimsenin itiraz›
olamaz. Bu hakk›n tüm yurttaﬂlar için,
bir “toplum sözleﬂmesi’’ olan “devlet’’
taraf›ndan sa¤lanmas›, korunmas›, gö-

zetilmesi gereklili¤ine de kimsenin itiraz› olamaz. Ancak, her konuda oldu¤u
gibi sa¤l›k konusunda da “ihtiyaçlar
sonsuz, kaynaklar s›n›rl›’’d›r. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirin düﬂük, vergi gelirlerinin s›n›rl› oldu¤u ülkelerde, sa¤l›¤›n genel bütçe içerisinde di¤er sektörlerle rekabete girerek en fazla pay› alabilmesi ne yaz›k ki mümkün olamamaktad›r. Çünkü, maalesef sa¤l›k konusu bu tür ülkelerde ne politikac›lar›n
ne de s›radan insanlar›n öncelikli konular› aras›nda yer alamamaktad›r.
Bu nedenlerle, sa¤l›k hizmetlerinin finansman› konusuna teorik do¤rular veya ideolojiler aç›s›ndan bakmak yerine
ülke koﬂullar› ve gerçekleri aç›s›ndan
bakmak, daha h›zl› ve geçerli çözümler
üretilmesini sa¤layacakt›r. 
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TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi U¤ur Yapar:

Sa¤l›k mevzuat›nda neler de¤iﬂti?
Sa¤l›kta dönüﬂüm projesinin hayata geçirilmesi yönünde çal›ﬂmalar sürerken
buna paralel olarak sa¤l›k mevzuat›nda da baz› de¤iﬂiklikler yap›ld›.
Oldukça köklü dönüﬂümleri içeren bu de¤iﬂiklikleri kronolojik s›rayla derledik.
1 ﬁubat 2003 tarihinde 2003 y›l› Bütçe
Uygulama Talimat› resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu talimatla; memurlar›n, memur emeklilerinin, yeﬂil kartl›lar›n ve Ba¤-Kurlular›n
tedavilerine iliﬂkin esaslarla bu tedaviler için 2003 y›l› boyunca ödenecek birim ücretler aç›klanm›ﬂt›r.
Anayasaya ve 657 say›l› yasaya ayk›r›l›¤›
mahkeme kararlar›yla sabit olmas›na ra¤men, B.U.T.lar› her sene rakamlar› de¤iﬂtirilerek yeniden ç›kar›lmaktad›r.
Anayasa Mahkemesi B.U.T.lar›n›n bütçe
kanununa konmas›n› anayasaya ayk›r›
bulmaktayken, Dan›ﬂtay da devlet memurlar›n›n özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda
yapt›rd›klar› tedavileri için TDB tarifesine
göre ödeme yap›lmas› gerekti¤i halde
B.U.T. ile k›s›tlama getirilmesini yasaya
ayk›r› bulmaktad›r.
TDB olarak B.U.T.taki ilgili maddelerin
iptali ve yürütmesinin durdurulmas› için
dava açt›k. Nitekim TDB ve di¤er baz› kurumlar›n açt›¤› davalar sonucunda dan›ﬂtay 23 May›s 2003 ve 7 A¤ustos 2003 tarihlerinde, daha önceki senelerdeki kararlara benzeyen yürütmeyi durdurma kararlar›n› yine vermiﬂtir.
Ama maalesef idare hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi bu talimat› uygulamaya hala devam etmektedir.
***
13 Nisan 2003 tarihinde Özel Hastaneler
Yönetmeli¤i’nde de¤iﬂiklik yap›lmas›na
dair yönetmelik Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmelikle;
• Vak›f üniversitelerine ait hastaneler de
özel hastane kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
• Hastanede tam gün çal›ﬂt›r›lmak zorunda olan hekimlerin baﬂka bir yerde çal›ﬂmalar› yasaklanm›ﬂt›r.
• Her diﬂ üniti için bir adet diﬂhekimi bulunmak zorundad›r.
• Hastanelerin a¤›z diﬂ ve çene hastal›klar› ve cerrahisi, poliklini¤i ve ameliyathanelerinde bulunmas› gereken alet ve ekipmanlar ek 4’te belirtilmiﬂtir.
***
17 Nisan 2003 tarihinde devlet memurlar›n›n tedavi yard›m› ve cenaze giderleri
yönetmeli¤ine bir ek madde eklenmesine
dair yönetmelik Resmi Gazete’de yay›mlaTDBD / 38

narak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmelikle;
• Devlet memurlar›n›n özel sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂlar›ndan hizmet almas› kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
• Özel sa¤l›k kurumlar›nda yap›lacak paket tedavi uygulamalar›na olanak sa¤lanm›ﬂt›r.
• Özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›na ödenecek tedavi bedeli ise B.U.T.da belirlenen fiyatlarla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Yönetmeli¤in genel gerekçesi;
• 1982 anayasas›n›n 56. maddesinde devletin herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak, insan
ve madde gücünde tasarruf ve verimi artt›rarak iﬂbirli¤ini gerçekleﬂtirmek amac›yla sa¤l›k kuruluﬂlar›n› tek elden planlay›p
hizmet vermesini düzenleyece¤i ve bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa¤l›k
kurumlar›yla sosyal kurumlardan yararlanarak ve onlar› denetleyerek yerine getirece¤i belirtilmiﬂtir.
• Devlet memurlar› ve bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerinin daha iyi imkanlarla tedavilerinin sa¤lanmas› ve sa¤l›k
kurumlar› aras›ndaki rekabetin sa¤lanarak kalitenin artt›r›lmas› amac›yla t›bbi
donan›m ve ekipman olarak belli seviyeye
ulaﬂm›ﬂ özel sa¤l›k kurumlar›na do¤rudan veya paket tedavi uygulamas› aç›s›ndan hasta sevkinin yap›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Eklenen maddenin gerekçesi;
• Yönetmelik kapsam›nda olanlar›n daha
iyi imkanlarla tedavilerinin sa¤lanmas› amac›yla resmi ve özel sa¤l›k kurumlar› aras›nda sa¤lanacak rekabetle kalitenin artt›r›lmas› böylelikle sa¤l›k hizmetlerinin
verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri
çerçevesinde yerine getirilmesinin sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Gerekçelerden de anlaﬂ›laca¤› üzere devlet, rekabet yolu ile daha iyi hizmeti sa¤lamak ve böylelikle de tasarruf ve verimi
artt›rmak amac›yla yönetmeli¤i de¤iﬂtirmiﬂtir.
***
30 May›s 2003 tarihinde teﬂhis ve tedavi
amac›yla özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›na hasta sevkine iliﬂkin usul ve esaslar
hakk›nda tebli¤ Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu tebli¤le;

• Devlet memurlar› ve bakmakla yükümlü olduklar› aile fertleri tedavileri için özel
sa¤l›k kurumlar› ve özel polikliniklere de
gidebileceklerdir.
• Hizmeti veren kurum ve kuruluﬂlar türlerine göre farkl› fiyatland›rmaya tabi tutulmuﬂlard›r. 1. basamak kuruluﬂlar›ndan
say›lan özel poliklinikler bakt›klar› hastalar›n faturalar›n› B.U.T.dan %30 eksi¤ine
keseceklerdir. 2. basamak sa¤l›k kuruluﬂlar› ise B.U.T. fiyatlar›nda faturalama yapacakt›r. Do¤rudan 2. basama¤a giden
hasta için, özel sa¤l›k kurumuna ancak 1.
basamak ücreti ödenecektir.
***
05 Haziran 2003 tarihinde 30 May›s
2003 tarihli tebli¤i aç›klamak amac›yla
Maliye Bakanl›¤›’nca bir genelge yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu genelgeyle tebli¤de eksik olan yerlere
aç›klama getirilirken özel t›p merkezlerinin faturalamas› ile ilgili olarak da B.U.T.
fiyatlar›ndan % 30 düﬂük olaca¤› belirtilmiﬂtir.
• 30 May›s 2003 tarihli tebli¤de muayenehanelerden ve diﬂhekimli¤i hizmetlerinden bahsedilmemektedir. TDB olarak,
Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n en üst düzeydeki yetkilileriyle defalarca görüﬂmemize ra¤men, muayenehanelerden verilecek diﬂhekimli¤i hizmetleriyle ilgili olarak
herhangi bir sonuç alamamam›z üzerine,
17 Nisan 2003 tarihli yönetmelik, 30 May›s 2003 tarihli tebli¤ ve 5 Haziran 2003
tarihli genelgenin iptali ve yürütmesinin
durdurulmas› davas›n› açt›k.
***
25 Haziran 2003 tarihinde devlet memurlar› kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanunu’nda de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair kanun resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanunla;
• 657 say›l› kanunda memur ve bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerinin özelde tedavi olmalar› için eskiden resmi kurum raporu gerekliyken yeni düzenlemede resmi laf› kald›r›larak sadece tabip ibaresi yeterli görülmüﬂtür.
• Uzun süreli baz› hastal›klarda ilaç katk›
pay› al›nmamas› için eskiden resmi sa¤l›k
kurulu raporu gerekiyorken, yeni düzenlemede sa¤l›k kurulu ifadesi yeterli görül-

müﬂtür.
• Emeklilik kesenekleri % 15’ten % 16’ya
ç›kar›lm›ﬂt›r.
• Memurlar›n ayl›ks›z hizmetle ilgili ödemeleri eskiden ayl›ks›z izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay ile s›n›rl›yken, yeni düzenlemeyle bu süre emeklili¤e ayr›lmadan alt› ay öncesine kadar uzat›lm›ﬂt›r.
• Emekliler eskiden sadece resmi kurumlar ile baz› kamuya yararl› vak›f ve derneklere ait sa¤l›k kuruluﬂlar›nda tüzükte
yazan hükümlere göre tedavi olabilirlerken, yeni düzenlemeyle özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda da yönetmelik hükümlerine göre tedavi olabileceklerdir.
Kanunun genel gerekçesi; devlet memurlar›yla emeklileri ve bakmakla yükümlü
bulunduklar› aile fertlerinin tedavileri
resmi sa¤l›k kurumlar›nda yap›lmakta,
ancak bu kurumlar›n say›lar›n›n yeterli
olmamas› nedeniyle hastane polikliniklerinin önünde y›¤›lmalar ve uzun muayene
kuyruklar› meydana gelmektedir. Bu
kuyruklar›n önlenmesi ve hastalar›n doktora ulaﬂmas›nda kolayl›k sa¤lanmas› için
hemen her mahallede bulunan ve t›bbi
teknolojideki geliﬂmelere uygun olarak
donat›lm›ﬂ bulunan t›p merkezlerinden
faydalan›lmas› amac›yla bu kanun haz›rlanm›ﬂt›r.
1. ve 3. madde gerekçeleri; devlet memurlar›yla emeklileri ve bakmakla yükümlü bulunduklar› aile fertlerinin tedavilerinin, resmi kurumlar yan›nda Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nca ruhsatland›r›lan ve denetlenen özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan
da sa¤lanmas›n›n önünü açmak ve hastaya hastane ve hekim seçme özgürlü¤ü tan›nmas› amaçlanm›ﬂt›r.
***
10 Temmuz 2003 tarihinde ayakta teﬂhis
ve tedavi yap›lan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›
hakk›nda yönetmelikte de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair yönetmelik Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmelikle
• Özel hastane poliklinikleri ayakta teﬂhis
ve tedavi yönetmeli¤i kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
• Muayenehaneler ve poliklinikler birinci
basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›, merkezler ise
ikinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar› olarak
belirlenmiﬂtir.
• Merkezler t›p merkezi, özel dal merkezi
ve teﬂhis merkezi olmak üzere s›n›fland›r›lm›ﬂlard›r. T›p merkezlerine en az bir
diﬂ üniti ve diﬂhekimi zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
• Polikliniklerin, birden fazla uzmanl›k alan› veya birden fazla alanda hekimlik
hizmeti veren kuruluﬂlar oldu¤u tarifi getirilmiﬂtir.
• Sa¤l›k kuruluﬂu müstakil binada de¤il ise, kat maliklerinden al›nacak muvafakat

belgesi al›nmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
• T›p merkezlerinde ve özel dal merkezlerinde kadrolu hekimlerin çal›ﬂma saatleri resmi çal›ﬂma günlerinde Valiliklerce
belirlenen
resmi
mesai saatiyle uyumlu olacak. Poliklinikler ise
çal›ﬂma saatlerini kendileri belirleyerek
Müdürlü¤e bildirecekler.
• Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda nöbetçi hekim
hariç olmak üzere adlar›na personel çal›ﬂma belgesi düzenlenmeyen hekim ve di¤er sa¤l›k personeli çal›ﬂt›r›lamayacakt›r.
***
24 Temmuz 2003 tarihinde eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleﬂmeli
sa¤l›k personeli çal›ﬂt›r›lmas›yla baz› kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
de¤iﬂiklik yap›lmas› hakk›nda kanun Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanunla;
• Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek olan il
ve ilçelerde aç›lacak olan kadrolarda çal›ﬂacak olan sa¤l›k personeli sözleﬂmeli olacakt›r.
• Hizmet süreleri bir y›l ile s›n›rl›d›r. Taraflardan biri en geç bir ay önce karﬂ› tarafa yaz›l› olarak bildirmezse sözleﬂme bir
y›l daha uzar.
• Sözleﬂme, iki ay öncesinde bildirmek
koﬂuluyla tek tarafl› olarak her zaman feshedilebilecektir.
• Sözleﬂmeli personel kazanç getirici baﬂka bir iﬂ yapamayacakt›r.
• Sözleﬂmeli personel ancak boﬂ bir sözleﬂmeli personel kadrosuna atanabilecek.
• Uzman tabip, tabip, eczac› ve diﬂhekimleri kura ile atanacaklard›r.
• Sözleﬂmeli personel istihdam edildi¤i
hizmet biriminin oldu¤u yerde ikamet etmek zorundad›r.
• Sözleﬂmeli personelin haftal›k çal›ﬂma
süresi 40 saattir. Ancak ilgili valilik farkl›
çal›ﬂma süreleri ve günlük çal›ﬂma saatleri belirleyebilir. Bunlar için ek bir ücret ödenmeyecektir.
• Otuz günü aﬂan hastal›k izinlerinde yar›m ücret ödenecektir.
• Kesintisiz on y›l süreyle sözleﬂmeli personel olarak çal›ﬂanlar bu süre içinde hiç
ceza almam›ﬂlarsa sürekli sözleﬂmeli personel olma hakk›n› elde etmiﬂ say›lacaklard›r.
***
2 Eylül 2003 tarihinde sözleﬂmeli sa¤l›k
personeli atama ve nakil yönetmeli¤i Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmelikle;
• S›nav ve kurayla yap›lacak atamalar›n
nas›l olaca¤› ile sözleﬂmeli personelin nakil usul ve esaslar› ayr›nt›l› bir ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r.
• Sözleﬂmeli personel atamalar›nda eﬂ,
ö¤renim, sa¤l›k durumu ve di¤er hususlar
göz önüne al›nmayacakt›r.
• Halen memur olanlar kura için baﬂvura-

bileceklerken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluﬂundan emeklilik veya yaﬂl›l›k
ayl›¤› alanlar sözleﬂmeli olarak çal›ﬂamayacaklard›r.
• Kura ile atanm›ﬂ olan sözleﬂmeli personelin en az bir y›l çal›ﬂt›ktan sonra isterse
baﬂka bir sözleﬂmeli kadrosuna nakil isteyebilece¤i ve sözleﬂmeli personel aras›nda
karﬂ›l›kl› yer de¤iﬂtirmelerin olabilece¤i
yönetmelikte belirtilmiﬂtir.
***
06 Eylül 2003 tarihinde emekli ve malüllük ayl›¤› ba¤lanm›ﬂ olanlarla, bunlar›n
kanunen bakmakla yükümlü bulunduklar› aile fertleri, dul ve yetim ayl›¤› alanlar›n muayeneyle tedavileri hakk›nda yönetmelik Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmelikle;
• Emekli ve yak›nlar›n›n resmi kurum ve
kuruluﬂlar d›ﬂ›nda özel sa¤l›k kurum ve
kuruluﬂlar›nda da muayene ve tedavilerine olanak sa¤lan›yor.
• Özel ve resmi sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak grupland›r›l›yor.
Resmi kurum tabiplikleri, belediyelere ait
tabiplikler ve poliklinikler, sa¤l›k ocaklar›, sa¤l›k merkezleri, verem savaﬂ dispanserleri, ana çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› merkezleri, SSK sa¤l›k istasyonlar›, dispanserler ve özel poliklinikler birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar› olarak de¤erlendiriliyor. Hastalar sa¤l›k karneleri ile birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›na baﬂvuracak. (Özel muayenehaneler kapsam d›ﬂ› b›rak›l›yor)
Birinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar› hastalar› gerekirse bu kuruluﬂlardan ikinci ve
üçüncü basamak sa¤l›k kurumlar›na sevk
edecekler.
Kamuya ait yatakl› veya yataks›z e¤itim
vermeyen genel ve özel dal hastaneleriyle
özel hastaneler, t›p merkezleri ve özel dal
merkezleri, ikinci basamak sa¤l›k kurumlar› olarak de¤erlendiriliyor.
E¤itim hastaneleri ve üniversite hastaneleri ilk kez üçüncü basamak sa¤l›k kurumlar› olarak tan›mlan›yor. (Vak›f üniversitelerine ba¤l› hastaneler ikinci basamak olarak de¤erlendiriliyor.)
• Özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› sunmuﬂ olduklar› sa¤l›k hizmeti için fark talep edeceklerse ilk baﬂvuruda hastay› bilgilendirmek zorundad›rlar.
• Madde 21’e göre ise diﬂ tedavilerinin
bedeli talimatta belirlenen esas ve usullere ve talimatta belirlenen ücret tarifesi üzerinden ödenmektedir.
Not: Bugün yap›lan uygulamada, muayenehaneler madde 21’e göre hasta bakmaktayken, di¤er özel sa¤l›k kuruluﬂlar›
ise do¤rudan hasta kabul edebilmekteler
ve hiçbir k›s›tlamaya tabi tutulmadan
yapt›klar› tedavilerin ücretlerini sand›ktan alabilmektelerdir.
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• Kronik hastal›¤› olan hastalara düzenlenen sa¤l›k kurulu raporlar› art›k süresiz
olarak geçerli olacak. Bu hastalara bir defa reçete düzenlenecek, reçetelerde sadece doz belirtilecek, kutu adedi yaz›lmayacak. Hastalar›n ilaçlar› bitti¤inde, eczac›lar yeni reçete sayfas›na verilen ilac›n ad›n› ve kutu say›s›n› yazarak hastaya ilaçlar›n› verecek. Böylece kronik hastal›klarda
doktorlar›n sürekli ayn› ilaçlar› reçetelemesi uygulamas› kalk›yor.
• Sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›, bir ay içinde tedavi yapt›klar› kiﬂilerin giderlerini ayr› bir cetvelde toplamak suretiyle izleyen ay içerisinde sand›¤a gönderirler ve
fatura bedelleri sand›¤a ulaﬂt›ktan itibaren 45 gün içinde kendilerine ödenir.
***
09 Eylül 2003 tarihinde Maliye Bakanl›¤›
tedavi giderleriyle ilgili bir genelge yay›mlam›ﬂt›r. Bu genelgeyle;
• Özel t›p merkezleri ve K›z›lay t›p merkezleri 05 Haziran 2003 tarihli genelge
uyar›nca B.U.T. fiyatlar›na göre % 30 indirimli fiyat uygulamas› uygulamaktayken, söz konusu indirim tutarlar› özel t›p
merkezlerinde %20, K›z›lay t›p merkezlerinde ise % 15 olarak uygulanacakt›r.
***
23 Eylül 2003 tarihinde memur, emekli
ve yak›nlar›n›n özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda muayene ve tedavi edilmeleriyle ilgili protokol imzalanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu protokol; Maliye Bakanl›¤›, Emekli Sand›¤› ve özel sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂlar›n› temsil eden dernekler aras›nda imzalanm›ﬂt›r. Bu protokolle;
• Muayenehaneler hariç olmak üzere bütün özel kurum ve kuruluﬂlar› sa¤l›k sistemine entegre edilmiﬂlerdir.
• Sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›na baﬂvuran hastalar, bu kurum ve kuruluﬂlarda
full-time çal›ﬂan ve kamuda çal›ﬂmayan
hekimler taraf›ndan muayene ve tedavi edileceklerdir.
• Paket fiyat uygulanacak hizmetler,
KDV mükellefi olmayan kurumlarda aynen, KDV mükellefi olan kurumlarda ise
KDV ilave edilerek faturaland›r›lacakt›r.
• Di¤er fiyatlama ve hasta kabul esaslar›
daha önce ç›km›ﬂ olan yasa, yönetmelik,
tebli¤ ve genelgelere uygun olarak yap›lacakt›r.
***
30 Ekim 2003 tarihinde sözleﬂmeli sa¤l›k
personeli atama ve nakil yönetmeli¤inde
de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair yönetmelik
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmiﬂtir. Bu yönetmelikle;
• Kuraya baﬂvuracak olanlar sözleﬂmeli
personel pozisyonlar› aras›ndan en fazla
üç tercihte bulunabileceklerdir
• Bakanl›k isterse kuralar› bilgisayar ortam›nda yap›labilecektir. 
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s›
Prof.Dr. Sabahattin Ayd›n

Genel Sa¤l›k Sigortas›
tüm sa¤l›k hizmetlerini
vermeyi taahhüt ediyor
TDBD: ﬁu anda ülkemizde kamu çal›mat›nda tan›mlanan hizmetlerin eksikﬂanlar› ile emekliler ve bakmakla yüleri varsa, bunlar› koyabilece¤imizi bekümlü oldu¤u kimseler diﬂhekimli¤i
yan ettik. Dolay›s›yla bu tür bir de¤iﬂim
hizmetlerini özel muayenehanelerden
ﬂu anda söz konusu de¤il.
sat›n alam›yorlar. Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi içerisinde de ayn› uygulaTDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi
man›n sürece¤i söylenmektedir. Bu
içerisinde sizce diﬂhekimli¤i hizmetkonuda ne diyorsunuz?
lerinin yeri ne olmal›d›r?
Öncelikle bu önyarg›n›n nereden kay‹sterseniz bunu iki kademeli olarak söynakland›¤›n› bilmiyorum. 2004 y›l› Bütleyeyim. Çünkü Genel Sa¤l›k Sigortas›
çe Uygulama Talimat› ile ilgili ﬂu anda
bütün sa¤l›k hizmetlerini ve özellikle bigerçekten yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂma süreylerin ihtiyac› olan temel sa¤l›k hizrüyor. Bu çal›ﬂman›n ana tasla¤›n› temel
metlerinin hepsini vermeyi taahhüt eolarak Sa¤l›k Bakanl›¤› oden bir sigorta sistemilarak biz yapt›k. Ancak
dir. Onun içinde diﬂhe‘... hastal›klar›n teﬂhis
ﬂu anda esas sahibi Malikimli¤i hizmetlerinin,
ye Bakanl›¤›. Maliye Babugün için diﬂhekimleedildi¤inde tedavisini
kanl›¤›; Çal›ﬂma ve Sosrince lüks oldu¤u kabul
gerektirecek bütün
yal Güvenlik Bakanl›¤›,
edilen ya da olmasa da oSSK, Ba¤-Kur ve Emekli hizmetler teminat paketinin lur diye tan›mlanabileSand›¤› ile birlikte ayn›
cek hizmetler varsa,
içine al›nmal›d›r. Genel
tasla¤›n üzerinde olgunbunlar teminat paketinin
Sa¤l›k Sigortas› içinde
laﬂt›rma çal›ﬂmalar›n› yad›ﬂ›na al›nabilir. Ama
p›yor. Henüz net olarak diﬂhekimli¤i hizmetlerinin bunun d›ﬂ›ndaki hastataslak ortaya ç›kmad›.
l›klar›n teﬂhis edildi¤inDolay›s›yla bunun içinde ayr›, di¤er genel tababet
de tedavisini gerektirediﬂhekimlerinin veya bir hizmetlerinin ayr› olarak
cek bütün hizmetler tebaﬂka sa¤l›k hizmet gruminat paketinin içine ade¤erlendirilmesi, yani
bunun eskisinden oldul›nmal›d›r. Genel Sa¤l›k
¤undan daha farkl› bir hastan›n ihtiyac› karﬂ›s›nda Sigortas› içinde diﬂheyap›ya bürünece¤ine dair
kimli¤i hizmetlerinin aybu hizmetlerin farkl›
bir bilgi yok. En az›ndan
r›, di¤er genel tababet
de¤erlendirilmesi söz
çal›ﬂan ekibin baﬂ›nda ohizmetlerinin ayr› olarak
konusu olamaz.’
lan biri olarak ben, böyle
de¤erlendirilmesi, yani
bir bilgiye sahip de¤ilim.
hastan›n ihtiyac› karﬂ›Dolay›s›yla bunun do¤ru
s›nda bu hizmetlerin
olmad›¤›n› düﬂünüyorum öncelikle. Afarkl› de¤erlendirilmesi söz konusu olama bu bilgi ﬂununla kar›ﬂm›ﬂ olabilir
maz. Ama burada ﬂöyle bir s›k›nt› var.
mi? 2004 y›l›nda tüm ülkeye yayg›nlaﬂBen diﬂhekimleriyle çok s›k görüﬂmeler
t›raca¤›m›z performansa dayal› döner
yapt›m. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂsermaye uygulamalar›nda diﬂhekimli¤i
kan›yla bu konuda gerçekten çok s›k›
uygulamalar›n›n bir s›n›r› oldu¤u gerbir diyalogumuz var. Fikir al›ﬂveriﬂinde
çek. Belki buradan ça¤r›ﬂ›mla böyle bir
bulunuyoruz. Koruyucu hekimlik içinyanl›ﬂ kan› oluﬂmuﬂ olabilir. Hastanelede veya aile hekimli¤i içinde, diﬂhekimrimizde yap›lan, bütçe uygulama talimali¤inin yeri konusunda, Türkiye’de çok
t›nda da tan›m› yap›lan hizmetlerin pubelirli bir tan›mlama yok. Bu konuda
anlanmas› söz konusudur. Ben bu kobiz zorluk çekiyoruz. Bunu itiraf ediyonuda bütün sektör temsilcileriyle toprum ama diﬂhekimleri de zorluk çekilant› yapt›m. Bu toplant›da Türk Diﬂheyor. Diﬂhekimleri aile hekimli¤i hizmekimleri Birli¤i temsilcisi de vard›. Onlatinin neresinde olmal›d›r sorusunu diﬂra da e¤er burada bir eksiklik varsa, yahekimleri bize net olarak getirirlerse, biz
p›lan hizmetlerin, bütçe uygulama taliher zaman kabul etmeye haz›r›z. 

TDB D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.

Sa¤l›k sistemleri
nsan Haklar› Evrensel Bildirisi'nde ve
Dünya Sa¤l›k Örgütü Anayasas›'nda
sa¤l›k politikas›; "Irk, din, politik inanç
ve ekonomik güç ayr›cal›¤› olmaks›z›n,
herkesin olabilen en yüksek düzeyde sa¤l›k
hizmetinden yararlanma hakk›" olarak ve
sa¤l›k ise; "yaln›z hastal›k ya da sakatl›¤›n
bulunmay›ﬂ› de¤il, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali" ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Ülkelerde, sa¤l›k politikalar› ve
sa¤l›¤›n kurumsallaﬂmas›, tarih boyunca
toplumlar›n politik ve ekonomik koﬂullar›na, toplumsal yap›lar›na, de¤er sistemlerine, sa¤l›k koﬂullar›ndaki toplumsal de¤iﬂim
ve gereksinimlerine göre ﬂekil alm›ﬂt›r. Kiﬂilerin ve toplumlar›n sa¤l›klar›n› korumak,
hastaland›klar›nda tedavilerini yapmak,
tam olarak iyileﬂmeyip sakat kalanlar›n
baﬂkalar›na ba¤›ml› olmadan yaﬂayabilmeleri için rehabilitasyon yapmak ve toplumlar›n sa¤l›k düzeyini yükseltebilmek için
yap›lan planl› çal›ﬂmalar›n tümüne "sa¤l›k
hizmetleri" denilmektedir.
Sa¤l›k sistemi baz› ülkelerde iyi iﬂlemekte
fakat di¤erlerinde zay›f kalmaktad›r. Bu sadece gelir ve giderlerdeki farkl›l›klar sebebiyle de¤ildir, benzer sa¤l›k harcamalar›
düzeyleri olan ülkelerde de performans,
belirgin farkl›l›klar göstermektedir. Sa¤l›k
sistemlerinin dizayn›, yönetimi ve finanse
edilme ﬂekilleri insanlar›n yaﬂam›n› ve geçimlerini etkilemektedir. ‹yi performansla
‹yi bir sa¤l›k sistemi ne yapar? Bir sa¤l›k
sistemini iyi yapan nedir? Bir sa¤l›k hizmet
veren bir sa¤l›k sistemi ile kusurlu çal›ﬂan
bir sa¤l›k sistemi aras›ndaki farklar; ölüm,
sakatl›k, yoksulluk ve umutsuzluk yönle-

‹

Ülkeler

Almanya
‹ngiltere
Fransa
Belçika
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
ABD
Kanada
Türkiye
*2000 y›l›ndaki de¤erlerdir.
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rinden ölçülebilir. Dünya Sa¤l›k Örgütü ilk
kez dünyadaki sa¤l›k sistemlerini analiz etmiﬂtir (21 Haziran 2000, Cenevre). 191 Üye Ülke’ de 5 performans göstergesi kullan›larak yap›lan de¤erlendirmede en iyi genel sa¤l›k hizmetini sa¤layan Fransa’y› ‹talya, ‹spanya, Umman, Avusturya ve Japonya
izlemiﬂtir.
Bulgular, 21 Haziran’ da 2000 Dünya Sa¤l›k Raporu:Sa¤l›k Sistemleri-Performans›
Geliﬂtirme’ de yay›nlanm›ﬂt›r. Rapora göre
ABD sa¤l›k sistemi, GDP’ sinden di¤er tüm
ülkelerden daha büyük pay ay›rmas›na karﬂ›n performans olarak 191 ülke aras›nda
37. s›rada bulunmaktad›r. Sa¤l›k hizmetlerine GDP ’sinin sadece % 6’s›n› ay›ran ‹ngiltere s›ralamada 18incidir. Baz› küçük ülkeler-San Marina, Andorra, Malta ve Singapur ikinci s›radaki ‹talya’n›n hemen arkas›nda yer almaktad›r.
DSÖ’ nün de¤erlendirme sistemi 5 göstergeye dayanmaktad›r: toplumun genel sa¤l›k seviyesi; toplumdaki sa¤l›k eﬂitsizlikleri(
veya farkl›l›klar); sa¤l›k sisteminin genel
karﬂ›l›k verme seviyesi( hasta memnuniyeti
ve sistemin ne kadar iyi iﬂledi¤i); karﬂ›l›k
vermenin toplum içinde da¤›l›m›(çeﬂitli ekonomik statülerden insanlar›n sa¤l›k sisteminin verdi¤i hizmeti nas›l buldu¤u) ve
sa¤l›k sisteminin toplum üzerindeki finansal yükü (masraflar› kimin ödedi¤i).
2000 Dünya Sa¤l›k Raporunda , tüm dünyada sa¤l›k sistemlerinin performans›n› geliﬂtirmek amac› ile, ilgi alanlar›n› halk sa¤l›¤› ve kiﬂisel sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas›n›n ötesinde, insan sa¤l›¤› üzerinde etkisi
olan di¤er önemli halk politikalar› alanlar›-

Kiﬂibaﬂ›
GSMH
(USD)

Sa¤l›¤a
ayr›lan pay
(%)

26570
21410
24210
25380
26830
5150
29249
19380
2986

10.4
5.1
10.3
7.8
8.0
7.3
2.9
22.0
2.4

Doktor
baﬂ›na
düﬂen
nüfus
1336
1719
318
309
2000
1350
435
514
1291

Diﬂhekimi
baﬂ›na
düﬂen
nüfus
1318
2100
1390
1245
2600
1380
1810
1834
3600

na geniﬂletmek için nas›l bir sa¤l›k sistemi
dizayn edilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Rapor sa¤l›k
sistemlerinin amaçlar›n› anlamaya yard›mc›
olmak yolunda yeni bir yön açmaktad›r.
Bunlar›n tan›mlanma amaçlar› sa¤l›¤› geliﬂtirmek ve korumakt›r, fakat baﬂka esas amaçlar› da bulunmaktad›r. Bunlar, insanlar›n sa¤l›k bak›m› için ödedikleri ve sistemin
kiﬂilerin nas›l tedavi edildikleri konusundaki beklentileri ile ilgili de¤erlendirmelerdir.
Karmaﬂ›k bir etkileﬂim setini anlaman›n
baﬂlang›ç aﬂamalar›nda olmam›za ra¤men,
baz› önemli sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r:
• Bir ülkenin sa¤l›k sistemini performans›n›n tüm sorumlulu¤u hükümette bulunmaktad›r. Toplumun sa¤l›¤›n›n dikkatli ve
sorumlu yönetimi iyi bir hükümetin özüdür. ‹nsanlar›n sa¤l›¤› ulusal bir önceliktir:
hükümetin sorumlulu¤u bunun devaml› ve
kal›c› olmas›n› sa¤lamakt›r.
• Dolar olarak sa¤l›k harcamalar› yönünden pek çok ülke performans potansiyellerinin alt›na düﬂmektedir. Sonuç, çok say›da
önlenebilir ölüm ve sakatl›kla engellenmiﬂ
hayatlard›r.
• Sa¤l›k sistemleri sadece insanlar›n sa¤l›¤›n› geliﬂtirmekle ile de¤il onlar› hastal›klar›n
finansal masraf›ndan korumakla da ilgilenmektedir.
Sa¤l›¤› geliﬂtirmek sa¤l›k sisteminin ana amac› olmas›na ra¤men, tek amac› de¤ildir.
‹yi sa¤l›k hedefi iki tarafl›d›r: ulaﬂ›labilen
en iyi ortalama seviye-‹yilik- ve bireyler ve
gruplar aras›nda mümkün olan en az farkl›l›k-Hakkaniyet. ‹yilik, sa¤l›k sisteminin
insanlar›n beklentilerine iyi cevap vermesi;
hakkaniyet ayr›m yapmaks›z›n herkese eﬂit
karﬂ›l›k vermesi anlam›na gelmektedir. Rapor ayr›ca üç genel amaca ulaﬂma denemesinde ilk kez ulusal sa¤l›k sistemi performans› indeksi sunmaktad›r: iyi sa¤l›k, toplumun beklentilerine karﬂ›l›k verilmesi ve
finansal katk›n›n adaleti. Bu amaçlar›n hem
seviyesi hem de da¤›t›m› önemlidir. Bunlarla ilgili ilerlemeler sistemin dört hayati
fonksiyonu ne kadar iyi yürüttü¤üne ba¤l›d›r: hizmet sa¤lanmas›, kaynak yarat›m›, fi-

Bebek
ölümleri
(binde)
5
6
5
6
5
5
7
5
35

Yaﬂam
beklentisi
(y›l)
Erkek
Kad›n
73.6
79.9
74.0
79.0
74.5
82.5
73.0
80.0
74.5
81.5
69.0
75.0
75.9
75.9
75.0
81.0
66.2
70.9

nansman ve yöneticilik.
Sa¤l›k sistemleri; geçen 100 y›l boyunca ulusal sa¤l›k bak›m› sistemlerinin kurulmas›n› ve sosyal güvence tasar›lar›n›n geniﬂlemesini de içeren reformlar geçirmiﬂtir. Daha sonra bunlar›, temel sa¤l›k hizmetlerinin
geliﬂmesiyle dünya genelini kapsayacakherkes için sa¤l›k- amac› izlemiﬂtir. Pek çok
üstünlüklerine ra¤men, bu rota insanlar›n
sa¤l›k bak›m› için taleplerine çok az dikkat
göstermesi ve onun yerine neredeyse yaln›zca görünen ihtiyaçlara konsantre olmuﬂ
olmas› yönünden eleﬂtirilmektedir. Ülkenin sa¤l›k sisteminin tüm iﬂleyiﬂindeki as›l
sorumluluk hükümetindir. Nufusün refah›na yönelik dikkatli ve titiz bir yönetim iyi bir hükümet için as›l önemli oland›r. Bunun anlam›, her ülke için, en iyi ve en adil
sa¤l›k sisteminin mümkün kaynakla kurulmas›d›r. Halk›n sa¤l›¤› her zaman ulusal
önceliktir ve bunun için hükümet sorumlulu¤u sürekli ve daimidir.
Sa¤l›k harcamalar› ve sa¤l›k hizmetleri arz›n›n bir sonucu olarak yorumlanan ve "hayat kalitesi" göstergeleri ad› alt›nda da tan›mlanan "genel ölüm ve bebek ölüm oranlar›" ile "do¤uﬂta hayatta kalma ümidi" göstergelerinin Türkiye'deki durumu dünya ve
AB ortalamas›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; Türkiye'de sa¤l›k sektörünün geliﬂmiﬂ ülkelere
göre geri kald›¤› görülmektedir. Kaba do-

Ülkeler
Almanya

‹ngiltere
Fransa
Danimarka
Avusturya

¤um h›z› Türkiye'de (1999) binde 20.8 iken, AB'de (1989) binde 10-15, dünyada
(1992) binde 26'd›r. Kaba ölüm h›z›, ayn›
y›llar için, Türkiye'de binde 6,3 iken, AB'de
binde 7-11 ve dünyada binde 9'dur. Yine
ayn› y›llar için, bebek ölüm h›z› Türkiye'de
binde 36,3 iken, AB'de 10-15 ve dünyada
binde 53'dür. Do¤uﬂta hayatta kalma ümidi göstergesi, Türkiye'de 69 y›l iken, AB'de
75 y›l ve dünyada 66 y›ld›r (Sa¤l›k Bakanl›¤›, 1990a; YILDIRIM, 1994:23; DPT,
1999 Y›l› Program›:40). Bu verilerden de
görüldü¤ü gibi, Türkiye sa¤l›k hizmetlerinde, geliﬂmiﬂ ülkelerin 1980'li y›llarda yakalad›¤› düzeyin bile çok gerisinde kalm›ﬂ olup, dünya ortalamas›n›n biraz üstündedir.
Baz› Ülkelerin Sa¤l›k Sistemleri
Kanada
Eyalet hükümetlerince kurulmuﬂ sa¤l›k sigortalar› vard›r. Her eyalet kendi sa¤l›k sistemini federal yasa ve yönetmeliklere ba¤l›
olarak yürütür ve federal bütçeden bir miktar destek al›r. Sa¤l›k harcamalar›n›n %73'ü
kamu taraf›ndan finanse edilmekte, %20'si
ise cepten yap›lan harcamalardan oluﬂmaktad›r. Hizmeti as›l sat›n alan›n hükümet olmas› nedeniyle bütçenin hastane ve hekimlere da¤›l›m› kontrol alt›ndad›r. Eyalet yönetimi, hastanelerin oluﬂturdu¤u bir kon-

sorsiyum ile meslek odalar›n›n görüﬂü do¤rultusunda bütçeyi belirler. Kanada eyalet
sa¤l›k sistemi, hastane hizmetlerinin, ayaktan bak›m hizmetlerinin ve yaﬂl›lar için ilaç
sa¤lanmas› hizmetlerinin tamam›n› finanse
etmektedir. Özel sigortan›n geçerli oldu¤u
baﬂl›ca alanlar ise, hastane özel odalar›, ambulans hizmetleri, evde hemﬂire bak›m› ve
baz› eyaletlerde ilaç ücretleridir. Kanadal›lar›n yaklaﬂ›k %60'›n›n bu tür hizmetler için özel sa¤l›k sigortas› vard›r. Kanada sa¤l›k hizmetlerinin büyük k›sm› kar amac›
gütmeyen hastaneler ile serbest çal›ﬂan hekimlerce sunulmaktad›r. Hastane yataklar›n›n ancak %5’i kar amaçl› özel yataklard›r.Özel hastaneler kamu sigortas›ndan yararlanamamaktad›r. Kamu finansman›n›n
2/3’ü eyaletler, 1/3’ü ise federal hükümet
taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Almanya
Almanyadaki sa¤l›k sistemi sosyal sigorta
temeline dayanmaktad›r. Alman toplumunun hemen hemen tamam›, birbiri ile rekabet etmeyen, özel gruplara hedeflenmiﬂ yasal statüsü olan hastal›k fonlar› ile özel sigortalara tabidir. Mevcut 1200 hastal›k fonu toplumun yaklaﬂ›k %88'ini kapsamaktad›r. Bunlar iﬂçi veya iﬂverenden bordro
kanal›yla yap›lan kesintilerle finanse edilmektedir. Hastal›k fonuna tabi olan bi- 

Devlet kliniklerinde ücretsiz
diﬂhekemli¤i hizmeti alanlar
Hiç kimse. Bu halk sa¤l›¤›
servisleri lokal olarak çal›ﬂ›r
ve yaln›zca hastalar› muayene
ve yönlendirme yetkileri
vard›r, tedavi yapamazlar.
Ayr›ca okullarda ki koruyucu
programlar› yürütürler,
hizmetler ücretsizdir.
Yaﬂl›, Özürlü, Özel
ihtiyaçlar› olan kimsele
N/A

Ulusal sa¤l›k (sigorta) sistemi
içinde diﬂhekemli¤i hizmeti alanlar
Nüfusun genel olarak %92 si
ödentili, yasal sa¤l›k sigorta
sistemi üyesidir. Kalan %8
gelir düzeyi düﬂüktür ve
ald›klar› hizmetin bedeli
Eyalet taraf›ndan ödenir.

Ulusal sa¤l›k (sigorta) sistemi
içinde karﬂ›lanan tedaviler
Yetiﬂkinler için ortodontik
ve koruyucu tedaviler,
implantlar, her türlü yüksek
maliyetli kozmetik /estetik
tedaviler ve fonksiyonel
olmayan tedaviler
haricindekileri kapsar.

Tüm populasyon

Tüm tedaviler

Tüm populasyon

3-18 yaﬂ grubu populasyon
ve özürlüler
Tüm Populasyon

Tüm populasyon

% 75 Konservatif tedavi ve
cerrahi, protez ve ortodonti
Proflaktik ve temel tedaviler

Çek Cumhuriyeti ABD
Medicade (yoksullar için)
kapsam›ndaki hastalar Eyaletlere göre de¤iﬂmekte.
1-21 yaﬂ grubunda (EPSDT)
uygulanacaklar. (Erken,
Periodik, Tarama kapsam›nda
Diagnoz ve Tedavi)

Sa¤l›k sigortas› olan herkes
(yaklaﬂ›k % 94)
Tüm Populasyon
Medicare (yaﬂl›lar için)
kapsam›ndakiler. Medicade;
Federal fakirlik düzeyinin
alt›ndaki populasyon
(Eyaletlere göre farkl›l›k
gösterir)

Konservatif tedaviler, tak›p
ç›kar›labilen protezler ve
ortodontik apereyler
Tüm tedaviler
-
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reylerin %9'u ayr›ca özel sigorta kapsam›ndad›r. Hastal›k fonuna tabi olmaks›z›n sadece özel sigortadan yararlananlar›n oran›
ise %10'dur. Tüm sa¤l›k harcamalar›n›n
%73'ü hastal›k fonlar›nca, %11'i ise do¤rudan yap›lan cepten ödemelerle karﬂ›lanmaktad›r. Alman hastal›k fonlar› ilk iki hafta al›nan bir katk› pay› d›ﬂ›nda tüm hastane
masraflar›n› karﬂ›lamaktad›r. Ayaktan bak›m hizmetlerinin %100'ü de hastal›k fonlar›nca karﬂ›lanmakta, reçetelenen ilaçlar için 2$ katk› pay› al›nmaktad›r. Almanya’da
ambulatuar hizmetler ile yatarak bak›m
hizmetleri birbirinden ayr›d›r. Ambulatuar
hizmette görev alan hekimlerin ücretleri
hastal›k fonlar› ile yap›lan sözleﬂmelere uygun olarak ödenir. Özel hasta ücretleri sabit bir ödeme plan›na tabidir. Hastal›k fonuna ba¤l› hastalar›n hastane masraflar›
sözleﬂme ile belirlenmiﬂ günlük ödemeler
ﬂeklinde yap›l›r. Bu günlük ödemenin içerisinde kamudan hizmet alan hastan›n hekim ücreti ile özel sigortas› olan hastalar›n
"hizmet baﬂ›na ödeme" ücretleri yer almaktad›r. Hastanelerin %50’si kamuya ait olup,
%35’i gönüllü kuruluﬂlar›n özel hastaneleri, %14’ü ise hekimlere ait kar amaçl› özel
hastanelerdir. Hastanede çal›ﬂan hekimlerin ço¤unlu¤u ücretli çal›ﬂan statüsündedir.
Ambulatuar hizmet hekimleri ise serbest
çal›ﬂmaktad›r.
Japonya
Japonya'daki finansman sistemi Almanyadaki sosyal sigorta sistemine benzemektedir. Japonya toplumunun tümü üç uygulamadan birisine ba¤l›d›r: ‹ﬂçi Sa¤l›k Sigortas›, Toplum Sa¤l›k Sigortas›, Yaﬂl›lar ‹çin
Sa¤l›k ve T›bbi Hizmetler. Tüm nüfusun
%62'si ‹ﬂçi Sa¤l›k Sigortas›n›n bir parças› olan ve iﬂverence desteklenen fonlara ba¤l›d›r. Küçük iﬂletmeler, kendi iﬂinin sahibi olanlar ve çiftçiler Toplum Sa¤l›k Sigortas›na
ba¤l›d›r. Bu sigorta, yerel hükümet ile özel
kuruluﬂlar taraf›ndan birlikte yönetilmektedir. Yaﬂl›lar ‹çin Sa¤l›k ve T›bbi Hizmetler
uygulamas›n›n kaynaklar› ise di¤er fonlardan sa¤lanmaktad›r. Sistemin finansman›
iﬂçi ve iﬂverenden al›nan gelire orant›l›
primlerle sa¤lanmaktad›r. Japonya'da özel
sigortac›l›k s›n›rl› olup, tüm sa¤l›k harcamalar›n›n %72'si kamu taraf›ndan, %12'si
ise cepten yap›lan ödemelerle karﬂ›lanmaktad›r. Japonya nüfusunun %52'si ‹ﬂçi sa¤l›k
Sigortas›na, %48'i ise di¤er iki sigortaya
ba¤l›d›r. ‹ﬂçi say›s› 700'den fazla olan iﬂletmelerin iﬂverenlerin, devlet sigortalar› d›ﬂ›nda ayr› bir sigorta oluﬂturmas› mümkündür. Japon sisteminde, hastane bak›m hizmetlerinin, iﬂçiler için %90'›, ba¤›ml›lar› için ise %80'i sigorta taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Toplum Sa¤l›k Sigortas›, hastane
giderlerinin %70'ini karﬂ›lamaktad›r. Ayaktan bak›m hizmetlerinin karﬂ›lanma oran›,
iﬂçi sigortalar›nda %70, Toplum Sigortalar›nda da %70'dir. Yaﬂl›lar›n %100'ü ayl›k
6$ katk› pay› ile sigorta kapsam›ndad›r. ReTDBD / 44

çete edilen ilaçlar›n karﬂ›lanma oran› ise,
‹ﬂçi Sigortas›nda %90, Toplum Sigortas›nda %70, yaﬂl›lar için %100'dür. ‹ﬂçi Sa¤l›k
Sigortalar›, bordro kanal›yla al›nan vergilerle finanse edilmektedir. Toplum Sa¤l›k
Sigortas›n›n %50'si federal ve yerel hükümetin vergi gelirleri ile, geriye kalan› da gelire orant›l› primlerle finanse edilmektedir.
Japonya’da hastane ve hekim ücretleri ülke
çap›nda yap›lm›ﬂ sözleﬂmelere göre ödenir.
Kamu hastanelerindeki hekimler maaﬂl› olup özel çal›ﬂan hekimlere hizmet baﬂ›na ödeme yap›lmaktad›r. Japonya’da ilginç olarak hekimler ilaç reçeteleme ve da¤›t›m›ndan önemli ölçüde gelir sa¤lamaktad›r. Japonya’daki hastanelerin %80’i özel olup genellikle hekimlere aittir. Bunlar›n d›ﬂ›nda
kar amaçl› hastane yoktur.

Sistem, ayaktan bak›m hizmetlerinin tamam›n›, hastane bak›m›n› ve reçetelenen ilaçlar› kapsamaktad›r. Reçetelenen ilaçlar için
bir miktar katk› pay› söz konusudur. ‹ngiltere’de hastane iﬂleten ve hekim çal›ﬂt›ran
190 yerel sa¤l›k bölgesi bulunmaktad›r.
Hastane yataklar›n›n %90’› kamuya ya da
gönüllü kuruluﬂlara ait olup Ulusal Sa¤l›k
Sistemine dahildir. ‹ngiliz hekimler sa¤l›kta "pazar" ilkelerine ilgi göstermemektedir.
Hastane hekimleri genellikle maaﬂl›d›r. Ayaktan bak›m hizmetleri için kiﬂi baﬂ›na geri ödeme uygulanmakta, ücretler sözleﬂme
ile belirlenmektedir. Hastanelerin ço¤unlu¤una sahip olan Ulusal Sa¤l›k Hizmetleri
sistemi bunlar için y›ll›k bütçe belirlemektedir. Pratisyen hekimler, ilk basamakta eleme görevini üstlenmiﬂtir.

Fransa
Frans›z sa¤l›k sistemi de Almanlarda oldu¤u gibi Bismarck modeli olarak bilinen sosyal sigortac›l›¤a dayan›r. Tüm toplum zorunlu sa¤l›k sigortas› kapsam›ndad›r. Bu sigorta, sosyal güvenlik sistemi taraf›ndan finanse edilmekte, ancak Almanya'daki hastal›k fonlar›na benzer kuruluﬂlarca yönlendirilmektedir. Bu amaçla kurulmuﬂ olan
baﬂl›ca üç büyük ve çok say›da küçük hükümet d›ﬂ› özerk kuruluﬂ faaliyet göstermektedir. Sistem, iﬂveren ve iﬂçilerden al›nan vergilerle finanse edilmektedir.Tüm
sa¤l›k harcamalar›n›n %74'ü kamuya ait olup, %17'si cepten yap›lan harcamalard›r.
Toplumun %80'inden fazlas› kar amac›
gütmeyen kuruluﬂlar›n özel sigortas›ndan
yararlanmaktad›r. Ticari amaçl› özel sigortadan yararlananlar›n oran› %2 kadard›r.
Fransa’da kamu hastaneleri genel bütçeden
finanse edilmekte, özel hastanelerdeki ödemeler sözleﬂme ile belirlenmiﬂ günlük ücretlerden oluﬂmaktad›r. Hastane yataklar›n›n %65’i kamuya, %35’i ise özel sektöre aittir. Özel yataklar›n yaklaﬂ›k yar›s› kar amaçl› di¤er yar›s› ise kar amac› gütmeyen
kuruluﬂlara aittir. Kamu hastanelerinde çal›ﬂan hekimler maaﬂl› olup, özel hastanelerdekiler ise sözleﬂme ile belirlenmiﬂ hizmet
baﬂ›na ödeme ile ücretlendirilmektedir.
Ambulatuar bak›mda çal›ﬂan hekimlerin
ço¤unlu¤u ile özel hastanelerdeki hekimler
kendi iﬂinin sahibi iken, kamu hastaneleri
ile belediye sa¤l›k merkezlerinde görevli
hekimler maaﬂl›d›r.

‹sveç
‹sveç'te toplumun tümü otomatik olarak iﬂleyen bir kamu sistemine tabidir. Fonlar›n
%10'u iﬂverenden al›nan vergiler, %65'i yerel vergiler, %6.5'i ise federal vergilerden oluﬂmaktad›r. Nüfusun %7'sinin ek olarak
özel sektör iﬂverenlerince finanse edilen sigortas› vard›r. ‹sveç'teki sistem, sigortal›n›n
günlük 10$ katk›s› -y›lda 150$'› aﬂmayacak
ﬂekilde- ile hastane masraflar›n›n %100'ünü, her muayene için 10$ katk› -y›lda
150$' aﬂmayacak ﬂekilde- ile ayaktan bak›m hizmetlerinin %100'ünü, reçetelenen
temel ilaçlar›n da %100'ünü kapsamaktad›r. ‹sveç Sa¤l›k Sistemi 23 Yerel Konsey ile 3 Belediye Bölgesince yönetilmektedir.
Yerel Konseylere ait ya da bunlar taraf›ndan
iﬂletilen bölge hastaneleri geri ödemeye dayanan bir y›ll›k bütçe ile çal›ﬂmaktad›r. Ayaktan bak›m hizmetlerinin büyük k›sm›
bölgesel ilk basamak kliniklerince yürütülmektedir. Hastane hekimleri maaﬂl›d›r. Yeni yap›lan düzenleme ile hastane ödemelerinin operasyon baﬂ›na ya da tan› baﬂ›na ödeme ﬂeklinde yap›lmas› planlanmaktad›r.
Halen koroner bypass, lens tak›lmas› ve
kalça protezi gibi iﬂlemler için uzun bekleme listeleri bulunmaktad›r.

‹ngiltere
‹ngiltere'de toplumun neredeyse tamam›
genel vergilerden finanse edilen bir sistemin kapsam›ndad›r. Maliyetlerin %85'i hükümet taraf›ndan, %15'i ise iﬂçi ve iﬂverenlerden vergilendirme yoluyla Ulusal Sigorta
Fonuna aktar›lmaktad›r. Hükümetin d›ﬂ›nda özel pazar olmakla birlikte bunun kapsam› hayli küçüktür. Nüfusun %9'unun özellikle elektif cerrahi iﬂlemler için ek bir özel sigortas› vard›r. Özel sigortalar büyük
ölçüde iﬂverenlerce finanse edilmektedir.

Kanada hastanelerinde yat›ﬂ süreleri uzundur. Amerikan hastane ve hekimlerinin girdileri daha fazla olup maliyetleri de hayli
yüksektir,. Almanya, sanayileﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda sa¤l›k harcamalar›/GDP oran›n›
düﬂüren belki de yegane ülkedir. 1980’de
%8.4 olan bu oran 1990’da %8.1’e düﬂmüﬂtür. Bunun olas› nedeni h›zla büyüyen
ekonomiye ba¤l› olarak GDP’nin sa¤l›k harcamalar›ndan daha h›zl› art›yor olmas›d›r.
Japonya’n›n sa¤l›k harcamalar›/GDP oran›
‹ngiltere’den sonra en düﬂük ikinci orand›r.
Bu ülkedeki kiﬂi baﬂ›na sa¤l›k harcamas›
ABD’dekinin yar›s› kadard›r. ‹ngiltere
GDP’sinden sa¤l›¤a ayr›lan pay› en az olan
sanayileﬂmiﬂ ülkedir. Bu durum 1980’lerden beri geçerli olup sa¤l›k harcamalar›ndaki art›ﬂ, GDP’deki art›ﬂ›n pek az üzerinde
olmuﬂtur. 

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Müsteﬂar Yard›mc›s› Mustafa Gür:

Bütün sosyal güvenlik
sistemini yeniden
tasarl›yoruz
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› nas›l bir ihtiyaçtan do¤du?
Genel Sa¤l›k Sigortas›, kuﬂkusuz ﬂu anda yaﬂad›¤›m›z sorunlardan ortaya ç›k›yor. San›yorum Genel Sa¤l›k Sigortas›’ndan ilk kez
1967 y›l›nda söz edildi. Bu tarihten sonra
haz›rlanan kalk›nma planlar›n›n ve hükümet programlar›n›n bir k›sm›nda yer ald›.
Ama bugün geldi¤imiz nokta itibariyle Sosyal Güvenlik Sistemi’nin ve Sa¤l›k Sistemi’nin mali sürdürülebilirli¤i ve hizmet kalitesinin iyileﬂtirilmesi, vatandaﬂ›n bu yöndeki taleplerinin karﬂ›lanmas› mümkün görülmemektedir. Bu alanda kulland›¤›m›z
kaynaklar› da s›n›rs›z ﬂekilde art›rma imkan›m›z olmad›¤›na göre, biz, artan sorunlar›n
giderilmesi, vatandaﬂ›n bu anlamdaki beklentilerinin karﬂ›lanmas›, sistemin hazineye,
maliyeye ba¤›ml›l›¤›n›n giderek azalt›labilmesi için dünyan›n da bizden önce denedi¤i ve büyük ölçüde baﬂard›¤› modelleri denemek istiyoruz, zorlamak istiyoruz.
Asl›nda, tüm nüfusu kapsayan bir sa¤l›k sigortas› sisteminin kurulmas› konusu ülkemizde uzun y›llar çokça tart›ﬂ›ld›. Ancak bu
tart›ﬂmalar özellikle son bir buçuk y›ld›r tart›ﬂt›¤›m›z yo¤unlukta olmad›. Genel Sa¤l›k
Sigortas›, yeni hükümetin acil eylem plan›yla çok büyük bir kararl›l›kla gündeme geldi.
Yaklaﬂ›k 11 ayd›r da bizim bakanl›¤›m›z sorumlulu¤unda de¤iﬂik bakanl›klar›n, kuruluﬂlar›n katk›lar›yla oldukça önemli bir noktaya gelindi. Bu yöndeki düzenlemeler bakanl›klar›n, ilgili taraflar›n görüﬂüne sunuldu. ﬁimdi onlar› de¤erlendirme aﬂamas›nday›z. Amac›m›z nedir burada? Öncelikle sa¤l›k, insan›n en temel ihtiyac›d›r. Sa¤l›k sigortas› tüm nüfusu kapsas›n ki, herkese asgari bir sa¤l›k sigortas› temin edelim ki, insanlar›m›z do¤um nedeniyle, ölüm nedeniyle hastanelerde rehin kalmas›nlar. Sa¤l›kl›
bir topluma ulaﬂal›m ve toplumun refah›n›
sa¤layal›m. Bu alanda hiçbir ﬂekilde kontrol
edemedi¤imiz kaynaklar› daha ak›ll›ca yönetebilelim.
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› gibi bir sistem, sizce ülkemiz için uygun bir sistem
mi?
Bizim ülkemizde, kuﬂkusuz hem sektörel olarak hem de bölgesel olarak çok dengesizlikler var. Asl›nda,belki bu dengesizlikler de
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› zorunlu k›l›yor.
Çünkü siz bugün varl›kl›ya veya sadece sosyal güvenlik sistemi içinde olanlara sa¤l›k
hizmeti verebilir konumdas›n›z. Oysa in-
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sanlar toplum içinde bir arada yaﬂ›yor sonuçta. Toplumun bir k›sm› en acil, en öncelikli olan sa¤l›k hizmetini alamazken veya
çok k›s›tl› al›rken, di¤er k›sm›n›n bu hizmeti al›yor olmas›, daha baﬂka sosyal dengesizliklerin, hatta çat›ﬂmalar›n, huzursuzluklar›n oluﬂmas›na, vatandaﬂla devlet aras›ndaki
iliﬂkilerin bozulmas›na, yozlaﬂmas›na neden
olabilir diye düﬂünüyoruz. Sa¤l›k, insanlar›n en temel hakk›d›r. Anayasam›z da bu
hakk› çok net bir ﬂekilde tan›mlamaktad›r.
Ancak realite, Anayasada ve yasalarda yaz›landan çok farkl› maalesef. Çünkü bu hakk›n gerçekleﬂmesi bir mali yük iﬂi. Bunun da
mümkün olabildi¤ince hem hak ve yükümlülüklerde, hem de bu alandaki harcamalarda bir norm birli¤inin sa¤lanmas› ile gerçekleﬂebilece¤ini düﬂünüyorum. Dolay›s› ile
Genel Sa¤l›k Sigortas› ülkemiz için uygun
bir sistem. Yani, ülkenin dengesizlikleri
bence Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› zorunlu k›l›yor. Çünkü herkesin kendi imkanlar›yla
sa¤l›k hizmetini alma imkan› yoktur. Bu sorunun arkas›nda san›yorum gizli bir soru
var. Yani Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› devreye
soktu¤umuz zaman; bu kadar dengesizlik,
bu kadar büyük nüfus var, talep çok artacak. Bu nas›l karﬂ›lanacak. Biz, sadece genel
sa¤l›k sistemini de¤il, bütün sosyal güvenlik
sistemini yeniden tasarl›yoruz.Konuyu di¤er
unsurlar›yla birlikte bütün olarak düﬂündü¤ümüz zaman sistemin toplam›nda kay›plar›, mükerrerlikleri önlemeye yönelik tedbirlerin de bize önemli ölçüde tasarruf sa¤layaca¤›n› düﬂünmekteyiz. Asl›nda kaynak yönünden, kamunun harcad›¤› toplam kayna¤›n çok fazla abart›lmayaca¤›n› düﬂünüyoruz. ﬁu anda bizim k›s›tlamalar›m›z var. Tasar›lar› haz›rlarken dikkat etti¤imiz hususlardan bir tanesi biliyorsunuz mevcut prim
oranlar›n›n art›r›lmamas›d›r. Mevcut prim
oranlar›n› artt›rmadan herkesi kapsayacak
bir sa¤l›k sigortas› sistemi getirmek, elbette
biraz zor bir denklem. Zaten ﬂu anda sa¤l›k
sisteminin bir aç›¤› var. Bir de böyle hizmet
geniﬂlemesiyle daha da artacak olan yükün
nas›l karﬂ›lanaca¤› gibi bir soru çok s›k soruluyor bize. Ama biz, dedi¤imiz gibi, sadece sistemin mevzuat›n› de¤iﬂtirmekle yetinmiyoruz. Sistemin iyi ve etkin iﬂlemesi, harcamalarla, gelir ve giderler aras›ndaki trafi¤in iyi kontrol edilebilmesi için, mutlaka
sa¤l›k ve sosyal güvenlik sisteminin iyi bir
altyap›ya kavuﬂturulmas›n› da istiyoruz. Bunu en k›sa zamanda planl›yoruz. Böyle oldu¤u zaman, bizim ﬂu anda hiçbir ﬂekilde

kontrol edemedi¤imiz mükerrer hizmetlerin
ve fazla harcamalar›n önüne büyük ölçüde
geçebilece¤imizi düﬂünüyoruz bir. ‹kincisi,
zaten sistemde bu yönde, yani aç›klar›n› kapama yönünde ve hazineye ba¤›ml›l›¤›n› azaltma yönünde baz› tedbirler de var biliyorsunuz. Sa¤l›k hizmeti, herkese verilebildi¤i için, herkesten toplanan gelirlerden bunun karﬂ›lanmas› da mant›kl›d›r. Ancak bu,
her zaman hazine kaynaklar›yla karﬂ›lanmas› anlam›na da gelmiyor. Sistemin aç›klar›n›n bir k›sm›n›n vergilerden al›nacak paylarla karﬂ›lanmas›, ama bunun ucu aç›k, bu
sadece s›n›rl› bir katk›d›r. Onunla ileriye yönelik projeksiyon yapabilmesini ve kendi
gelece¤ini planlayabilmesini ve kurumun
kendi performans›na göre sa¤l›k sigortac›l›¤›n› yönetmesini öngörmektedir.
TDBD: Sa¤l›k hizmetlerinin finansman›yla, sunumu aras›nda kesin bir ayr›ﬂma oldu. Sizin bakanl›¤›n›z burada öne ç›kt›.
Özellikle finansman konusunda. Sa¤l›k
hizmetlerinin finansman›yla sunumunun
aras›ndaki koordinasyonu kim sa¤layacak?
Sa¤l›k sigortac›l›¤›nda, dünyada da pek çok
ülkede oldu¤u gibi bir tek yap›y› tan›mlamak zorunlulu¤u var. Sa¤l›k sigortas›n›n tek
elde toplanmas›yla, bir kere kaynak yönetiminde biz önemli ölçüde etkinli¤e kavuﬂtuk. Sa¤l›k hizmetinin sunumuyla finansman›n› ay›rmakla, bu iki kesim aras›nda bir
ihtisaslaﬂman›n olaca¤›n› ve bir ayr›ﬂman›n
olaca¤›n›, dolay›s›yla herkesin kendi alan›nda yo¤unlaﬂmas›n›n sa¤lanabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Buradan da hem hizmetin iyileﬂmesinden, hem de kayna¤›n kullan›m›ndan bir beklentimiz var do¤rusu. Bu ikisi aras›ndaki koordinasyon meselesine gelince,
kuﬂkusuz bu modeli uygulayan ülkelerde
oldu¤u gibi, sa¤l›¤› finanse eden ve sunan
kuruluﬂlar›n sa¤l›k politikalar›n›n geliﬂtirilmesinde, sa¤l›k hizmeti sunum standartlar›
ile sa¤l›k hizmetiyle ilgili kalite ve fiyat noktas›nda kuﬂkusuz yak›n bir iﬂbirli¤i içinde
olmas› ihtiyac› var. Bunun için ayr› bir yap›
henüz tan›mlanm›ﬂ de¤il, ama bu iki bakanl›k ﬂu anda çok iyi bir iﬂbirli¤i sergiliyor. Bunun belki sürekli k›l›nmas› gerekiyor. Rekabete aç›k ortamda ülkenin bütün sa¤l›k tesislerinin kullan›lmas› ama burada sa¤l›k
politikalar›n›, normlar›n› belirleyenle sa¤l›¤›n finansman›n› sa¤layan sigorta kuruluﬂu
aras›nda çok s›k› bir iliﬂki kurulmas›n› gerekti¤ini kabul ediyorum.
TDBD: GSS sanki daha çok özelden hizmet alacakm›ﬂ gibi bir düﬂünce var. Yeni
düzenlemeden sonra varolan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n durumu ne olacak? Hastaneler, dispanserler gibi…
Hizmet yönünden birbirlerinden hiçbir fark› olmayacak. Bu ister SSK Hastanesi, ister
devlet hastanesi, ister ise özel hastane olsun.
Hizmet sat›n al›n›rken birinden nas›l al›n›yorsa di¤erinden de öyle al›nacak. Ama

bunlar aras›nda geçiﬂler için, basamaklar aras›nda geçiﬂler için, elbette bir sevk sistemi
tan›mlanacak ve bu sisteme entegre olabilen
yaﬂayacak daha do¤rusu. Yani burada gizli
rekabet var. Gizli de¤il belki aç›k rekabet
var. Biz, bu rekabeti de istiyoruz. Buradaki
rekabette hastaya da biraz seçme özgürlü¤ü
tan›rsak rekabeti daha güçlendirebiliriz diye
düﬂünüyoruz. Buradan hem hasta yararlanacak, hem biz finans sigorta kuruluﬂu olarak yararlanaca¤›z, hem de bu sa¤l›k kuruluﬂlar›na kaynak aktaran kamu hazinesinin
önemli ölçüde yararlanaca¤›n› düﬂünmekteyiz. Bizim sadece gelirleri artt›rma yönünde
de¤il, bu sistemi iyileﬂtirirken harcamalar›
da azaltma yönünde de bir beklentimiz var
do¤rusu. Kurgumuz hep bu yönde.
TDBD: Kamu kurum ve kamu kuruluﬂlar›n›n daha önceden sa¤l›k personeli var.
Bunlar ne olacak? Siz diyorsunuz ki ‘bu iﬂi baﬂarabilen personel kalacak’. Peki baﬂaramayanlar ne olacak?
Ben ﬂunu demek istedim asl›nda, ﬂu anki
sistemde kurum, hem sa¤l›k sigortas› sa¤l›yor, hem de sa¤l›k hizmeti veriyor. Kurumun kendi hastanesi zora girdi¤i zaman bunu merkezdeki ödeneklerle takviye ediyoruz. Veya devlet hastanesini ele alal›m. Devlet hastanesi bir hizmet veriyor, s›k›ﬂt›¤› zaman Sa¤l›k Bakanl›¤› merkezinden ödenek
al›yor. ﬁimdi bir vesileyle bunlar istisna olacak diyoruz. Senin yatak kapasitenle, doktor kapasitenle ben u¤raﬂmayaca¤›m. Bunlar› sen büyük ölçüde planlayacaks›n ve personel al›m›yla, bina yap›m›yla büyük ölçüde
sen ilgileneceksin. Ve senin bu risklerini sen
üstleneceksin. Yeni durum için böyle. Varolanlar bu sisteme adapte olacaklar. Bu sisteme uyum sa¤lamaya çal›ﬂacaklar. Yani burada personel meselesinde e¤er özerklik tan›rsak zaten elbette belki özel modellerle veya
yerinden yönetim modelleriyle sa¤layamad›¤›m›z sa¤l›k hizmetleri olabilir.Baz› bölgelerde bu hizmeti bu modelle sa¤layamayabilirsin. Onun için merkezde veya bakanl›kta
bir miktar sa¤l›k tesisi yerinde bulunduruluyor olabilir. Bunlar için anlayabilirim ama
büyük ölçüde yetki ve sorumlu¤u aktard›¤›m›z sa¤l›k tesislerine sonradan yeniden yeniden himayeler, takviyeler, teﬂvikler olmaz.
Bunun büyük ölçüde azalmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
TDBD: Peki zarar ederse kapanacak m›
bu tesisler?
Di¤er sa¤l›k tesisleri bunu de¤erlendirecek.
Orada beceremedi, baﬂka yerde becerecek.
Ülkede ﬂu anda bir nüfusu dikkate ald›¤›m›z zaman, mevcut kapasite hem fizik olarak, hem personel olarak fazlad›r diyemiyoruz ki. Aralar›nda bölüﬂecekler veya iyileﬂecekler baﬂka bir ﬂey yok. Ve bunu da kendileri büyük ölçüde belirleyecek.
TDBD: Basamakl› Sa¤l›k sisteminde diﬂhekimli¤i hizmetlerinin yeri ne olacak?

Ben de o sorunun cevab›n› ar›yorum.
TDBD: Diﬂhekimli¤i hizmetleri Genel
Sa¤l›k Sigortas›’n›n neresinde olacak?
Meslektaﬂlar›m›z merak ediyorlar.
ﬁimdi ben yukar›da da aç›klam›ﬂt›m. Genel
Sa¤l›k Sigortas›’n› kurgulayanlar olarak bizim mant›¤›m›zda herkesi kapsayan bir sa¤l›k sigortac›l›¤› yap›yorsak ülkedeki tüm kapasiteyi de¤erlendirmek zorunda oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Burada ﬂu kapasite, ﬂu
kurum hastaneleri önceliklidir, öteki kurum
tesisleri ikinci önceliklidir anlay›ﬂ›yla gidersek biz tüm kapasiteyi tam olarak de¤erlendiremeyiz. Buradan yararlanamay›z. Buradan rekabeti sa¤layamay›z. Buradan vatandaﬂ›m›z›n bekledi¤i hizmeti bulamay›z. Cebimizde, kasam›zda param›z olsa bile yakalayamay›z ki o paradan da tasarruf etmek için bu rekabeti, bu bütün kapasiteyi devreye sokarak sa¤layabilece¤imizi düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla burada diﬂhekimlerin sa¤l›k
sigortas› sistemi ile yüz yüze gelmeleri gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu çerçevede kiﬂiler bir kurum hastanesinde de çal›ﬂ›yor olabilir, d›ﬂar›da da çal›ﬂ›yor olabilir ama verdi¤i hizmet sa¤l›k hizmetiyse fark etmez. Veya
o sa¤l›k hizmetini finanse eden kuruluﬂun

belirledi¤i standartta hizmet veriyorsa, o fiyatta veriyorsa ona aç›k olacak olaca¤›na
düﬂünüyorum. Ama bu modelin do¤rusu
ben esas meslek örgütünden de özgün bir
yaklaﬂ›mla olmas› gerekti¤i, geliﬂtirilebilece¤ini ve bizim bunu dikkatle de¤erlendirebilece¤imizi söyleyebilirim.
TDBD: Teminat paketinde yer almayacak, paket d›ﬂ›nda kalabilecek hizmetler
var m›?
ﬁu anda haz›rland›¤› kadar›yla paket, ﬂu anda verilen paketlerin gerisinde de¤il. Sosyal
güvenlik kuruluﬂlar›n›n verdi¤i hizmetlerin
gerisinde de¤il. Ama yapt›¤›m›z hesaplamalar, daha do¤rusu bu finans kuruluﬂlar›n›n,
özellikle yabanc› finans kuruluﬂlar›n›n bizim tasar›lar› de¤erlendirme sürecinde, paketin çok bonkör oldu¤u söylenmektedir.
Ve bunun Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› ülke genelinde uygulamas›n› riske edebilece¤ini ifade etmektedirler. Herkese uygulanan bir
sistem olarak çok geniﬂ tutulmas› yerine kademelendirilmesi düﬂünülebilir mi ﬂeklinde
telkinler yap›lmaktad›r. Do¤rusu bunu de¤erlendirece¤iz. Yani paketi çok geniﬂ tutal›m diye Sa¤l›k Sigortas›n›n ülke genelinde
uygulanmas›n› riske etmemek gerekti¤i- 
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ni düﬂünüyorum. Ülke koﬂullar›, ülkenin
sosyoekonomik koﬂullar› geliﬂtikçe, ilerledikçe kademeli olarak paketi açmak veya
önce bir küçük uygulamay› ülke genelinde
yap›p ondan sonra sonuçlar›n› gördükten
sonra açmak olabilir. Ama her durumda biz,
ﬂu anda vatandaﬂlar›m›z›n bu anlamdaki
haklar›nda bir geriye gidiﬂi önlemeyi düﬂünüyoruz.
TDBD: Koruyucu hizmetlere ayr›lan pay
%1 iken ilaca %55-60 civar› pay ay›r›l›yor. Yeni düzenlemelerde koruyucu hizmetlerin yeri ne olacak? ‹kinci sorum, elimizdeki kaynaklar› kullan›rken öncelikle neye yönelece¤iz? Bu konuda siyasi iradenin ve sizin öncelikleriniz nedir?
Tamamen hakl›s›n›z, kat›l›yorum bu de¤erlendirmeye. Koruyucu sa¤l›k hizmetlerine
önem verilerek, uzun vadede belki Genel
Sa¤l›k Sigortas›’n›n yüklerinin de azalt›labilece¤i düﬂünülebilir. Ben. Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n bir boyutuyla koruyucu sa¤l›k
hizmetlerini desteklemesi ve teﬂvik etmesini
kendi çal›ﬂma gruplar›ma öneriyorum. Bunu de¤erlendiriyoruz, ama bir baﬂka gerçek
de koruyucu sa¤l›k hizmetleriyle Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z görevli. Bunun için hazineden
kaynak aktar›l›yor. ﬁimdi bu kaynakta dublikasyonu önlememiz laz›m. Bu kaynak
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verilir, koruyucu Sa¤l›k
Hizmetlerinde aksama olur ve bu nedenle
de Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n riskleri artt›r›l›rsa hem kayna¤› harcam›ﬂ oluyoruz hem
Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n yükünü artt›rm›ﬂ
oluyoruz. Bunu garanti etmemiz laz›m.
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› içinde koruyucu hekimlik hizmeti geri al›nacak,
bunu Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar› m›
belirleyecek diyorsunuz?
Hay›r. ﬁu andaki realite o. ﬁu anda Sa¤l›k
Bakanl›¤› bunun için görevli ve koruyucu
sa¤l›k hizmetleri için bütçeden kaynak al›yor. Ama bu bir biçimde yerine getirilmiyorsa ki ﬂu anda aksamalar var, Bu durumda Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› kurdu¤umuz
zaman onun riskleri artacak, maliyetleri artacak. Dolay›s›yla Genel Sa¤l›k Sigortas› ile
Koruyucu Sa¤l›k Hizmetleri finansman› aras›nda bir iliﬂki kurmam›z laz›m diye düﬂünüyorum. Ya da Koruyucu Sa¤l›k Hizmetleri’nin verilmesini garanti etmemiz laz›m.
Aksi halde biz Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› belirsizli¤e taﬂ›m›ﬂ olabiliriz. Beklenmedik
risklerle karﬂ›laﬂt›rabiliriz.Koruyucu Sa¤l›k
Hizmetlerinin finansman›n›n bir k›sm›n› ya
GSS olarak üstlenece¤i, ki bu biraz GSS’nin
yükünü, maliyetini artt›r›r ya da bu Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n mutlak yerine getirece¤i görevleri aras›nda olmal›. Bakanl›¤›n bunun için gerekli destekleri sa¤layarak yürütmesini arzu etmekteyiz. Ya da GSS’ye muhatap
olacak vatandaﬂlar›n bu hizmetleri alma ﬂart›n› getirmek durumunda kalaca¤›z.
TDBD: Diﬂhekimli¤i hizmetlerinde zaten
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birçok uygulama koruyucu hekimlik uygulamas›. Bu GSS’nin içinde yer alacak
m›?
Bunun yer almas› gerekir diye düﬂünüyorum. Burada ﬂu andaki primlerde bu öngörülmüyor. Sonuçta bu GSS’ye ilave yüktür,
ama GSS’nin bunlar› üstlenmesi kendi lehine. Kendi risklerini azaltaca¤› için, lehine, ama burada iki defa kaynak kullanmak ak›ls›zl›¤›na düﬂmememiz laz›m. Sa¤l›k Bakanl›¤› bu kayna¤› al›yorsa oradan beklememiz
laz›m o hizmeti. Yok al›yor da o hizmet aks›yorsa o zaman bu kaynak kullan›m›nda etkinli¤i sa¤lamam›z laz›m veya GSS’ye böyle
bir kaynak tarif etmemiz laz›m. Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan o kayna¤› tenkis etmek, düﬂürmek laz›m gelir. GSS’nin sorumlulu¤una b›rak›lmas› GSS’nin lehine bir ﬂey. Biz bunu
arzu ediyoruz. Bunu da düﬂünüyoruz ama
ﬂu andaki maliyetlerle ancak üstüne bir yük
biner.
TDBD: Diﬂhekimlerine bir mesaj›n›z var
m›?
Ben, diﬂhekimlerini di¤er meslek kuruluﬂlar›ndan oldukça farkl› bir çal›ﬂma temposunda buldum do¤rusu. Meslektaﬂlar›n›zdan
geliyor bu. Meslektaﬂlar bu anlay›ﬂta olmasa
örgüt de bu çizgide olmaz. Son derece teknik, son derece mesleki sorumluluk içinde
hareket eden ve bu anlamda kamuya da yol
gösterici yönde katk›lar› olan, çal›ﬂma sergiliyorlar. Ben bu nedenle de tüm diﬂhekimlerine ve onlar›n birli¤ine teﬂekkür etmek istiyorum. Birlikte oldu¤umuz dönemlerde benim için en az›ndan yararl› görüﬂmeler oldu. Belki diﬂhekimlerimiz daha çok özelde
çal›ﬂt›klar› için olacak, iﬂin sürdürülebilir
yan›n›, vatandaﬂ›n, hastan›n memnun edilebilir nitelikte hizmet boyutunu ve kamu sorumlulu¤u içinde bir anlay›ﬂta olduklar›n›
görüyorum. Bu da çok önemli bir katk› diye
düﬂünüyorum.
TDBD: Son olarak eklemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?

ﬁu ana kadar konuﬂtuklar›m›z daha çok Genel Sa¤l›k Sigortas› aç›s›ndan belki ama sisteme bütün unsurlar›yla bakt›¤›m›z zaman
sistemin hem GSS, emeklilik sigortalar›,hem
de sosyal yard›m hizmetleri, yeﬂil kartlar vs.
yeniden düzenleyen çok büyük bir dönüﬂüm projesi ve bu ayaklar›n birbirinden etkileﬂimi, yeniden tan›mlanmas› ve bu etkileﬂimden ortaya ç›kacak art› ürün bütün ayaklar için çok önemli. GSS’nin sistemin di¤er ayaklar› olan sosyal güvenli¤in emekli
sigortalar›, sosyal yard›m hizmetleri di¤er ayaklar›yla birlikte ele al›nm›ﬂ olmas›ndan
sa¤layaca¤› yararlarda var. Ve buradan mesela bir yeﬂil kartta oldu¤u gibi kiﬂinin gelir
tespiti yap›lmaks›z›n varl›kl›, yoksul mu oldu¤una bak›lmaks›z›n veya bir kiﬂinin sa¤l›k karnesi üzerinden baﬂkalar›n›n yararlanmas›n› dikkate ald›¤›m›z zaman veya bir kiﬂiyi sa¤l›k tesisine gönderip hangi iﬂlemle
muhatap oldu¤unu ve ne kadar bir faturayla geri döndü¤ünü hiçbir ﬂekilde takip edemeyen bir sistemi düﬂündü¤ümüz zaman
bunlar› hepsini karﬂ›l›kl› birbiriyle çek edecek, büyük ölçüde de di¤er ayaklarda düﬂündü¤ümüz önlemlerle kay›t d›ﬂ›n› azaltacak mekanizmalar› bir arada düﬂündü¤ümüz zaman asl›nda sistemin aç›¤› daha az olacak çünkü kay›p iﬂini azaltt›¤›m›zda sistemi bütün olarak dolay›s›yla GSS’nin de gelirlerini büyük ölçüde artt›rm›ﬂ olaca¤›z.
Dolay›s›yla GSS sisteminin ve di¤er sosyal
güvenlik sisteminin birlikte uygulanmas›yla
yakalanacak bir sinerji var. Bu sinerji nedeniyle biz asl›nda çok fazla abart›l› maliyet art›ﬂlar› de¤il tam tersine abart›l› tasarruflar
beklemekteyiz.
Biz üç y›ll›k bir deneme-uygulama süreci tan›mlamaktay›z. Ondan sonra sistemde Bakanlar Kurulu’nun üç y›lda bir vergilerden
ayr›lan pay› (ﬂu anda % 3.5) yeniden gözden geçirip de¤iﬂtirme imkan› var. Dolay›s›yla üç y›lda büyük ölçüde dengenin oluﬂaca¤›n› düﬂünüyoruz. O üç buçukluk katk›n›n ne olmas› gerekti¤ini gerçekte o zaman
görece¤iz. 
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Bu koﬂullarda GSS, vergiye dayanan
bir sistemden daha eﬂitlikçi ve uygundur
TDBD: Ülkeler sa¤l›k sistemlerini reorganize ederken hangi kriterleri dikkate almal›d›r?
Bir ülke sa¤l›k sistemini reorganize ederken, ilk olarak neden reorganizasyon sorusunun cevab›n› verebilmelidir. Bu sorunun cevab›, o ülkenin sa¤l›k sistemi ile ilgili temel problemlerinin neler oldu¤unu ve reform çal›ﬂmalar›n›n hangi
noktalarda odaklanmas› gerekti¤ini ortaya koyacakt›r. Bu sürecin mümkün oldu¤u kadar ilgili taraflar›n kat›l›m›na aç›k olmas›, objektif kriterlere ve bilimsel
verilere dayal› olarak gerçekleﬂmesi, sorunlar›n do¤ru olarak belirlenmesini ve
olas› çözümlerin sa¤l›kl› olmas›n› sa¤layacakt›r.
Bir sa¤l›k sistemini de¤erlendirirken üç
ana, dört de ara kriterden söz edilebilir.
Ana kriterler; i) sa¤l›k sisteminin ülkenin sa¤l›k düzeyine yapt›¤› katk›, ii) sistemi kullananlar›n duydu¤u tatmin düzeyi, iii)mali risk korumas› olarak s›n›fland›r›labilir. Ara kriterler ise verimlilik,
eriﬂim, kalite ve eﬂitliktir. Sa¤l›k sisteminde yap›lan her de¤iﬂiklik bu kriterleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebildi¤i gibi, bazen bir kritere olumlu katk›da bulunurken di¤erini ise önceki konumundan daha kötü bir konuma getirebilir. Bu durumda kriterlerin hangisinin daha önemli ve öncelikli oldu¤u konusunda politik ve toplumsal düzeyde
karar verilmesi gerekir. Sorunuzu yan›tlayabilmek için bu kriterlerin ne oldu¤u
üzerinde k›saca durmakta yarar bulunmaktad›r.
Ana kriterlerden birincisi, sa¤l›k sisteminin ülkenin sa¤l›k düzeyine yapt›¤› katk›d›r. Bir ülkenin sa¤l›k düzeyine sa¤l›k
sektörü veya daha spesifik olarak sa¤l›k
hizmetleri sistemi d›ﬂ›nda bir çok baﬂka
sektör veya ögenin katk›da bulundu¤u
tart›ﬂmas›z bir gerçektir. Bunlar aras›nda
ülkenin genel ekonomik düzeyi, e¤itim,
beslenme durumu, çevre ve bunun gibi
bir çok alan say›labilir. Ancak sa¤l›k sisteminin iﬂleyiﬂi de sa¤l›k üzerinde büyük
etkiye sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir
reform çal›ﬂmas›nda getirilen yeni düzenlemenin ülkenin sa¤l›k düzeyine ne
yönde katk›da bulunabilece¤inin ortaya
konmas› gerekmektedir. Bu katk›n›n boyutuna iliﬂkin de¤erlendirmeler, alternaTDBD / 52

tif öneriler aras›ndan en iyisinin seçilmesi konusunda da politika belirleyicilere
rehberlik edecektir.
‹kinci ana kriter, sistemi kullananlar›n
duydu¤u tatmin düzeyidir. Burada sistemi kullananlar hem genel olarak toplumu hem de sistem içinde hizmet veren
tüm taraflar› içermektedir. Herhangi bir
reformun amac› göreceli olarak bir önceki konumdan daha iyi konuma ulaﬂmakt›r. Ancak bu tüm taraflar›n eﬂ zamanl›
olarak verilen hizmetten tatmin düzeyinin artaca¤› anlam›na gelmez. Tatmin
düzeyini art›rmak için yap›lan ya da yap›lmas› düﬂünülen reformlar, bazen aﬂa¤›da aç›klanacak olan ara kriterlerle de
çeliﬂebilir. Örne¤in, sigorta kapsam›ndaki bireylerde hizmet kullan›m› esnas›nda
katk› pay› alma yönünde yap›lan düzenlemeler gereksiz kullan›m› kontrol alt›na
almay› ve dolay›s› ile verimlili¤i art›rmay› amaçlarken, sigorta kapsam›ndaki bireyler bu düzenlemeden memnun kalmayabilir.
Üçüncü ana kriter mali risk korumas›d›r. Birey aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, sa¤l›k
hizmeti ihtiyac› hem nitel hem de nicel
olarak belirsizdir ve yüz yüze kal›nabilecek mali yük bireylerin ço¤unlu¤u için
karﬂ›lanmas› güç ve hatta imkans›zd›r.
Bu nedenle bireylerin hastaland›klar› ya
da sistemi kullanmak zorunda kald›klar›
dönemlerde karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› mali
yükü optimize etmek için çeﬂitli finansal
düzenlemeler geliﬂtirilmiﬂtir. Sa¤l›k sigortas›n›n ortaya ç›k›ﬂ nedeni de temelde budur.
Yukar›da sözü edildi¤i üzere bir sa¤l›k
sistemini de¤erlendirirken ayr›ca göz önünde bulundurulmas› gereken dört ara
kriter bulunmaktad›r: verimlilik, hizmetlere eriﬂim, eﬂitlik ve kalite. Bu dört
kriter ço¤u zaman birbiri ile etkileﬂimde
bulunup birbirini olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyebilir. Örne¤in ülke düzeyinde sa¤l›k hizmetlerini daha adil bir
biçimde sunmak için yap›lan bir düzenleme verimlilik ilkeleri ile çeliﬂebilir.
Benzer ﬂekilde, hizmetlere eriﬂim ile ilgili olarak yap›lan düzenlemeler hizmetlerin daha adil sunulmas›n› olumlu yönde
etkileyebilir. Burada unutulmamas› gereken önemli bir nokta sa¤l›k sisteminde
reform çal›ﬂmalar›nda yap›lacak her de-

¤iﬂikli¤in bu kriterleri de etkileyebilece¤idir. Bu nedenle her türlü reform önerisinin bu kriterler aç›s›ndan etkisinin ne
olaca¤› ayr›nt›l› bir biçimde de¤erlendirilmelidir.
Verimlilik, hem kuramsal hem de uygulama aç›s›ndan oldukça karmaﬂ›k ve tart›ﬂmal› bir kavramd›r. Temel olarak iki
tür verimlilikten söz edilebilir: teknik
verimlilik ve tahsis verimlili¤i. En yal›n
anlat›m›yla teknik verimlilik herhangi
bir mal ya da hizmetin minimum maliyetle üretilmesine iﬂaret eder. Temel olarak üretti¤imizi nas›l üretti¤imiz ile ilgilidir. Tahsis verimlili¤i ise önceden belirlenen amaçlara ulaﬂabilmek için do¤ru
ç›kt›n›n üretilip üretilmedi¤i ile ilgilidir.
Verimlilik kavram›n›n arkas›ndaki en önemli motivasyon kayna¤› kaynaklar›n
k›tl›¤› ve mevcut kaynaklar›n en iyi ﬂekilde kullan›lma zorunlulu¤udur. Herhangi bir reform çal›ﬂmas›n›n verimlilik
üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmal›d›r. Ancak daha önce de belirtildi¤i gibi bazen di¤er kriterleri geliﬂtirmek için yap›lan düzenlemeler verimlilik kriteri ile çeliﬂebilir. Bu durumda politika belirleyicilerin tercih yapmalar› gerekecektir.
‹kinci ara kriter hizmetlere eriﬂimdir. Eriﬂim, en yal›n hali ile fiziksel ulaﬂ›labilirlik ve kullan›m olarak ele al›nabilir.
Fiziksel ulaﬂ›labilirlik girdilerin nüfusla
karﬂ›laﬂt›rmal› olarak co¤rafi da¤›l›m› ile
ölçülebilir. E¤er bir co¤rafi alan sa¤l›k
girdileri anlam›nda, örne¤in (doktor,
hastane yata¤› gibi) di¤er co¤rafi alana
göre daha dezavantajl› ise reform çal›ﬂmalar›nda bu konuda düzenlemelerin
yap›lmas› da göz önüne al›nabilir. Fiziksel ulaﬂ›labilirlik sa¤lansa bile sa¤l›k hizmetlerinin kullan›m› konusunda problemler yaﬂanabilir. Bireyin sa¤l›k hizmetlerini kullan›m karar›n› etkileyen çok çeﬂitli faktörler aras›nda kullan›m s›ras›nda
karﬂ› karﬂ›ya kal›nacak mali yük, hizmete ulaﬂ›m süresi, kültürel faktörler, al›ﬂkanl›klar ve davran›ﬂ modelleri say›labilir. Reform önerileri, getirilen yeniliklerin eriﬂimi hem fiziksel hem de kullan›m
anlam›nda ne yönde etkileyece¤ini ortaya koymal›d›r.
Üçüncü ara kriter kalitedir ve bu kavram
gerek sa¤l›k sektöründe gerekse di¤er

sektörlerde s›kl›kla kullan›lan bir kavram olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kalitenin klinik kalite ve hizmet kalitesi olarak iki boyutundan söz edilebilir. Klinik
kalite, en yal›n anlat›m›yla, bireyin mevcut teknoloji ve bilgi birikimi çerçevesinde alabilece¤i en iyi hizmeti almas› olarak tan›mlanabilir. Hizmet kalitesi ise
sa¤l›k sistemi içinde verilen otelcilik hizmetleri, yemek, yard›mc› sa¤l›k hizmetlerinin kalitesi gibi ö¤elerden oluﬂur. Genellikle bu ikinci boyut hastalar taraf›ndan birincisine göre daha kolay de¤erlendirilebilir.
Dördüncü ve son kriter eﬂitliktir. Eﬂitlik
konusu da literatürde çeﬂitli boyutlar› ile
ele al›nan ve tart›ﬂ›lan bir konudur. Eﬂitlik en yal›n anlat›m› ile ikiye ayr›larak ele al›nabilir: yatay eﬂitlik ve dikey eﬂitlik.
Yatay eﬂitlik, ayn› sa¤l›k ihtiyac›na sahip
bireylerin ayn› maliyetle karﬂ› kars›ya olmas› olarak tan›mlanabilir. Buna göre,
örne¤in ayn› hastal›¤a sahip iki birey ayn› hizmeti almal› ve ayn› maliyetle karﬂ›
karﬂ›ya kalmal›d›r. Dikey eﬂitlikte ise ayn› hastal›¤a sahip olmayan bireylerin eﬂit
olmayan hizmeti almas› söz konusudur.
Örne¤in kalp hastas› bir birey ile grip
hastal›¤› olan bir birey kaç›n›lmaz olarak
farkl› hizmetleri alacak ve farkl› maliyetlerle karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r.
Herhangi bir reformun temel amac›
mevcut durumu daha iyiye götürmek ve
toplumsal fayday› maksimize etmek olmal›d›r. Yukar›da say›lan kriterlerin tümünün birbiri ile etkileﬂimi söz konusudur ve politika belirleyiciler herhangi bir
reform önerisini hayata geçirmeden önce
bu önerilerin bu kriterleri ne yönde etkileyebilece¤i konusunda objektif ve bilimsel verilerle hareket emelidir. Reformlar› hayata geçirmenin ön koﬂullar›ndan biri de bu reformdan etkilenecek
taraflar›n katk› ve kat›l›m›n› sa¤lamakt›r.
TDBD: Sa¤l›k hizmetlerinin finansman modellerini avantaj ve dezavantajlar› ile k›saca özetleyebilir misiniz?
Genelde sa¤l›k hizmetlerinin finansman
kaynaklar›n› kamu ve yar› kamu kaynaklar› ile özel finansman kaynaklar› olarak ikiye ay›rmak mümkün. Kamu ve
yar› kamu kaynaklar› genel vergi gelirleri, aç›k finansman›, tahsisli vergiler ve
sosyal sigorta olarak s›n›fland›r›labilir.
Bunlar aras›nda en önemlileri vergi ve
sosyal sigortad›r. K›saca, ulusal ve uluslar aras› borç alarak finansman olarak tan›mlanabilen aç›k finansman› ve sigara
alkol ve bunun gibi ürünlerden al›nan
vergilerin bir bölümünün sa¤l›k hizmetlerine aktar›lmas› olarak tan›mlanan tahsisli vergiler tek baﬂlar›na finansman

kayna¤› olamayaca¤› için burada ele al›nmayacakt›r.
Genel vergi gelirleri tüm dünyada sa¤l›k
hizmetlerinin çeﬂitli boyutlar›n› finanse
etmek için kullan›lan önemli bir finansman kayna¤›d›r. Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde vergiler sa¤l›k hizmetlerinin finansman›nda daha önemli rol oynamaktad›r. Dünya’da temel olarak vergilere dayal› bir finansman modelini benimsemiﬂ ülkeye örnek olarak Birleﬂik
Krall›k gösterilebilir. Ulusal Sa¤l›k Sistemi (NHS) vergilerden finanse edilen ve
temel olarak hizmetlerin kullan›m› noktas›nda herkese eﬂit ve minimum katk›
pay› ile sa¤l›k hizmeti sunmay› amaçlayan bir sa¤l›k sistemidir. Bu sistem ‘Beveridge’ taraf›ndan geliﬂtirildi¤i için literatürde ‘Beveridge’ sistemi olarak adland›r›l›r. Vergilere dayal› sa¤l›k finansman
modellerinin özellikle geliﬂmekte olan
ülkelerdeki en önemli problemleri, vergi
yap›s›ndaki problemler ve toplanan vergilerin miktar›d›r. Genellikle bu ülkelerde toplanan vergi miktar›, toplumun
sa¤l›k ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek düzeyde olmamaktad›r. Bu ülkelerde vergiler genellikle katma de¤er vergisi gibi gelir ile do¤rudan iliﬂkili olmayan sat›ﬂ üzerinden al›nan vergilerden toplanmaktad›r. Tersine artan oranl› vergiler olarak
nitelendirilen bu vergiler gelir düzeyi ile
iliﬂkili olmad›¤› için özelikle toplumun
yoksul kesimlerinin aleyhine önemli eﬂitsizliklere neden olmaktad›r. Vergi yap›s›n›n adil olmad›¤› bir toplumda, vergilere dayal› bir finansman modeli toplumda mevcut eﬂitsizliklerin daha da derinleﬂmesine yol açacakt›r.
‹kinci finansman kayna¤› sosyal sigortad›r. Sosyal sigorta genellikle sadece sa¤l›k hizmeti de¤il, ayn› zamanda yaﬂl›l›k,
maluliyet gibi alanlarda da finansman
sa¤lar. Sosyal sigorta, temel olarak hem
iﬂçi hem de iﬂverenden iﬂçinin ücretine
dayal› olarak al›nan belirli bir katk› pay›
ile finanse edilir. Genelde devlet de bu
sisteme ayr›ca katk›da bulunur. Esas olarak kiﬂinin ödedi¤i primler sa¤l›k hizmetinin kullan›m› esnas›na herhangi bir
maliyetle karﬂ›laﬂmamas› için al›nmakla
birlikte, özellikle aﬂa¤›da k›saca de¤inilecek olan "ahlaki tehlike" nedeniyle baz›
hizmetler için kullan›c› katk›lar› söz konusu olabilir. Sosyal sigortaya dayal› sistemlerin en bilinen örne¤i Alman sistemidir ki Bismarck döneminde geliﬂtirildi¤i için literatürde ‘Bismarck’ sistemi olarak geçmektedir. Sosyal sigortay› özel
sigortadan ay›ran en önemli fark sosyal
sigortan›n ‘risk paylaﬂ›m›’ esas›na dayanmas›d›r. Risk paylaﬂ›m›nda kiﬂilerin içinde bulunduklar› sa¤l›k sistemi göz önü-

ne al›nmaks›z›n gelirleri ile orant›l› olarak elde edilen primler bir havuzda toplan›r ve bu havuzdan ihtiyac› olanlar için
kullan›l›r. Bu durumda sa¤l›k düzeyi iyi
olanlardan kötü olanlara do¤ru bir sübvansiyon söz konusudur ki bu da sosyal
fayda aç›s›ndan son derece önemlidir.
Sosyal sigorta, hizmet sunumunda baﬂka
sa¤l›k kurumlar›ndan hizmet sat›n alabilece¤i gibi kendi kurumlar› arac›l›¤› ile
de hizmet verebilir. Sigorta ile ilgili en önemli iki konu gereksiz kullan›m ve ahlaki tehlikedir. Hizmet kullan›m an›nda
kiﬂinin baz› durumlarda kullan›c› katk›s› ödemesi ve hizmete eriﬂim için yapt›¤›
harcamalar d›ﬂ›nda karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
maliyet s›f›ra yak›nd›r. Bu da kiﬂiyi zaten
prim olarak katk›da bulundu¤u bir sistemden s›n›rs›z, bazen de gereksiz kullanmas› yönünde motive edebilir. Gereksiz kullan›m›n miktar› ve nedenleri
konusunda literatürde çeﬂitli çal›ﬂmalar
vard›r, ancak neyin gereksiz oldu¤unun
tan›mlanmas› özellikle klinik anlamda
oldukça güçtür. Özellikle ilk uygulamaya geçildi¤inde sigortan›n sa¤l›k hizmetlerinin kullan›m miktar›n› art›rmas› do¤rudan gereksiz kullan›m olarak nitelendirilmemelidir. Bunun temel nedeni kiﬂilerin finansal bariyerler ortadan kalkt›ktan sonra asl›nda ihtiyaç duyduklar›,
ancak kullanamad›klar› hizmetleri kullanabilir hale gelmeler olabilir. Gereksiz
kullan›m ile yak›ndan ilgili bir baﬂka
kavram "ahlaki tehlike"dir. Ahlaki tehlike, kiﬂinin normal zamanda talep etmeyece¤i bir hizmeti sigorta kapsam›nda
olmas› halinde talep etmesidir. Bu, hasta
taraf›ndan olabilece¤i gibi sa¤l›k hizmetini sunanlar taraf›ndan da gerçekleﬂebilir. Yap›lan araﬂt›rmalar doktorlar›n sa¤l›k güvencesine sahip oldu¤unu bildi¤i
hastalara daha farkl› teﬂhis ve tedavi yaklaﬂ›mlar› benimsedi¤ini göstermektedir.
Sigorta kurumlar›n›n bu durumlara karﬂ› önlem almas› ve gerekli kontrol mekanizmalar›n› kurmalar› gerekir. Ancak,
bazen bu kontrol mekanizmalar›n›n maliyeti ciddi düzeylere ulaﬂabilir.
Üçüncü finansman kayna¤›, özel sigortad›r. Özel sigortay› sosyal sigortadan ay›ran en önemli iki fark, sa¤l›k d›ﬂ›nda emeklilik ve maluliyet gibi alanlar› kapsamamas› ve sigortal›n›n riskini esas alan
bir prim esas›n› benimsemesidir. Bu durumda kiﬂiler sahip olduklar› sa¤l›k statülerine ya da mevcut yaﬂam tarzlar›na
göre belirlenen bir prim öderler. Burada
en önemli problem ‘ters seçim’ problemidir ki özel sigortac›l›¤›n genelde sa¤l›k
ihtiyac›/riskleri yüksek olanlar› sistem
d›ﬂ›na itme e¤ilimi olarak tan›mlanabilir.
Yukar›da belirtilenlerin d›ﬂ›nda kul- 
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lan›c› katk›lar› da sa¤l›k hizmetlerinde önemli finansman kayna¤›d›r. Kullan›c›
katk›lar›n›n hem talep hem de arz üzerinde çeﬂitli etkileri söz konusudur ki
ayr›ca ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele al›nmal›d›r.
TDBD: Türkiye’de sosyo-kültürel ve ekonomik eﬂitsizlikler ile bölgeler aras›nda geliﬂmiﬂlik farkl›l›klar› var. Bu
durum göz önüne al›nd›¤›nda GSS
Türkiye için uygun bir sistem midir?
Türkiye’de de dünyan›n her ülkesinde
de¤iﬂen derecelerle mevcut olan ekonomik eﬂitsizlikler ve bölgeler aras› farkl›l›klar›n bulundu¤u bir gerçek. Öncelikle
ekonomik farkl›l›klar üzerinde durulabilir. Ekonomik eﬂitsizlikler ülkenin geçirdi¤i ekonomik kriz dönemlerinde daha
derinleﬂmekte ve toplumun daha büyük
bir bölümünü etkilemektedir. Sa¤l›k sistemimizin mevcut finansman ﬂekli de
sa¤l›k alan›ndaki eﬂitsizliklerin derinleﬂmesine neden olmaktad›r. Temel olarak
sa¤l›k güvencesi aç›s›ndan Türkiye’de
nüfus; Emekli Sand›¤›na ba¤l› olanlar,
Sigortalar Kurumuna (SSK) ba¤l› olanlar, Ba¤-Kur’a ba¤l› olanlar, devlet memurlar›, özel sa¤l›k sigortas›na sahip olanlar, herhangi bir sa¤l›k güvencesine
sahip olmayanlar ve Yeﬂil Kartl›lar olarak
yedi gruba ayr›labilir. Toplumun farkl›
kesimlerine sa¤l›k güvencesi sa¤layan bu
farkl› kurumlar›n farkl› kat›l›m koﬂullar›
ve farkl› teminat/fayda paketleri söz konusudur. Sa¤l›k güvencesine sahip olan
gruplar aras›nda bile sa¤l›k hizmetleri
kapsam›, hizmetlere eriﬂim, fayda paketinin niteli¤i gibi konularda önemli farl›l›klar söz konusudur. Örne¤in; Emekli
Sand›¤› mensuplar› hizmet kullan›m› esnas›nda kendi tercih ettikleri herhangi
bir sa¤l›k kurumunun hizmetlerinden
faydalanabilirken, SSK mensuplar› son
dönemlere kadar öncelikle kendi kurumlar›n› kullanmak, ancak sevk edildikleri takdirde Sa¤l›k Bakanl›¤› ve di¤er
kurumlar› kullanmak konumunda idi. ‹çinde bulundu¤umuz y›l içerisinde Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma Bakanl›¤› aras›nda imzalanan bir protokol gere¤ince
SSK mensuplar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› imkanlar›n› da kullanabilmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu gruplar aras›nda sa¤l›k hizmetlerinin kapsam› ve eriﬂim aç›s›ndan en avantajl› konumda olan grup devlet memurlar›d›r. Bilindi¤i üzere devlet memurlar›n›n sa¤l›k harcamalar› ba¤l› bulunduklar› kurumun bütçesinden karﬂ›lanmakta ve ilaçlardan al›nan katk› paylar› d›ﬂ›nda devlet memurlar›n›n kendilerine sa¤lanan hizmetin finansman›na
bir katk›s› bulunmamaktad›r. Yine bu y›l
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içerisinde yap›lan önemli bir de¤iﬂiklikle
devlet memurlar› özel sektörden de faydalanma olana¤› sa¤lanm›ﬂ ve hizmetlere
eriﬂimin kapsam› daha da geniﬂletilmiﬂtir.
GSS Türkiye için uygun bir sistem midir? GSS’nin getirece¤i en önemli katk›,
ﬂu anda sa¤l›k güvencesine sahip olmayanlar› kapsam alt›na almas›d›r. Ayr›ca
ﬂu anda mevcut sistemlerin tek bir çat›
alt›nda toplanmas› çal›ﬂmalar›, yukar›da
sözü edilen eﬂitsizliklerin giderilmesi ve
yönetsel verimlili¤i sa¤lamak konusunda
da önemli katk›larda bulunacakt›r.
Yukar›da mevcut finansman modellerinin olumlu ve olumsuz yönleri konusu
üzerinde durulmuﬂtu. Türkiye’de mevcut vergi sistemi ve toplanan vergilerin
miktar›, vergilere dayal› bir finansman
modelinin benimsenmesini güçleﬂtirmektedir. Ayr›ca mevcut yap› korunarak
vergiye dayal› bir sisteme geçilmesi, özellikle eﬂitlik kriterini olumsuz yönde
etkileme potansiyeli taﬂ›maktad›r. Bu nedenle, bana göre GSS’ye dayal› bir sistem, Türkiye’nin bugünkü nesnel koﬂullar› düﬂünüldü¤ünde vergiye dayal› bir
sistemden daha eﬂitlikçi ve uygundur.
Ancak sorunuzda belirtti¤iniz gibi, eriﬂim ve hizmet kalitesi konusunda özellikle bölgeler aras›nda bir dengenin sa¤lanmas› gerekli. Bunun yan› s›ra, sigortan›n özellikle ahlaki tehlike ve gereksiz
kullan›m boyutlar› ile ilgili gerekli önlemlerin al›nmas› gerekir..
TDBD: GSS’nin sa¤l›k harcamalar›n›
art›ran bir sistem oldu¤u söyleniyor,
siz ne düﬂünüyorsunuz?
Sa¤l›k sigortas›n›n sa¤l›k harcamalar›n›
art›rmas›, beklenen bir sonuçtur. Bunun
temel nedeni sigortaya ba¤l› olarak kullan›m›n artmas›d›r. Birçok ülkede yap›lan araﬂt›rmalar sa¤l›k güvencesi olmas›
durumunda, sa¤l›k hizmetlerinin hem
bireyler hem de doktorlar taraf›ndan daha çok kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu nedenle sigortaya dayal› reformlar planlan›rken mevcut kullan›m oranlar› de¤il, kullan›mdaki potansiyel art›ﬂ
göz önüne al›nmal›d›r. Mevcut kullan›m
oranlar›na dayan›larak yap›lan hesaplamalar sa¤l›k finansman sisteminin yüz
yüze kalaca¤› mali yük ile ilgili olarak
yan›lt›c› rakamlar verebilir. Ayr›ca sa¤l›k sektöründe arz›n talep yaratma özelli¤i göz ard› edilmemeli ve sadece hizmeti talep edenlerin de¤il, hizmeti sunanlar›n da davran›ﬂ modelleri göz önüne al›nmal›d›r.
TDBD: GSS içinde diﬂ hekimli¤i hizmetlerinin yeri ne olmal›d›r?

A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hem bireysel hem de
toplumsal iyilik hali aç›s›ndan son derece önemlidir. Yap›lan araﬂt›rmalar kiﬂilerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›klar›n›n düzeyi ile gelir düzeyleri aras›nda do¤rusal bir iliﬂki
oldu¤unu göstermektedir. Düﬂük gelir
grubundaki kiﬂiler daha kötü a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› statüsüne sahipken, gelir düzeyi
artt›kça hem göstergeler hem de kullan›m artmaktad›r. Dünyan›n birçok ülkesinde diﬂ hekimli¤i hizmetlerinin hangi
düzeyde kapsanmas› gerekti¤i konusunda tart›ﬂmalar ve farkl› yaklaﬂ›mlar söz
konusudur. Özellikle özel sigortac›l›k aç›s›ndan a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri genellikle genel sa¤l›k kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›lmakta ve birey iste¤e ba¤l› olarak
ayr›ca özel sa¤l›k sigortas› sat›n alabilmektedir. Ulusal sa¤l›k sistemine örnek
olarak verilen Birleﬂik Krall›kta belirli
gruplar d›ﬂ›nda kalanlar (belirli bir gelirin alt›nda kalanlar, hamileler ve emzikliler, ö¤renciler gibi) a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerinden ücret ödeyerek yararlanabilmektedir. Hollanda sa¤l›k sistemi ise belirli bir yaﬂ grubundan sonra kiﬂilerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›klar›ndan kendilerinin sorumlu oldu¤unu bu nedenle de
karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› maliyetlere katlanmalar› gerekti¤ini benimsemiﬂ ve çocukluk ça¤› ve koruyucu hizmetler d›ﬂ›nda a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin finansman›n› bireylerin sorumlulu¤una
b›rakm›ﬂt›r.
Türkiye’de a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› statüsünün
her türlü de¤erlendirme alt›nda oldukça
kötü oldu¤u bilinen bir gerçektir. Kötü
a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› yan›nda, koruyucu hekimlik anlam›ndaki uygulamalar da gelecek için çok ümit vaat etmemektedir. Bu
gerçekler ›ﬂ›¤›nda eldeki s›n›rl› kaynaklar
da göz önüne al›nd›¤›nda yukar›daki sorunun cevab›n›n ne kadar zor oldu¤u anlaﬂ›l›r. Kan›mca özellikle a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesine yönelik uygulamalar kesinlikle GSS kapsam›nda olmal›d›r. Ancak buna paralel olarak devletin toplumda a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi konusunda bireysel sorumluluklara yönelik bilinçlendirme çabalar›na da çok fazla önem vermesi gerekmektedir. K›sa dönemde özellikle belirli gelir düzeyinin alt›ndakileri, 0-15
yaﬂ grubundakilerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
uygulamalar› ve koruyucu diﬂhekimli¤i
uygulamalar› kapsam içerisine al›nmal›,
ancak toplumsal bilinçlenme sa¤land›ktan sonra sadece 0-15 yaﬂ grubundakiler
ve koruyucu diﬂhekimli¤i uygulamalar›
kapsam içine al›nmal›d›r. Burada devletin temel rolü, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda toplumsal bilinçlenmeyi sa¤layan
politikalara a¤›rl›k vermek olmal›d›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Eski Proje Koordinatörü Dr. Haluk Özsar›:

GSS sistemine bir an önce geçilmeli
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› Türkiye
için uygun bir proje mi?
Ben gerek kamudaki gerek özel sektördeki meslek yaﬂam›m›n nerdeyse 5/4’üne yak›n bir bölümünü sa¤l›k reformlar›
süreci içinde yaﬂayarak geçirdim. Kiminde mutfa¤›nda, kiminde iﬂin baﬂ›nda, kiminde özel sektör aya¤›nda. Ama
ﬂunu söylemek istiyorum; Türkiye’de
gerçekten Genel Sa¤l›k Sigortas› art›k
vakit geçirilmeden geçilmesi gereken bir
finansman modelidir. Bu finansman modelinde 10-15 senedir çok büyük mesafeler katedilmiﬂtir, çok güzel çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂt›r. Görüyorum ki bugünkü siyasi otorite de bu çal›ﬂmalar›n üstüne
yol almak istiyor. Bu anlamda Genel
Sa¤l›k Sigortas› Türkiye için uygun bir
modeldir. Bir baﬂka nedeni de Türkiye
gibi gelir da¤›l›m› uçurumlar› olan ülkelerde, vergi adaletsizli¤i olan ülkelerde,
vergi bazl› sa¤l›k hizmetlerinin finansman› bugünkünden çok daha iyi olmayacakt›r ama prim bazl› olup da ödeme
gücü olmayanlar› devletin finansa etti¤i
bir sistem bugünkünden daha sa¤l›kl›,
rasyonel iﬂleyen bir finansman alt yap›s›nda sürdürülebilirli¤i de beraberinde
getirecektir.
TDBD: Prime dayanan sigorta sistemlerinde ödemeler aksad›¤›nda sistemde bir t›kanma oluyor(SSK ve Ba¤-Kur
örneklerinde oldu¤u gibi). Genel Sa¤l›k Sigortas›nda da böyle bir t›kanma
olursa devlet kaynak aç›s›ndan nas›l
bir çözüm düﬂünüyor?
Prim tahsilat›nda bir tak›m önlemler almay› dolay›s›yla herkesten prim tahsil edebilmeyi düﬂündüklerini söylüyorlar.
Bir di¤eri bu primi uygun yerlerde de¤erlendirmeyi, gidip gayrimenkul almamay›, sadece hizmete yönelik de¤erlendirmeyi düﬂünüyorlar. Ama tabi ki bugünkü sistemdeki maliyetler üzerinden
tasar›mlanan yeni bir sistemde yanl›ﬂ
öngörüler olabilir, belli aç›klar olabilir.
Hatta Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n tüm nüfusu kapsamas›n›n beraberinde getirdi¤i
bir talep art›ﬂ› olabilir. Dolay›s›yla bu da
maliyete yans›yacakt›r. Yine hem say›n
Müsteﬂar Yard›mc›s›n›n hem yetkililerinin, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n söyledi¤e göTDBD / 56

re vergi bazl› bir destek düﬂünüyorlar. %
3,5 oran›nda bir vergi bazl› destek konumuna getireceklerini söylüyorlar.
Bence e¤er rasyonel düﬂünülürse kendi
kendine ayaklar› üzerinde durabilecek
bir Genel Sa¤l›k Sigortas› yönetimi ve
sadece finansman›ndan sorumlu bir Genel Sa¤l›k Sigortas› yönetimi oluﬂursa bu
yanl›ﬂlar olsa bile, bu eksiklikler olsa bile zaman içinde tamamlanarak yürür diye düﬂünüyorum.
TDBD: ‹leriye yönelik bir projeksiyon
haz›rland›¤›na göre ﬂu andaki talep
mi yoksa oluﬂacak talep mi dikkate al›n›yor?
‹ki ﬂeyi dikkate ald›klar›n› söylüyorlar.
Birincisi; hem nüfusumuz yaﬂlanacak,
yaﬂlanan nüfusun hizmet talebinde art›ﬂ
olacak, dolay›s›yla maliyete yans›yan bir
art›ﬂ olacak hem de bugün co¤rafi ve ekonomik ulaﬂ›labilirli¤i olmayan hizmete Genel Sa¤l›k Sigortas› geldi¤inde sistem içine girecek insanlar›n yaratt›¤› bir
talep art›ﬂ› olacak. Bugün 1993 çal›ﬂmas›na göre hizmet kullan›m s›kl›¤› 2,44
yani insanlar›n sa¤l›k hizmetlerine baﬂvuru s›kl›¤› y›lda 2,44. Özel sa¤l›k sigortalar›nda yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada bu 6-7
gibi rakamlarda oynuyor. Demek ki en
az iki üç misli talep art›ﬂ› olabilecek burada. Bu talep art›ﬂ›na yönelik de haz›rl›kl› olduklar›n› söylüyorlar. Dilerim gerek vergi bazl› bir sübvansiyon (% 3,5)
gerek projeksiyonlar› dikkate almalar›
bu sistemi daha aç›ks›z, daha rasyonel
götürebilir. Ama benim naçizane önerim
olabildi¤ince pilot uygulamalarla bu hizmeti ülkeye yayg›nlaﬂt›rabilirlerse gördükleri aç›klar› hemen ortadan kald›rarak götürme ﬂanslar› olabilir.
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› hayata
geçti¤inde Özel Sa¤l›k Sigortas›n›n da
devreye girebilece¤inden söz ediliyor.
Bu konuda biraz aç›klama yapabilir
misiniz?
Genel Sa¤l›k Sigortas› bir genel teminat
paketi tan›ml›yor. Diyor ki ben zorunlu
olarak tüm vatandaﬂlara ﬂu hizmeti, ﬂu
paketi verece¤im. Bu paketin sosyal sigortac›l›k anlam›nda içermedi¤i baz› bölümler olabilir. Örne¤in tek kiﬂilik oda-

da yatma, yurtd›ﬂ›na sevkler, baz› medikal, t›bbi endükasyondan çok baﬂka endükasyonlardan istenen hem sa¤l›k hem
otelcilik hizmetleri, katk› paylar›nda
paylaﬂ›m olabilir. Bunun içinde Özel
Sa¤l›k Sigortalar›n›n bütün dünyada
yapt›¤› (özellikle Almanya ve Hollanda
örnekleri burada çok belirgindir), bir tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› modeli var.
Bu model kamunun vermekte oldu¤u
hizmetin kapsamad›¤› bölümleri, tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› paketi ile özel
sa¤l›k sigortalar›n›n hizmet verdi¤i kiﬂilere sunabilmektedir. Zaten yaklaﬂ›k 8-9
ayd›r benim de içinde oldu¤um alt› kiﬂiden oluﬂan bir çal›ﬂma grubu tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› paketi neleri içermelidir, nas›l yürürlü¤e konmal›d›r konusunda çal›ﬂma yapmaktad›r. Asl›nda bu
Almanya ve Hollanda baﬂta olmak üzere
bütün dünyada uygulan›yor. Türkiye gibi cepten harcamalar›n çok yüksek oranda oldu¤u bir ülkede Tamamlay›c›
Sa¤l›k Sigortas› sa¤l›k riskini paylaﬂma
anlam›nda iyi bir sinerji yaratacak diye
düﬂünüyorum.
TDBD: Sigorta ﬂirketleri e¤er sigortaya kat›l›m say›s› fazla olmazsa bu konuda baﬂar›l› olamayacaklar› söylüyorlar. Devlet hiç kimseyi sigortas›z
b›rakmayaca¤›na göre tamamlay›c› sigorta paketi için özel sigortalara talep
olacak m›?
Sigorta ﬂirketlerinin hep göz önünde
tuttuklar› bir oran var. O da hasar prim
oran› dedikleri oran. Yani ne kadar prim
toplam›ﬂs›n›z bunun ne kadar›n› hasara
ödemiﬂsiniz. E¤er siz payday› yani toplad›¤›n›z primi yani kapsam› art›rabilirseniz dolay›s›yla riskinizi de azaltm›ﬂ olacaks›n›z ve sonuç olarak da hasar prim
oran›n›z düﬂük olacak. Devlet böyle bir
temel teminat paketini üstlendi¤i zaman
hele hele hem özelden de alabilirsin kamudan da alabilirsin bu hizmeti diyerek
üstlendi¤i zaman bunun d›ﬂ›nda kalan
k›s›mlarda ben tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›na çok ciddi talep olabilece¤ini düﬂünüyorum. Hem ödeme gücü aç›s›ndan hem de hizmet farkl›l›¤›n› talep eden insanlara da bir alternatif sunabilme
aç›s›ndan böyle bir hizmet verildi¤i anda

kapsam›n›n giderek artaca¤›n› düﬂünüyorum.
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› kavram› 1950’lerden beri Türkiye’de gündemde olan bir kavram. Neden daha
önceki hükümetler bunu gerçekleﬂtiremediler? Bu hükümet bu konuda
neden bu kadar iddial›?
ﬁimdi olay›n iki boyutu var, bir teknik
boyutu bir siyasi boyutu. Türkiye’de bir
ﬂeyleri yapmaya baﬂlad›¤›n›zda bürokratik anlamda da teknik anlamda da belli
bir haz›rl›¤›n olmas› gerekiyor. Son 1015 y›lda gerçekten ülke gerek Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, gerek Maliye Bakanl›¤›, gerek Devlet Planlama
Teﬂkilat› Hazine Müsteﬂarl›klar› ve önemlisi Sa¤l›k Bakanl›¤› olarak bu iﬂe
çok haz›rland›, çok kaynak harcad›. O
kaynak sadece para de¤ildir. Bu kaynak,
insanlar›n zaman›d›r, insanlar›n üretimidir o anlamda çok çal›ﬂt› ve belli bir
noktaya geldi. Görebildi¤im kadar›yla
bu siyasi otoritenin de hem seçim bildirgesinde hem hükümet program›nda
hem acil eylem plan›nda bunlar çok öncelikli yer alan baﬂl›klar. Kalk›nma planlar›na bakt›¤›n›zda neredeyse 70’li y›llardan beri her kalk›nma plan›nda yer al›yor. Genel Sa¤l›k Sigortas›na geçiﬂte geçmiﬂte siyasi nedenlerle olabilir, ülkenin
öncelikleri nedeniyle olabilir, haz›rlanm›ﬂ çal›ﬂmalar›n yasalaﬂmas›nda baﬂar›l›
olunamam›ﬂ olabilir ama bu bir birikimdir bir deneyimdir. Ama ben biliyorum
ki hiç olmazsa bu kadar birikimin üstüne böyle bir siyasi otorite varken ve gerçekten de paylaﬂ›larak gidilebilecek teknik bir süreç önümüzde aç›kken yani sivil toplum kuruluﬂlar›yla, meslek birlikleriyle, hizmeti sunanlarla, kat›l›mla bu
dizayn› yap›p Genel Sa¤l›k Sigortas›na
geçmek için uygun bir zamand›r. Bir de
nüfus yap›s› demografik yap› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda da 2015 y›l›nda Türkiye
nüfusunun yaﬂl›l›k oran› 65 yaﬂ üstü oran bugünkünün nerdeyse bir misline
yak›n bir orana ulaﬂacak. Bugün %5,7%6’larda olan 65 yaﬂ üstü nüfus yap›lan
projeksiyonlara göre 2015 y›l›nda yani
bundan 10-13 y›l sonra çok de¤il, 2013
y›l›nda %10-%9,5’lara ulaﬂacak, bu çok
önemli bir rakamd›r. Hem maliyetlerimiz artacak hem sa¤l›k sigortas›na girerken risklerimiz artacak dolay›s›yla o anlamda bu süreci iyi de¤erlendirmemiz
gerekir.
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas›na geçiﬂ
hizmetlerin kalitesini mi art›racak,
maliyetini mi düﬂürecek? Avantaj ve
dezavantajlar› nedir?

Asl›nda çok objektif konuﬂmak gerekirse bugün Türkiye’de herkes sa¤l›k hizmetini bir biçimde al›yor. Kimi bunu
kötüyü kullanarak al›yor, emekli sand›¤›, SSK karnesini baﬂkas›n›n karnesini
kullanarak bu hizmetleri talep ediyor.
Kimi kendi kurumu üzerinden al›yor.
Belki de Genel Sa¤l›k Sigortas›na geçiﬂ
herkesin yerli yerine oturmas›n› sa¤layacak. Hizmeti finansa edenlerin de, hizmeti sunanlar›n da, hizmeti alanlar›n da
neyse bunun do¤ru yerleri oralara oturmas›n› sa¤layacak. Ne olacak bir tarafta
finansmanla sunum ayr›lacak. Finansmandan sorumlu olanlar sa¤l›kla emeklili¤i birbirinden ay›rtacaklar›n› söylüyorlar ki y›llard›r zaten üzerinde çal›ﬂ›lan konu bu, do¤rusu da bu. Hizmeti
sunanlar›n hepsinden kamu özel ayr›m›
gözetmeksizin hizmet alacaklar›n› söylüyorlar. Bu da son derece do¤ru. Hizmet içinde rekabeti beraberinde getirecek. Ama tüm bunlarda dikkat edilmesi
gereken nokta sa¤l›k hizmetinin sosyal
olma vasf›n›n asla gözden ç›kar›lmamas›d›r. Çünkü sa¤l›k hizmetinde talebi tüketici belirlemez. Çünkü sa¤l›k hizmetinde karﬂ›n›zda hizmeti sunan profesyoneller vard›r ki sa¤l›k ekonomistleri
bunun monopolleﬂmeye çok e¤ilimli oldu¤unu hatta monopol oldu¤unu iddia
ediyorlar. Sa¤l›k hizmetleri ikame edilemez, yerine konulamaz. Devletin bir
sosyal sorumlulu¤u vard›r. Asl›nda Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n ödeyebilenden
primini alarak ödeme gücü olmayan›n
primini ödeyerek bu risk paylaﬂ›m›n›,
bu sosyal toplumsal paylaﬂ›m›, dayan›ﬂmay› getirmesi bence bugün için en uygun bir sistemdir. Ama tabi burada çok
dikkat edilmesi gereken baﬂka bir nokta
var. Önce finansman› düzelteyim öbür
ayaklar›n› sonra yapay›m dedi¤inizde iﬂin birinci basama¤›n› organize etmedi¤inizde iﬂin ikinci, üçüncü basama¤›n›
organize etmedi¤inizde hastaneleri özerkleﬂtirmedi¤imizde ve bugün gibi
Ankara’dan yönetmeye kalkt›¤›m›zda
her kurumun ayr› hastanesi olmas› özelli¤ini devam ettirdi¤imizde ve özelle kamuyu birbirine rakip gibi görmeye devam etti¤imizde bu hizmetin finansman›n› düzetti¤inizi zannedersiniz ama bugünkü maliyetin çok daha üstünde bugünkü kalitenin çok daha alt›nda sa¤l›k
hizmetine ulaﬂma gibi bir riski de beraberinde getirirsiniz. Ben yak›n çevremde
tan›d›¤›m bürokrat, teknokrat ve akademisyenlerle ﬂunu paylaﬂmaya çal›ﬂ›yorum; bu ülkede yaklaﬂ›k 15-20 y›ld›r
sa¤l›k reformlar› tart›ﬂ›l›yor. E¤er do¤ru
bir ﬂey yap›lmazsa toplumun sa¤l›k reformuna olan iyi niyeti, hevesi köreltile-

cek ve bir daha çok do¤ru bir ﬂey yapmaya kalkt›¤›m›zda bile kimse size inanmayacak. O anlamda bu sürecin kat›l›mla götürmenin ve bu riskleri olabildi¤ince minimalize ederek götürmenin çok
yararl› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
TDBD: Son ç›kan yönetmelik ve tebli¤lere bak›ld›¤›nda kamuda çal›ﬂanlar özel kurum ve kuruluﬂlardan hizmet al›rken muayenehanelerden yararlanam›yor. Oysa diﬂhekimlerinin
% 80’i muayenehanede çal›ﬂ›yor. Bu
durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ben bunu bir baﬂlang›ç olarak de¤erlendiriyorum. Ama bu baﬂlang›c›n çok uzamamas› gerekti¤ini ve gerçekten e¤er
herkes her yerden hizmet sat›n alabilsin, rekabet edilebilsin deniyorsa devletin minimumlar› belirleyerek yani asgari hizmet, kalite, fiyat standartlar›n› belirleyerek her yerden hizmet alabilmesini bunun içinde muayenehanelerin de
olmas› gerekti¤ini alt›n› çizerek düﬂünüyorum ancak diﬂhekimlerinin çok
daha özel bir profili oldu¤unu siz de
söylediniz herkes söylüyor. Bugün ülkede toplam diﬂhekimi say›s›n›n dörtte üçü sadece özel çal›ﬂan diﬂhekimi e¤er siz
bu hizmeti sadece kamu üzerinden almaya devam ederseniz bu dörtte üçü
görmezden gelirseniz hizmette rekabeti
sa¤layamayaca¤›n›z gibi kaliteyi de fiyatla ilgili gelmesi gereken rasyonel gerçekçi noktay› da yakalayamama riskine
sahipsiniz. Ama ben bunu bir baﬂlang›ç
olarak görüyorum geçen sene bu zamanlar konuﬂsayd›k deseydik ki özel
kurumlardan da hizmet sat›n al›nacak
herhalde bunu bir hayal olarak görürdük. Bence bunu gerçekleﬂtirmesi nedeni ile siyasi otoriteyi kutlamak gerekir.
Çok büyük de risk al›yorlar. Ama eksiklikleri ile girdiler bu iﬂe. Bürokratlarla
da konuﬂuldu¤unda söyledikleri evet
hakl›s›n›z biz bu iﬂi tamamlayarak girseydik bu iﬂ 6 ay 1 y›l gibi bir zaman alacakt›. Biz biran önce girmek istiyoruz,
eksikliklerimizi de yolda düzeltiriz. Dilerim yolda düzeltirler, dilerim devlet ad›na bu kötüye kullan›lacak sa¤l›kta
çünkü kötüye kullan›m oran› hem hizmet sunan hem hizmeti kullanan aç›s›ndan ne yaz›k ki çok fazla. Hizmet fazla
kötüye kullan›lmadan, gerçek amac›na
hizmet edecek biçiminde yürür. Bu bir
baﬂlang›çt›r, ben bu baﬂlang›c›n diﬂhekimlerinin muayenehanelerinden de
hizmet sat›n al›narak devam edece¤ini
san›yorum. Herhalde Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Maliye Bakanl›¤› oturacak ve bunu özel muayenehanelerden de alacak biçimde geniﬂletecek. 
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‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Bilim Dal›
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. ‹nci Oktay

A¤›z diﬂ sa¤l›¤› ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› tasar› tasla¤›
lkemizde ‘Genel Sa¤l›k Sigortas›’ (GSS) sistemine geçiﬂ haz›rl›klar›, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan, hem ulusal sa¤l›k politikam›z›n
hem de bu yeni yap›lanmada diﬂ hekimlerinin nas›l yer alabilece¤i konusunu gündeme getirmiﬂtir.
1990’l› y›llardan bu yana yap›lan bir
çok çal›ﬂmada ‘Ulusal Sa¤l›k 21’ politikalar›nda oldu¤u gibi ulusal hedefler ve
çözümleri üzerinde durulmuﬂtur. Ancak günümüz koﬂullar›nda durum yeniden de¤erlendirildi¤inde, ulusal hedeflerin iki ana noktada odaklanmas›
gerekti¤ini görmekteyiz.
1. ‹leri yaﬂ gruplar›nda, ﬂiddet ve yayg›nl›k aç›s›ndan yüksek düzeylerde bulunan a¤›z diﬂ hastal›klar›n›n azalt›lmas›n› hedef alan, çocuk ve genç yaﬂ gruplar›n› kapsayan koruyucu a¤›rl›kl› sa¤l›k kazan›m› projelerinin haz›rlanmas›,
2. Varolan tedavi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda; etkinlik, verimlilik ve maliyet yarar analizleri yap›lm›ﬂ, kan›ta
dayal› diﬂ hekimli¤i esasl›, önceli¤in birinci basamak diﬂ hekimli¤i hizmetlerine verildi¤i, hizmetlere olan talebin de
dikkate al›nd›¤› bir hizmet planlamas›n›n yap›lmas›.
Ulusal sa¤l›k kazan›m› projeleri olarak;
bilim dal›m›z taraf›ndan 5 y›l süreli, ülkemiz koﬂullar›n› dikkate alan ve bir

Ü

model olma özelli¤ini taﬂ›yan ‘Okul A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›’ program› ile ‘Ulusal A¤›z
Diﬂ Sa¤l›¤› E¤itimi’ projesi önerilmektedir. Konunun detaylar› bir baﬂka yaz›da
ele al›nacak, araﬂt›rma sonuçlar› ve gerekçeleri bildirilecektir.
Ancak, GSS aç›s›ndan henüz, toplum esasl› koruyucu programlar›n, hangi kurum taraf›ndan yürütülece¤inin karar›na var›lmam›ﬂ olmas› bütçe ve uygulama aç›s›ndan belirsizli¤e neden olmaktad›r. Bu konu ayn› zamanda Ulusal
Sa¤l›k Politikas› ile GSS çal›ﬂmalar› aras›nda olmas› gereken uyumun nas›l
sa¤lanabilece¤i aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r. GSS’nin topluma verece¤i
hizmetlerin, ulusal hedeflere gösterece¤i uyum, sa¤l›k düzeyinin yükseltilmesi aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken önemli bir noktad›r. Zira baz› ülkelerde,
politika haz›rlay›c›lar› ile uygulay›c›lar›n›n farkl› olmas›ndan kaynaklanan pek
çok sorunun çözümlenmesinde, ciddi
zorluklarla karﬂ›laﬂ›ld›¤› bilinmektedir.
Varolan tedavi ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
planlamalar›nda bir yandan toplumun
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› düzeyinin yükseltilebilmesi için bu hizmetlerin taﬂ›mas› gereken özellikler, bir yandan da hizmetlerin sat›n al›nmas› koﬂullar› önem taﬂ›maktad›r.
Örne¤in; sa¤l›¤›n korunmas› ve geliﬂti-

D‹ﬁ HEK‹ML‹⁄‹ H‹ZMETLER‹
Birinci basamak hizmetler ‹kinci basamak hizmetler

Üçüncü basamak hizmetler

Muayene
Acil tedavi
Koruyucu uygulamalar
Dolgu
Endodonti
Profesyonel temizlik
Çekim
A¤›z hastal›klar›
Yer tutucu
Kuron
Radyografi
Koruyucu ortodonti
Protez

A¤›z diﬂ bölgesindeki
tümör ve kanserler
Konjenital ve edinsel
malformasyonlar
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Komplike konsevatif tedavi
Ortodonti
Periodontal cerrahi
A¤›z ve çene cerrahisi

rilmesi aç›s›ndan birinci basamak sa¤l›k
hizmetleri özel bir önem taﬂ›makta ve
bu hizmetlerin tüm toplum kesimlerine
katk› pay› olmaks›z›n verilmesi gerekmektedir. Araﬂt›rmalar, birinci basamakta katk› pay› al›nmas›n›n talebi s›n›rlay›c› bir faktör olarak rol oynad›¤›n›
bildirmektedir. Oysa, birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n sa¤l›k düzeyinin yükseltilmesinde
Yaﬂ Grubu
04-05
06-13
14-19
20-24
25-29
30-34
35-44
45-54
55-64
65+

Tedavi Maliyeti($)
26 520 000
119 479 525
107 272 620
93 973 134
97 922 708
91 117 080
148 080 781
36 364 555
13 315 406
5 884 906

Tüm yaﬂ gruplar›nda, sadece diﬂ çürükleri ve
gingivitis tedavisine öncelik verildi¤i ve talebin %10 oldu¤u varsay›ld›¤›nda

ne kadar önemli oldu¤u aç›kça bilinmektedir.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan biri de birinci, ikinci
ve üçüncü basamak hizmetlerin genel
sa¤l›kta oldu¤u gibi kolayl›kla birbirinde ayr›lamamas›d›r. A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri aﬂa¤›da görüldü¤ü gibi a¤›rl›kl›
olarak birinci basamakta yo¤unlaﬂmaktad›r.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin s›n›flamas›nda ve GSS kapsam›na entegrasyonunda karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan biri
de birinci basamakta yer alan ancak
maliyetler aç›s›ndan çok yüksek boyutlara ulaﬂan protezlerle ilgili olarak bu
hizmetlerde katk› pay›n›n al›nmas› zorunlulu¤udur.
GSS kapsam›na al›nacak hizmetlerin
belirlenmesinde, maliyetler kadar ihtiyaç-arz talep dengesinin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. Hizmetlere olan
talebin özellikle son y›llarda önemli bir

düﬂüﬂ içinde oldu¤u bilinmektedir. Ancak diﬂ hekimli¤i hizmetlerinin GSS
kapsam›na al›nmas›n›n, talebin yükselmesine etkili olabilece¤i düﬂünülmektedir. Önemli sorunlardan biri de talebin GSS’nin karﬂ›layabilece¤inin çok
üstüne ç›kmas› endiﬂesidir. Bu durumda kaynak yetersizli¤i ve diﬂ hekimine
ödeme yap›lamamas› gibi bir durumla
karﬂ›laﬂ›labilecektir. Zira araﬂt›rmalara
göre ülkemizde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› harcamalar›n›n y›lda 600 milyon dolarla bir
milyar dolar aras›nda oldu¤u ifade edilmektedir. Oysa toplumun tümünün a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n tedavi maliyetinin 11 milyar dolar›n üzerine ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.
Yukar›daki bilgilerin ›ﬂ›¤›nda, tedavi
hizmetleri aç›s›ndan her yaﬂ grubu için
öncelikli hizmetlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Tüm yaﬂ gruplar›nda, sadece diﬂ çürükleri ve gingivitis tedavisine öncelik verildi¤i ve talebin %10 oldu¤u varsay›ld›¤›nda, karﬂ›m›za ç›kan tablo yanda
görülmektedir.
Maliyetlerin hesaplanmas›nda Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i taraf›ndan yapt›r›lan maliyet araﬂt›rmas› dikkate al›narak
dolgu ücreti ortalama 25 $ olarak hesaplanm›ﬂt›r. Ancak, haz›rlanan ana raporda maliyet hesaplar› daha detayl› olarak dikkate al›nmaktad›r. Tablodaki
harcamalar›n toplam›n› inceledi¤imizde maliyetlerin 739.930.709 $’a ulaﬂt›¤› görülmektedir.
Bir önemli nokta da, bu maliyet hesaplar› içine sa¤l›k kazan›m› projelernin
maliyetlerinin de ilave edilmesi gereklili¤idir.
Ayr›ca, tasar› ile ilgili önemli bir nokta
da Genel Sa¤l›k Sigortas› yönetiminde,
hizmeti sat›n alan ve geri ödemeyi yapan kurumlar›n dikkate al›nmas›na
karﬂ›n, hizmet sunucular›n›n sistem içinde temsil edilmesinin söz konusu olamamas›d›r. Bu durum da sa¤l›k personelini, sistem karﬂ›s›nda yaln›z b›rakmakta ve ileride, örnekleri di¤er ülkelerde de görüldü¤ü gibi hekimlerin
meslek odalar› d›ﬂ›nda yeni örgütlenmelere yönlenece¤i düﬂünülmektedir.
Sonuç olarak; a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin GSS kapsam›na entegrasyonunda
bir çok sorunla karﬂ›laﬂ›lmas›na ra¤men, tüm beklentilere cevap olabilecek
ortak bir yaklaﬂ›m geliﬂtirme çabalar›n›n yo¤un olarak devam etti¤ini ifade
edebiliriz. 

TDB Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerinin
Örgütlenme, Finansman ve Sunumu Komisyonu Üyesi
Necati Hilmi Küçüky›ld›z:

Sa¤l›k sisteminde yeni bir dönem:

Genel Sa¤l›k Sigortas›
a¤l›k hizmetlerinin finansman›
Ülkemizde durum
bütün dünyada üzerinde önemle
Ülkemizdeki sa¤l›k hizmetlerini de¤erdurulan ve tart›ﬂ›lan bir konudur.
lendirirsek yaklaﬂ›k 10 milyon kiﬂinin
Çeﬂitli ülkelerde uygulanan bu sistemsosyal güvenceden yoksun olmas›, hizleri üç grupta toplayabiliriz. Bunlar›n ilmetlerde çok baﬂl›l›k, finansmanda ayki bütün sa¤l›k hizmetlerinin devlet tar›ﬂma, hizmeti sunan kurumlar›n koorraf›ndan vatandaﬂlara verilmesidir. Bu
dinasyonsuzlu¤u, kaynak israf›, öncesistemde sa¤l›k giderleri tamamen devliklere göre önlem al›nmamas›, hizmetlet taraf›ndan karﬂ›lanmakta, bireylerin
lerde eﬂitsizlik, hizmetlere ulaﬂ›mdaki
katk›s› bulunmamaktad›r. Sistemin figüçlükler ülkemizi sa¤l›k göstergeleri anans kayna¤› genel vergilerdir. ‹kincisi
ç›s›ndan az geliﬂmiﬂ ülkelerin konumutamamen pazar ﬂartlar›na dayanan bina düﬂürmüﬂtür. Bu durum yetkilileri
reylerin do¤rudan cepten ödemelerle
Türk sa¤l›k sisteminde yeni bir düzen
harcamada bulunarak hizmet sat›n alaray›ﬂ›na yöneltmiﬂ olsa da birbirlerini
malar›d›r. Üçüncü model ise sa¤l›k siizleyen iktidarlar aras›ndaki politik ugortas› modelidir. Bu
yumsuzluklar ve istiksistemde bireyler belirli
rars›zl›lar al›nm›ﬂ olan
GSS’nin
miktarda prim öderler,
kararlar›n ve ç›kart›lan
bir havuz oluﬂur sa¤l›k
yasalar›n hayata geçirilhedefi sa¤l›¤›
harcamalar› buradan
mesinde gecikmelere
sosyalleﬂtirmek
yap›l›r. Endüstrileﬂmiﬂ
hatta geriye dönüﬂlere
ülkeler ço¤unlukla bu
neden olmuﬂtur.
ve sa¤l›kta
sistemi benimsemiﬂ olMevcut iktidar, sa¤l›k
sosyal güvenli¤i
salar da geliﬂmiﬂ ülkesisteminin yeniden dülerin ço¤unda bu üç
zenlemesi, sa¤l›¤›n gesa¤lamak olmal›d›r.
sistem birlikte karma
liﬂtirilmesi, sa¤l›kla ilbir ﬂekilde uygulangili önlemlerin al›nmas›
maktad›r. Bu durum sa¤l›k hizmetleridevletin görev ve sorumlulu¤udur dünin finansman›n›n karmaﬂ›k yap›s›ndan
ﬂüncesiyle sa¤l›k sistemimiz sürecinde
kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle hizçeﬂitli aral›klarla gündeme gelen ancak
metler ne tamamen kiﬂiler taraf›ndan öneticelenemeyen Genel Sa¤l›k Sigortas›
zel harcamalarla ne de tamamen kamu
(GSS) sistemini hayata geçirmeyi amaçyarar›na baﬂka bir kurum taraf›ndan filad›. Bu amaçla çal›ﬂmalar sürdürülnanse edilebilirler. Ancak tüm sistemmekte ve 2004 y›l› Haziran ay› öncesi
lerde devletin varl›¤› bir zorunluluk gisistemin hayata geçirilece¤i yetkililer tabi görünmektedir.
raf›ndan ifade edilmektedir.
AB ülkelerinin sa¤l›k hizmetleri konusunda standart bir yap›lar› yoktur. Her
TDB yak›ndan izliyor
ülke sa¤l›k sorunlar›n› kendi koﬂullar›Türk Diﬂhekimleri Birli¤i çal›ﬂmalar›
na göre çözmeye çal›ﬂmakta ve sistem iyak›ndan izliyor ve katk› vermeye çal›le ilgili aray›ﬂlar›n› sürdürmektedir.
ﬂ›yor. GSS’ye ilk örnek uygulama 
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Bismarck sigorta modelidir. Almanya’da uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r ve hala
devam eder durumdad›r. Model çeﬂitli
ülkelerce de benimsenmiﬂtir ve baz›lar›nda uygulanmaktad›r.
GSS; sa¤l›k alan›nda ülke halk›n›n bugününü yar›n›n› güvence alt›na almay›
amaçlayan hukuksal altyap›s› oluﬂturulmuﬂ, birbirleri aras›nda koordinasyon olan kurumlardan teﬂekkül eder.
GSS’nin hedefi sa¤l›¤› sosyalleﬂtirmek
ve sa¤l›kta sosyal güvenli¤i sa¤lamak
olmal›d›r.
Sa¤l›k sektöründe üretilen mal ve hizmetler incelenirken bunlardan kimlerin
yararland›klar›na bakarsak burada iki
kesim mevcuttur: kamu ve özel. Tedavi
edici hizmetlerde büyük oranda özel,
koruyucu hizmetlerde genellikle kamu
a¤›rl›kl›d›r. Sistem, kamu ve özeli bir arada bulunduran koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikteli¤ini zedelemeyecek bir yap›da olmal›d›r.
Sa¤l›k hizmetlerinin felsefesi hizmetlerin kiﬂinin bulundu¤u yerde aile ya da
toplum içerisinde günlük yaﬂant›s›nda
sunulmas›d›r. Bu nedenle hizmetlere ulaﬂabilirlik önemli bir boyuttur. Hizmetler s›n›rs›z, kaynaklar devaml› s›n›rl›d›r. Kaynak kullan›m›nda verimlilik esas al›nmal›d›r. Sa¤l›k hedeflerinin gerçekleﬂmesi kaynaklar›n tam ve iyi kullan›labilirli¤ine ba¤l›d›r. Sistemde sa¤l›k hizmetlerinin yönetimi önemli bir
konudur. Geliﬂmiﬂ ülkelerde desantralize yönetim, az geliﬂmiﬂ ülkelerde ise
merkeziyetçi yönetimler mevcuttur.
Devletlerin rolü planlama, kontrol ve
denetleme ile s›n›rl›d›r. Ülkemizde de
mevcut altyap› koﬂullar›na uygun bir
yönetim tarz› seçilmelidir.
GSS’n›n tüzel kiﬂili¤i, özerk bir yap›s›
olmal›d›r. Yeni sistem, hizmetlerden
yararlanmayan tüm toplum kesimlerini
kapsamal› herkesin prim ödedi¤i zorunlu bir sigortac›l›k ﬂeklinde iﬂlemelidir. Sisteme girmemek bir hak olarak
tan›nmamal›d›r. Bunun tersi sistemdeki
sosyal dayan›ﬂmay› bozucu ve kat›lan
bireylerin prim yükünü art›r›c› olur.
Sistem zafiyete u¤rar. Sa¤l›k hizmetlerini finanse eden mevcut tüm kurumlar
baﬂta sosyal güvenlik kurumlar› sisteme
kaynak aktaracak bir rol üstlenmelidir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› hizmetleri planlay›c›,
programlay›c› ve koruyucu hizmetlerin
sunumu için sorumluluk üstlenmelidir.
Sistem kamusal finansman› (sa¤l›¤a ayr›lan pay›) dikkate almal› bunun katk›TDBD / 60

s›n› sa¤lamal›d›r. Aksi takdirde sistemin yükü tamamen bireylere kayd›r›lacakt›r. Toplumun bir kesimi prim ödemeyecek duruma düﬂecektir.
Sistem oluﬂturaca¤› teminat paketinin içeri¤ini geniﬂ tutmal› mümkün oldu¤u
ölçüde tüm hizmetleri kapsamal›d›r. Bireylerin sisteme ve teminat paketine
karﬂ› sorumluluklar› belirlenmeli, hizmet kullan›m›na düzenlilik getirilmelidir. Teminat paketinde hizmetlerde öncelikler olmal›. Hizmetlerin ücretlendirilmesinde meslek birlikleri ile ortak çal›ﬂ›lmal›d›r. Meslek birliklerinin hizmetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili yapt›klar› maliyet esasl› çal›ﬂmalar dikkate
al›nmal›d›r. Prim sistemi asgari ücretle-

Sistem iﬂleyiﬂinde hasta,
hekimini seçmede
serbest olmal›d›r.
Sistem, kamu ve özelden
(sektörlerden) hizmet al›rken
kalite için bunlar›n rekabet
koﬂullar›n› sa¤lamal›
ancak taraflardan birini
zay›flatmak gibi uygulamalara
yer verilmemelidir.
re uygunluk teﬂkil etmelidir. Mütevazi
bir prim karﬂ›l›¤›nda mütevazi hizmet
anlay›ﬂ› kalite ve standardizasyonu zedeleyecektir. Hizmet sunucular›n eme¤inin de bu bak›ﬂla düzenlenmesi do¤ru olmayacakt›r.
Sözleﬂmelerde kurals›z ayr›mc›l›k yaparak hizmet almak, hizmet üretmek, eﬂitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile çeliﬂir.
Mevcut durumda sa¤l›k hizmeti sunan
ve özel yasalarla kurulduklar›n› iddia eden, genel yasalar›n önüne geçmek isteyen vak›f, dernek gibi kuruluﬂlara ayr›cal›k tan›nmamal›d›r. Sistem iﬂleyiﬂinde
hasta, hekimini seçmede serbest olmal›d›r. Sistem, kamu ve özelden (sektörlerden) hizmet al›rken kalite için bunlar›n rekabet koﬂullar›n› sa¤lamal› ancak
taraflardan birini zay›flatmak gibi uygulamalara yer verilmemelidir.

Sistemde hizmetlere eﬂit normlar getirilmeli, sevk zinciri basamaklar aras› uyum, aile hekimli¤i uygulamas› olmal›,
kullan›c› katk›lar›nda öncelikler göz önüne al›nmal›d›r. Sistemin kontrolü ve
denetimi belirli bir enformasyon sistemiyle yap›lmal› veya kamu hizmet sunumu içerisinde ayr› bir insan gücü istihdam› ile gerçekleﬂtirilmelidir.
GSS, hizmeti sunan ve talep eden her iki kesimin özelliklerini saptamal›d›r.
Mevcut demografik ölçütleri tespit ederek ihtiyaç-talep iliﬂkisini belirlemeli,
finansal bedelleri hesaplamal›d›r.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri
Sistem, diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n› bir
halk sa¤l›¤› sorunu gibi alg›lamal›d›r.
Bu hastal›klar›n genel sa¤l›k ile ilgili yaratt›¤› tahribatlar, a¤r› çekme, fonksiyon bozukluklar›, sosyal yaﬂam ile ilgili
yaratt›¤› sorunlar bireylerin yaﬂam kalitesini bozmaktad›r. Bu nedenle bu hastal›klar› bireylerin sorumlulu¤una b›rakarak önlenebilir rahats›zl›klar olarak
tan›mlamak sa¤l›kl› bir tespit de¤ildir.
Diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n›n teminat paketi kapsam›nda bulunmas› bir zorunluluk olmal›d›r.
Bu hizmetler teminat paketinin kapsam›na al›n›rken koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birlikteli¤i gerçekleﬂtirilmeli, diﬂhekiminin eme¤ini ucuza satmas›, hizmetlerin ucuza sat›n al›n›p kalitenin düﬂürülmesi gibi uygulamalara
düﬂülmemelidir.
Teminat paketinin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerini kapsamas›n›n yararlar› olacakt›r. Birincisi, bireylerin hizmetleri
kullan›m›nda bir art›ﬂ olacakt›r. Bunun
sebebi prim ödeyen bireylerin bu haklar›n› kullanmay› bir sorumluluk olarak
alg›lamalar›d›r. Yap›lan araﬂt›rmalar
mevcut durumda sosyal güvencesi olan
kiﬂilerin hizmetleri cepten ödemelerle
sat›n alanlara göre hizmetleri daha çok
kulland›klar›n› aç›klamaktad›r. ‹kincisi
bireylere hekimini seçmesi gibi bir serbesti getirecektir. Bu alan geniﬂletilecektir. Bir di¤er yarar› diﬂhekimleri aras›nda kazanç farkl›l›klar›n›n azalmas›,
kapat›lmas›n› sa¤layacakt›r. Ayr›ca diﬂhekimlerinin da¤›l›m›n›n dengelenmesi
ile ilgili uygulamalar›n yarar› olacakt›r.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde basamakland›rma ve sevk sistemi büyük ölçüde uygulanacak bir düzenleme olmamal›d›r. Ancak belirli dallarda (uzman-

l›k alan›n›n) bu iﬂlem yürütülebilir. Bunun nedeni bu hizmetlerin büyük oranda ayakta tedavi hizmeti veren kurum
ve kuruluﬂlarda verilmekte ve hizmetlerin büyük bir bölümü uzman olmayan
diﬂhekimleri taraf›ndan verilmektedir.
Bu durum genel sa¤l›k hizmetleriyle
benzerlik teﬂkil etmedi¤inden sevk k›s›tl› olmal›d›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki a¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri direkt baﬂvuru
ﬂeklinde uygulama ile yürütülmektedir.
Koruyucu hekimlik
Genel sa¤l›k hizmetlerinde oldu¤u gibi
a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde de önceliklerin olmas› bir gerekliliktir. Sa¤l›k
hizmetlerinin genel felsefeside bireyin
hastal›klara karﬂ› öncelikli korunmas› ile ilgili düzenlemeleri yapmakt›r.
Bu düzenlemeler sa¤l›k hizmetlerinde
s›k rastlanan, çok sakat b›rakan ,ölüm
oran› yüksek yaﬂam kalitesini en fazla
bozan hastal›klar›n önlemesine öncelik
verilmelidir.
Diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n›n ortaya ç›kmadan önlenmesi oluﬂan hastal›klar›n
basit tedavi ve düﬂük maliyetlerle giderilmesi kiﬂilerin yaﬂam kalitesini bozmayaca¤› gibi harcamalar›n büyük oranda azalmas›n› sa¤layacakt›r. Bu nedenlede a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde
de öncelikli gruplar ve öncelikli tedaviler olmal›d›r.
Öncelikli gruplar yaﬂ grubu olarak 0-19
yaﬂ düﬂünülmelidir. Bunlara hamileler
ve engelliler de ilave edilmelidir.
Öncelikli tedaviler koruyucu olarak koruyucu ortodontik vakalar diﬂeti hastal›klar›n›n tedavisi, endodonti, dolguçekim tek kron röntgen ve baz› özel vakalar öncelikle tedaviler olarak kabul edilmelidir.
Katk› paylar›
Hizmetlerde katk› pay› genel sa¤l›k ve
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde hizmetin
kullan›m›n› ihtiyaç d›ﬂ› hizmet kullan›m›n› önlemek kaynaklar›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla katk› pay› uygulamas› olmal›d›r. Ancak katk›
paylar› hizmet kullan›m›n› önleyici bir
oranda düzenlenmemelidir. Çünkü
katk› pay› cepten ödemedir. Toplumun
bir kesimi söz konusu ödemeyi yapmay›p hizmet almak istemeyecektir. A¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› alan›nda katk› paylar› tedavi türleri ve yaﬂ gruplar›nda farkl› olmal› örne¤in koruyucu hizmetler ve çocuk yaﬂ gruplar›nda katk› paylar› daha

düﬂük tutulmal›d›r. Katk› paylar› hizmetlerin ücretlendirilmesi ile iliﬂkili oldu¤undan asgari ücrete uygunluk teﬂkil
etmeli oran olarak hiçbir tedavi türünde %50‚yi geçmemeli Katk› paylar›
GSS‚nin finansman›, ihtiyaç ve talep
duruma göre de¤iﬂebilir olmal›d›r. Katk› paylar› tespitinde meslek birli¤inin
görüﬂüne baﬂvurmal›d›r.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde katk›
paylar›,
Yaﬂ grubu özellikli
0-19 yaﬂ grubu
20-45 yaﬂ grubu
45 yaﬂ üstü gibi grupland›r›labilir.
Tedavi türleri ile ilgili
Dolgular
Kanal tedavisi
Çekim
Tek kron
Diﬂ taﬂ› temizli¤i
0-6 yaﬂ katk› pays›z (ücretsiz) 7-14 yaﬂ
az ölçüde katk› pay› 15-19 biraz daha
yüksek olabilir. Çekim katk›s›z, diﬂ taﬂ›
temizli¤i çok düﬂük bir katk› pay› olabilir. 19-45 yaﬂ grubu katk› paylar› 1519 yaﬂ grubundan biraz daha yüksek olabilir. Bu yaﬂ grubundada çekim katk›
pays›z olmal› , diﬂ taﬂ› temizli¤i dolgu+endodontik uygulamalarda düﬂük
bir katk› pay› olmal›.
45 yaﬂ üstü- protez katk› paylar› düﬂük
tutulmal› bunun yan› s›ra di¤er tedavi
türlerinde katk› paylar› 19-45 yaﬂ gruplar›na göre daha yüksek olabilir. Çekim
katk›s›z olmal›d›r.
Hizmet sunucular›na ödeme
Teminat paketinde hizmet sunuculara
nas›l bir ödeme ﬂekli olmal›d›r. Sigorta
sistemlerinde uygulamalar;
1.Maaﬂ+prim, 2.Kiﬂibaﬂ› ödeme, 3.Hizmet baﬂ› ödeme ﬂeklindedir. Kuﬂkusuz
bunlar›n avantaj ve dezavantajlar› vard›r
Maaﬂ+prim kamusal alan ve toplu hizmet alanlar›nda uygulanmaktad›r. Teminat paketi di¤er iki ﬂ›kk›n uygulanabilirli¤ini koﬂullara göre de¤erlendirmelidir. Sistemin baﬂlang›c›nda diﬂhekimi da¤›l›m›, istihdam, demografik sorunlar mevcut ihtiyaç göz önüne al›narak hizmet baﬂ› ödeme sistemi daha uygun olacakt›r. Sistemin iﬂleyiﬂine belirli
bir düzenlilik ve talep oran› belirlendikten sonra kiﬂibaﬂ› ödeme sistemi uy-

gulanabilir. Koﬂullara göre her iki sistem karma bir ﬂekildede uygulanabilir.
Kamunun durumu
GSS sisteminde a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›na yeni düzenlemeler
getirilebilir.
Bunlardan birincisi bu kurumlar belirli
bir yaﬂ grubuna katk› pays›z hizmet verebilir.
‹kincisi koruyucu a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetleri ile birlikte okul programlar›na yönlendirilebilir. Bu kurumlar ayn›
standart ve kriterlere sahip olmalar› koﬂulu ile a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunan
özel sa¤l›k kuruluﬂlar› ile eﬂit statüde
GSS’ye hizmet verebilirler.
Sistemde koruyucu a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerinin tan›m›, bu hizmetlerde
çal›ﬂacak insan gücü için bir adland›rma yap›lmal›, bunlar›n e¤itimi verilmeli, bu hizmetleri GSS sözleﬂmeli diﬂhekimlerinden ve kamuda istihdam edilecek e¤itici diﬂhekimlerinden almal›d›r.
GSS hizmetlerin kontrolü için kamu
hizmet sunumu içerisinde bir insan gücü oluﬂturmak yada Enformasyon sistemi gibi bir iﬂleyiﬂe baﬂvurmal› Enformasyon sisteminde meslek birli¤inin
yer almas›da bir gerekliliktir. TDB‚nin
Enformasyon sisteminde yetki ve sorumluluklar› olmal›d›r.
GSS’nin teminat paketinin tüm hizmetleri kapsamad›¤› durumlarda tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› teminat paketleride
oluﬂturulabilir.
GSS yapaca¤› sözleﬂmelerde TDB‚nin
hizmet üreten birimlerinin standardizasyonu, sürekli diﬂhekimli¤i e¤itimi
gibi kurumsal düzenlemelerde önemli
yetki ve sorumluluklar› olmal›, diﬂhekimlerinin kamu ve özelde co¤rafik da¤›l›mlar› ile ilgili ortak hareket etmelidir.
Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi uygulamalar› GSS, TDB ve Sa¤l›k Bakanl›¤› üçlü
iliﬂkilerinde sürdürülmelidir.
Sonuç olarak; vatandaﬂlar›na eﬂit, eriﬂebilir sa¤l›k hizmeti verebilmenin finansman ve sunum koﬂullar›n›n› oluﬂturmak sosyal devlet olman›n gere¤idir..
Yeni uygulanacak olan sistemi sektörel
bir bak›ﬂla de¤erlendirmeden sosyal dayan›ﬂma ve sa¤l›kta sosyal güvenlik ilkesiyle katk› verirsek, hizmet al›c› ve
hizmet sunucular› do¤ru bir noktada
buluﬂturabilece¤imizi ümit ediyorum. 
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Türk Tabipleri Birli¤i:

GSS’nin Türkiye’de baﬂar›l› olmas› güç
GSS’nin Türkiye’nin içinde bulundu¤u koﬂullarda baﬂar›l› olmas› güçtür.
Sosyal sigortaya dayal› "iyi kurulmuﬂ"
finansman sistemlerinin baﬂar›l› olarak
yürütülebilmesi için aﬂa¤›daki dört koﬂulun yerine getirilmesi gerekmektedir:
a) Sosyal sigortay› toplumun tümüne
zorunlu k›larak sigorta riskinin yay›lmas›,
b) ‹ﬂverenlerin tümünden sürekli ve
düzenli olarak prim toplanmas›,
c) Kamu ya da "kar amac› gütmeyen"
kuruluﬂlar arac›l›¤›yla sigorta sa¤lanmas›,
d) Düﬂük ve yüksek gelirli kiﬂiler aras›nda dengeli gelir da¤›l›m›n› sa¤lamak
için bir mekanizman›n geliﬂtirilmesi.
Hükümetin GSS giriﬂiminde bu dört ilkeden (a) ve (c)’yi sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›
gözlenmekle birlikte; (b) ve (d) için ne
gibi önlemler ald›¤› aç›k de¤ildir. GSS
prim ödemeye dayal› bir sistemdir.
Türkiye, toplumun prim ödeme konusunda "istekli" olmad›¤› bir ülkedir ve
bu isteksizli¤in temelinde yoksulluk,
populizm (sürekli ç›kar›lan prim aflar›)
ve kötü yönetim yatmaktad›r. Bugün
Ba¤-Kur’un prim alacaklar›n›n yaln›zca
%15’ini toplayabildi¤i bilinmektedir.
SSK’da bu oran daha yüksek olmakla
birlikte (%82) %100 düzeyinde de¤ildir. Prim toplama zorlu¤u GSS’nin önündeki önemli s›k›nt›lardan biridir ve
Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n GSS’yi bir seçenek olarak sunarken prim toplamay›
nas›l güvence alt›na alaca¤›na iliﬂkin
toplumu ikna etmesi gerekmektedir.
TTB, Türkiye’de GSS için sürekli/düzenli olarak prim toplanamayaca¤›n›
düﬂünmektedir.
"Düﬂük ve yüksek gelirli kiﬂiler aras›nda dengeli gelir da¤›l›m›n› sa¤lamak için bir mekanizman›n geliﬂtirilmesi"
konusu ise, Türkiye’nin önündeki en
önemli sorunlardan biridir. Gelir da¤›l›m› giderek bozulmakta, s›n›flar aras›ndaki gelir düzeyi farkl›l›klar› artTDBD / 62

maktad›r. AB ülkelerinde 0,21 düzeyinde olan Gini Katsay›s› Türkiye’de
0.49 düzeyindedir. Gelirin bu kadar adaletsiz da¤›ld›¤› bir ülkede, prime dayal› bir sigorta sistemi ile sa¤l›k hizmeti sunmay› zorunlu hale getirmek, toplumun sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyecektir.
Sa¤l›k hizmeti pahal›laﬂacakt›r. Bir
yandan GSS için kurulacak yeni kurumlarla birlikte yönetsel maliyetler artacak, di¤er yandan GSS hizmet sat›n
almaya dayal› bir sistem oldu¤u için
sa¤l›k hizmetlerinin bedeli yükselecektir. Bu durum hem vatandaﬂ›n cebinden fazla para ç›kmas›na, hem de dev-

Prim toplama zorlu¤u
GSS’nin önündeki önemli
s›k›nt›lardan biridir ve Çal›ﬂma
Bakanl›¤›’n›n GSS’yi bir seçenek
olarak sunarken prim toplamay›
nas›l güvence alt›na alaca¤›na
iliﬂkin toplumu ikna etmesi

"katk› pay›" al›nacakt›r. Sa¤l›¤› ticareti yap›labilen bir meta olarak alg›layan anlay›ﬂ, katk› pay› söz konusu oldu¤unda da "arz/talep", "rekabet" ve
"kar/zarar" kavramlar› üzerinden katk›
paylar›n› saptamaya yönelebilir ve bu
durum da toplum sa¤l›¤› için tam bir
"felaket" olabilir.
Primini ödeyemeyen hizmetten yararlanamayacakt›r. Bu durum, sa¤l›¤› en temel insan hakk› olmaktan ç›karmakta, "Ticari bir ürün" niteli¤ine
büründürmektedir. Kabul edilemez.
Emekliler prim ödemek zorunda kalacaklard›r. Zaten çok güç koﬂullarda
yaﬂam mücadelesi veren emeklilerden
prim kesilmesi kabul edilemez.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› "sözleﬂmeli" statüye zorlanacakt›r. Hükümetin GSS
ile birlikte yürütmeye çal›ﬂt›¤› aile hekimli¤i, yerel yönetimler ve kamu idare yasalar› bir arada ele al›nd›¤›nda; kamu çal›ﬂanlar›n›n iﬂ güvencesinden
yoksun ve sözleﬂmeli statüde çal›ﬂt›r›lmalar›n›n hedeflendi¤i gözlenmektedir.

gerekmektedir.
letin bütçeden ay›rd›¤› pay›n artmas›na
yol açacakt›r.
Vatandaﬂ›n yararland›¤› sa¤l›k hizmeti "Temel Teminat Paketi" ile
daralt›lmaktad›r. Temel teminat paketi d›ﬂ›nda kalan sa¤l›k hizmetleri için
vatandaﬂ ya ikinci bir prim ödeyerek özel sa¤l›k sigortas› yapt›rmak, ya da
sa¤l›k harcamalar›n› cebinden karﬂ›lamak zorunda kalacakt›r. Yoksullar her
iki seçenekten de yoksun kalaca¤› için,
bu durum sa¤l›kta eﬂitsizlikleri art›racakt›r.
Vatandaﬂ›n bugüne kadar cebinden
para harcamad›¤› hizmetler için

Prim ödeme gücü olan/olmayanlar›n nas›l saptanaca¤› aç›k de¤ildir.
Ülkemizde yaﬂayanlar›n gelir, menkul
ve gayr›menkullerinin bilinmemesi,
prim ödemeye baz al›nacak s›n›r de¤erin belirlenmesini ve kimlerden prim al›naca¤›n›n saptanmas›n› neredeyse olanaks›z k›lmaktad›r. Yeﬂil Kart’›n gereksinimi olanlar yerine, vars›llar taraf›ndan da kullan›lmas›n›n engellenemedi¤i bilinmektedir. Kay›t d›ﬂ› ekonomi yok edilmeden, prim toplamaya dayal› bir sa¤l›k sigortas› sistemine geçmek, primin yaln›zca geliri bilinen kiﬂilerden toplanmas›na yol açabilir ki;
bu da hem gelir da¤›l›m›n› daha da bozabilir hem de sa¤l›kta eﬂitsizlikleri art›rabilir. 

Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi
eski Genel Sekreteri Dr. ﬁükrü Güner:

GSS için öncelikle
bütçeden yeterli pay ayr›lmal›d›r
0 y›l› aﬂk›n süredir Genel Sa¤l›k
Sigortas› (GSS) ülke gündeminden düﬂmüyor.
Her gelen Sa¤l›k Bakan›’n›n ilk ele ald›¤› konu GSS oluyor. Hesaplar yap›l›yor,
demeçler veriliyor. Ç›kt›, ç›kacak diyorsun. Bir bak›yorsun, ya iktidar gitmiﬂ, ya bakan…
Bu fasit daire yeni gelen Bakan’la tekrar
baﬂl›yor…
‹ﬂte, GSS konusunda bugünlere kadar
geldik. Yine gündemimizde.

2

GSS’de madalyan›n ön yüzü
Sa¤l›k düzeyimizin Avrupa Birli¤i ülkeleri ile k›yasland›¤›nda, en az bir Avrupa ülkesi insan›ndan 10 y›l daha az yaﬂ›yoruz, bebek ölüm h›z›m›z onlardan
4 kat daha fazla.
Nüfusumuzun en az üçte biri, sa¤l›k aç›s›ndan sosyal güvenceden yoksun.
‹lk basamak sa¤l›k hizmetleri y›llarca
ihmal edildi, gerekli önem verilmedi.
‹kinci, üçüncü basamak sa¤l›k hizmetlerinde ise hizmeti alman›n yolu; ya
"gere¤ini" yerine getireceksin, paran olacak, ya da ﬂans iﬂi.
Özetle bugün ülkemizde, insanlar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u, ya yetersiz
bir sa¤l›k güvencesi kapsam›ndad›r ya
da sa¤l›k güvencesi yoktur. Ve bugün
ülkemizde, verimli, etkili, kalite güvencesi olan, hakkaniyetle al›nan, bir sa¤l›k
hizmetinden bahsetmekten çok uza¤›z…
‹ﬂte böyle bir ortamda;
• Kim istemez; tüm insanlar›m›z›n sa¤l›k aç›s›ndan sosyal güvence alt›nda olmas›n›,
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• Kim istemez; Prim ödeyemeyeceklerin primleri, k›smen ödeyebileceklerin
de eksi¤inin, Genel Bütçe’den karﬂ›lanmas›n›,
• Kim istemez; Hasta ile hekim, hasta ile hastane aras›nda, parasal iliﬂkinin olmas›n›…
Bu sorular›n cevab›, "herkes ister" olacakt›r..
O zaman bu sorunlar› çözmek için ,
haydi hep birlikte Genel Sa¤l›k Sigortas›n› ç›kartal›m. Vatandaﬂtan primleri

Hizmet verecek kadrolar›
tamamlamadan,
böyle bir ortamda
genel sa¤l›k sigortas›,
para toplamadan öteye
gidemeyecektir.

toplayal›m. Sa¤l›¤›m›z› güvence alt›na
alal›m!
Bu sat›rlar›n yazar› GSS’ ye karﬂ› de¤ildir. Ama konuya bu ﬂekilde bakmaya
karﬂ›d›r…
GSS’de madalyan›n arka yüzü
Genel Sa¤l›k Sigortas›, bir finansman
konusudur. Finansman sa¤lanmas› demek, sorunun çözümü demek de¤ildir.
Yeterli kaynak sa¤lansa bile sistemi iyi
çal›ﬂt›ramazsan, o kaynak k›sa bir süre

sonra, yok olur gider.
Sa¤l›kta sorunu finansman çözse idi,
gayri safi milli has›las›ndan % 15 in üzerinde pay ay›ran ABD, dünyada sa¤l›kta en baﬂar›l› ülke olurdu.
Sa¤l›k sorunumuza, finansman sorunu
olarak bakmak eksiktir, yanl›ﬂt›r.
Sa¤l›kta;
• T›p e¤itiminden di¤er ve yard›mc›
sa¤l›k personeli e¤itimine,
• Uzmanl›k e¤itiminden mezuniyet
sonras› e¤itimine,
• ‹lk basamak sa¤l›k hizmetinden hastane hizmetine,
• Acil sa¤l›k hizmetinden hizmete ulaﬂma sorununa,
• ‹laç konusundan sa¤l›k sarf malzemesi konusuna,
• Sa¤l›kta fiziksel kapasiteden sa¤l›k
teknolojisine,
kadar birçok sorunlar›n içinde yaﬂ›yoruz. Bu sorunlar› burada ele al›p tek tek
incelemek bana tan›nan hakk›n boyutlar›n› aﬂar. Ama birkaç› üzerinde duraca¤›m.
‹lk basamak sa¤l›k hizmetleri
Y›llarca bu ülkede temel sa¤l›k hizmetlerine yeterli ilgi gösterilmemiﬂ, ilk basamak sa¤l›k hizmetleri ihmal edilmiﬂtir.
‹lk basamak sa¤l›k hizmetlerinin örgütlenme modeli olan ve yasalaﬂan Sa¤l›k
Hizmetlerinin Sosyalizasyonu, geliﬂip
güçlendirilece¤ine, alternatif modeller
aranm›ﬂt›r. Bulunan model "Aile Hekimli¤i" olmuﬂtur.
‹lk basamak sa¤l›k hizmeti ile koruyucu hekimlik hizmetinin bir arada veril-

mesi amaçland›¤› sa¤l›k ocaklar› ve sa¤l›k evlerinin alternatifi, aile hekimli¤i olamaz.
Burada aile hekimiyle aile hekimi uzmanl›¤›n› kar›ﬂt›rmayal›m. Say›lar› çok
az da olsa, aile hekimi uzmanlar›ndan,
temel sa¤l›k hizmetlerinde ve ilk basamak sa¤l›k hizmetlerinde çok önemli
rol üstlenmelerinin gereklili¤ini düﬂünürüm. Ama bu düﬂüncenin de sa¤l›k
ocaklar›n›n alternatifi olmad›¤›n› ve
k›smen de bu örgütlenmenin içinde
düﬂünülmesi gereklili¤ini savunuyorum.
Bu aray›ﬂlar sonuç vermedi¤i gibi uygulamada, sa¤l›k ocaklar›n›n ve sa¤l›k evlerinin de ihmal edilmesi sonucunu do¤urmuﬂtur.
‹ﬂte sonuç; sa¤l›k ocaklar›n›n Do¤u Anadolu’da % 20’si hekimsiz, sa¤l›k evlerinin yine ayn› bölgede % 90’› ebesiz.
Türkiye genelinde sa¤l›k evlerinin %
75’inde ebe yok.1
Hizmet verecek kadrolar› tamamlamadan, böyle bir ortamda genel sa¤l›k sigortas›, para toplamadan öteye
gidemeyecektir.
T›p e¤itimi
Son 20 y›lda, birbiri ard› s›ra aç›lan t›p
fakülteleriyle -özel t›p fakülteleri de dahil olmak üzere- say› 50’nin üzerine
ç›km›ﬂt›r.
Hiçbir Avrupa ülkesinde bu say›da t›p
fakültesi yoktur. Nüfusu bizden fazla
Almanya’da bile 33 t›p fakültesi vard›r.
Sonuç; t›p e¤itiminde kalite sorununu
gündeme getirmektedir. E¤itim yetersizdir. Hekim say›m›z h›zla artm›ﬂ ve
95 bini aﬂm›ﬂt›r.2
Geçmiﬂ y›llarda ilk tercih olan t›p e¤itimi, ﬂimdi ortalama 10. s›ralarda yer al›yor.
Hekim say›s›n›n art›ﬂ›na oranla, yard›mc› sa¤l›k personeli say›s›, örne¤in
hemﬂire say›m›z yetersizdir. Bir hekime
karﬂ›l›k 1 hemﬂire bile düﬂmemektedir.
Ülkemizde hekim da¤›l›m› da dengesizdir. Hekimlerin üçte biri üç büyük ilde
toplanm›ﬂt›r. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de bir hekime 500’ün alt›nda kiﬂi
düﬂerken, Bitlis’te 2700, Muﬂ’ta 3000,
ﬁ›rnak'ta 4500 kiﬂiye bir hekim düﬂüyor.
ﬁimdi soruyorum; t›p e¤itiminin yetersizliklerinin, yard›mc› sa¤l›k personelinin eksikliklerinin yaﬂand›¤›,
hekim da¤›l›m›n›n dengesiz oldu¤u
bir ortamda, insanlar› sigortalad›¤›-

n›zda hizmeti nas›l vereceksiniz?
‹laç sorunu
Ülkemizde sa¤l›k harcamalar›nda ilac›n
pay› % 40’a kadar ç›kmaktad›r. Büyük
bir ilaç tüketimi vard›r. ‹laçta KDV %
18’dir.
‹laç tüketimi konusunda yap›lan öneriler de hep göz ard› edilmektedir.
‹laçta KDV düﬂürülmelidir.
Tane ile ilaç tüketimine geçilmelidir.
Di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye ilaçta KDV oran› en yüksek ülkelerden birisidir. Avrupa ülkelerinde ilaçta KDV oran›, ülkede uygulanan
standart KDV oran›ndan düﬂüktür.
‹laç zorunlu ve vazgeçilemez bir tüketim maddesi oldu¤u için, temel g›da

Her ﬂeyden önce Genel
Sa¤l›k Sigortas›na samimi
bakan bir siyasal iktidar,
genel bütçeden yeterli pay›,
en az›ndan baﬂlang›çta
% 7’yi ay›r›p,
konuya ciddi olarak
bakt›¤›n› göstermelidir.
maddelerine uyguland›¤› gibi genel
KDV oran›ndan daha düﬂük oranlar›n
uygulanmas› sosyal aç›dan da bir gerekliliktir. Bu nedenle, ilaçlarda KDV oran›n›n temel gereksinim maddelerinde
oldu¤u gibi en az›ndan % 8’e indirilmelidir
‹laçta KDV ‹talya’da 10, Yunanistan,
Finlandiya’da 8, Hollanda, Belçika’da 6,
Portekiz’de 5, ‹spanya’da 4, Fransa’da
2.1 – 5.5, ‹sveç ve ‹ngiltere’de 0’ d›r.3
Bugünkü ortamda, Genel sa¤l›k sigortas› için toplanan primler, ilaç
sektörünü ihya etmekten baﬂka ne iﬂe yarayacakt›r?
Hekim seçme özgürlü¤ü
Uzun zamandan beri alan›m›zda "hekim seçme özgürlü¤ü"nden bahsedilmektedir.
Kula¤a hoﬂ gelen bu kavram, gerçekçi
de¤ildir, fantezidir.
Sa¤l›k hizmetinde sanki tüm sorunlar

bitti, iﬂ hekim seçme özgürlü¤üne kald›.
Önemli olan iyi bir e¤itimle hekim ve
uzman hekim yetiﬂtirmek. Sonra da
hizmetin denetimini yapmakt›r.
Yap›lan anketler, olanak bulsalar bile,
insanlar›m›z›n hekim seçme konusunda da objektif kriterleri kullanamad›¤›n› göstermektedir. Hekim seçmede, güler yüz, sempati, hemﬂerisi olmas› gibi
kriterler öne ç›kmakta, as›l olmas› gereken, hekimlik bilgisi gibi kriterler de¤erlendirilmemektedir.4
Ülkemizde "hakim seçme" özgürlü¤ü
var m›? Benim davama bu hakim baks›n diyebiliyor muyuz? Hekime ulaﬂ›lamayan bir ortamda, hekim seçme özgürlü¤ünden bahsetmek ne kadar gerçekçidir?
Belki 10. s›rada gündeme alaca¤›m›z bir
konuyu, gündemin baﬂ maddesine taﬂ›mak, aldatmacadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Sonsöz
Genel Sa¤l›k Sigortas› gibi temel bir konuya, ciddi yaklaﬂ›mlar yapmak zorunday›z. Kiﬂi baﬂ›na y›lda 50 dolar toplayarak hesaplar yapmak, bu giriﬂimi sonuçsuz k›lar. ‹nsanlar›m›z›n paras›n›
toplay›p ilaç, sarf malzemesi gibi alanlara kayd›rmaktan baﬂka bir iﬂe yaramaz.
Sa¤l›k alan›m›zdaki temel sorunlarda iyileﬂtirmeler yapmam›z laz›m.
Genel Sa¤l›k Sigortas› konusunda Ülkemizde güven sorunu vard›r. Bugüne kadar yap›lan hiçbir çal›ﬂma, kaynak sorununun çözümünü, gerçekçi olarak
gösterememiﬂtir. Prim ödeyemeyeceklerin veya k›smen ödeyebileceklerin ödentileri nas›l karﬂ›lanacakt›r? Tüm vatandaﬂlar› sigortal›yorsunuz. Ülke çap›nda sa¤l›k hizmetlerini hangi kaynakla yayg›nlaﬂt›racaks›n›z? Yoksa "eski
tas, eski hamam" m› olacak?
Her ﬂeyden önce Genel Sa¤l›k Sigortas›na samimi bakan bir siyasal iktidar, genel bütçeden yeterli pay›, en az›ndan
baﬂlang›çta % 7’yi ay›r›p, konuya ciddi
olarak bakt›¤›n› göstermelidir.
Böylece GSS hakk›nda güven ortam›na bir baﬂlang›ç sa¤lans›n ve ödeyebilecek kiﬂilerden prim istemeye de
yüzü olsun… 
KAYNAKLAR
1. www.saglik.gov.tr
2. www.ssk.gov.tr
3. www.ieis.org.tr/101soru
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‹sviçre Hayat Sigorta Genel Müdür Yard›mc›s›
Kaspar Zakaryan

Tamamlay›c› Sa¤l›k Sigortas›
TDBD: Genel Sa¤l›k Sigortas› sistemi
hakk›ndaki görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Ülkemizde sa¤l›k sistemindeki sistemsizli¤e çözüm bulmak amac›yla daha
önce oldu¤u gibi son hükümet de çaba
sarfediyor. Bunun bir sonucu olarak önerilen model GSS uygulamas›. Hedeflenen, tüm nüfusu tek sosyal güvenlik
çat›s› alt›nda toplayarak geliri olandan
prim al›p, geliri olmayan›n primini ise
devletin üstlenerek herkesin sa¤l›k hizmetine ulaﬂmas›n› sa¤lamak.
Tabii bu tan›mlamaya bak›nca herﬂey
çok güzel ve çok do¤ru. Ancak sorun
bunun ayr›nt›land›r›lmas›nda.
Öncelikle bu sistem için gerekli olan finansman olup olmad›¤› tart›ﬂmal›.
Mevcut durumda sosyal güvenlik sistemlerinde çok yüksek oranda aç›k var
ve bunun genel bütçeden kapat›lmas›
gerekirken; GSS’nin uygulanmaya baﬂlamas›yla
• hala sosyal güvenlik sistemini hiç kullanmay›p harcamalar›n› cebinden yapan bir kitle de GSS içinden pay almaya baﬂlayacak ve %18-20 civar›nda bir
art›ﬂa yol açacak;
• devlet hastanelerinde dostluk veya ac›ma duygusu ile ihtiyac› olan insanlara
faturas›z hizmet verilirken, yap›lan tüm
hizmetler faturaland›r›lmaya baﬂlayacak. –kamu hastanelerinde performansa ba¤l› gelir uygulamas›n›n baﬂlamas›yla kesilen fatura tutarlar›n›n 4-5 kat› artt›¤› söyleniyorFinansman sorunu herkesçe kabul edildi¤ine göre, o zaman GSS içeri¤i olarak
verilecek olan hizmetin kapsam›n› tart›ﬂmak gerek.
• Türkiye’de 5,5 milyon kiﬂi (aileleri ile
düﬂünüldü¤ünde 22 milyon) asgari ücretle geçiniyor -ülkemizdeki asgari ücret Dünya Bankas›’n›n kabul etti¤i yoksulluk s›n›r›n›n biraz üzerinde-;
• Türkiye’de iﬂsizlik oran› %11,5 civar›nda (2,5 milyon kiﬂi, aileleri de kat›ld›¤›nda 10 milyon kiﬂi);
• Ücretlilerin de asl›nda gerçek anlam-
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da gelir kayb›na u¤ram›ﬂ oldu¤unu düﬂünürsek;
Y›lda 200 $ ortalama kiﬂi baﬂ› sa¤l›k
harcamas› ile OECD ortalamas› 2100
$’›n çok uza¤›nda olan sa¤l›k harcamalar›m›z› mevcut sosyal haklar›n gerisine
çekme ﬂans›m›z›n ve hakk›m›z›n olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Bana göre kamu sigortas› (GSS’deki Temel Teminat Paketi-TTP içeri¤i) insan›m›z›n karﬂ›laﬂabilece¤i tüm sa¤l›k risklerini, lükse ve keyfiyete kaçmadan ve
sa¤l›¤›n› tehlikeye sokmayacak asgari
koﬂullar› sa¤layarak karﬂ›layacak bir içerikte olmak zorunda.

Kamu sigortas› (GSS’deki
Temel Teminat Paketi-TTP
içeri¤i) insan›m›z›n
karﬂ›laﬂabilece¤i tüm sa¤l›k
risklerini, lükse ve keyfiyete
kaçmadan ve sa¤l›¤›n› tehlikeye
sokmayacak asgari koﬂullar›
sa¤layarak karﬂ›layacak bir
içerikte olmak zorunda.
Bunu yaparken de herkesin geliri ile orant›l› olarak kat›laca¤› bir prim al›nmal›, bunu veremeyecek durumda olanlar›n primi ise devlet güvencesi alt›nda olmal›.
TDBD: Yeni sistemde Özel Sa¤l›k Sigortalar›n›n (ÖSS) yeri ne olabilir?
Tamamlay›c› Sa¤l›k Sigortas› (TSS) son
y›llarda sigortal› say›s›n› artt›rmakta
zorlanan ve patinaj çeken ÖSS için bir
ç›k›ﬂ gibi görünmekte. 10 y›ldan fazla
bir süredir hizmet veriliyor olmas›na
ra¤men toplam ÖSS üyesi say›s›
700.000’i aﬂamad›; yani toplumun %
1’den daha az›. Benzer bir modelin uyguland›¤› Almanya’da bu oran %10’larda .

Peki nedir tamamlay›c› sa¤l›k sigortas›?
TSS, kamu sigortas› taraf›ndan karﬂ›lanmayan ve bu nedenle kiﬂilerin kendi üzerinde kalan sa¤l›k risklerini teminat
kapsam› veya teminat yüzdesi olarak
karﬂ›lamak üzere haz›rlanm›ﬂ bir sigortad›r.
Türkiye’deki Özel Sa¤l›k Sigortas› ﬂirketlerinin bu konuda heyecan duymakla birlikte gerçekleﬂmesini bekleyecekleri durumlar› unutmamalar› gerekir:
• TTP’nin içeri¤i net olarak tan›mlanmal›, kat›l›m paylar› belirlenmeli;
• Mükerrer prim ödemesi ortadan kald›r›lmal›;
• Sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›n›n ayn›
iﬂlem için kamu sigortal›lar› ve özel sigortal›lara farkl› fiyat uygulamas›na son
verilmeli;
• Tan› tedavi protokolleri, kodlama sistemleri, elektronik provizyon ve elektronik faturalama sistemlerinin mutlaka
kullan›lmal›.
Önümüzdeki günlerde bu düzenlemelerin baﬂlamas› ve hastanelerin ve hükümetin konuya yaklaﬂ›m›n›n ortaya
ç›kmas›, bizlerin hangi h›zla konuyu sahiplenece¤imizi ve içine girece¤imizi
belirleyecektir.
Tamamlay›c› sigorta paketinde neler olacak ?
• Kamu sigortas› taraf›ndan karﬂ›lanmayan veya k›smen karﬂ›lanan teminatlar;
• Otelcilik hizmetleri;
• Ö¤retim üyesi, servis ﬂefi veya tan›mlanmam›ﬂ ücretle çal›ﬂmay› kabullenmeyen doktorlar›n farklar›;
• Hizmete ulaﬂmada sevk zincirine uyulmayan durumlar;
• Ameliyatta kullan›lan malzemede veya ameliyat tekni¤indeki standart d›ﬂ›
uygulamalar;
• Paket d›ﬂ›nda kalan ilaçlar ve kat›l›m
paylar›; tan› tedavi protokolleri d›ﬂ›ndaki tetkik talepleri;
• Kamunun fiyat› ile çal›ﬂmayaca¤›n› ilan etmiﬂ kurumlardaki farklar. 

Her türlü iyileﬂtirmenin teﬂvikçisi olaca¤›z

Sedat Azak*
Hüseyin Çelik**

lkemizde sa¤l›k hizmetlerinde
geçerli olan tüm kurallar yeniden yaz›lmaktad›r. 1989 y›l›nda
Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan
haz›rlat›lan Price Waterhouse Sa¤l›k
Master Plan› ile baﬂlayan süreç, bugün
sonuçlanma aﬂamas›ndad›r.

Ü

Çal›ﬂmalar, vatandaﬂlar›m›z›n sa¤l›k yaﬂam standartlar›n›n yükseltilmesi ve gelecek nesillere daha yaﬂanabilir bir Türkiye b›rak›lmas› hedefini gözetmeli,
kaynak tüketen de¤il, kaynak üreten
bir sa¤l›k sektörü temel hedefler aras›nda yer almal›d›r.
Bugün için sa¤l›k hizmetlerinde mevcut
durumun ne oldu¤u sorusunun bir önemi kalmam›ﬂ, bunun yerini, bizi gelecekte nas›l bir sa¤l›k sisteminin bekledi¤i olgusu alm›ﬂt›r. Art›k gelecek y›llar›n sa¤l›k sistemini öngörürken yeni
kurallar›n bilinmesine ve tart›ﬂ›lmas›na
gereksinim duyulmaktad›r.
Sa¤l›k Kuruluﬂlar› Derne¤i olarak tüm
sa¤l›k sektörü yan›nda, Türkiye genelinde yaklaﬂ›k 600 üyemizi etkileyecek
bu sürecin sonunda ortaya ç›kacak sa¤l›k sistemi yak›ndan izlenmekte ve konuyla ilgili görüﬂ ve önerilerimiz yetkili
mercilerle paylaﬂ›lmaktad›r. Bu yaz›m›zda 59. Hükümet taraf›ndan oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan sa¤l›k sisteminin temel bileﬂenlerine yer verilecek ve genel
bir de¤erlendirmesi yap›lacakt›r. Sa¤l›k
hizmetlerinin bütününü etkileyen dönüﬂüm çal›ﬂmalar› aﬂa¤›daki baﬂl›klarla
özetlenebilir.
1. Kamu sa¤l›k hizmeti finansman›n›
tek elde toplamak amac›yla Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS) kurulmas› hedeflenmektedir,
2. Sa¤l›k hizmetlerinde norm birli¤i hedeflenmektedir,
3. 1930’lu y›llardan kalma sa¤l›k mevzuat›n›n tümüyle güncellenmesi hedefTDBD / 68

lenmektedir,
4. Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin daha
efektif yürütülmesi amac›yla aile hekimli¤i modelinin yaﬂama geçirilmesi
hedeflenmektedir,
5. Kamu sa¤l›k hizmeti sunumunda
sa¤l›k tesislerinin tek elde toplanmas›
ve bir sonraki aﬂamada yerel yönetimlere devredilmesi hedeflenmektedir,
6. Kamu sa¤l›k tesislerinin iﬂletmecilik
ilkelerine uygun, özerk bir yap› içerisinde yönetilmesi hedeflenmektedir,
7. Kiﬂinin hekimini ve hastanesini seçmesi önündeki engellerin kald›r›lmas›
hedeflenmektedir.
Elbette bu çal›ﬂmalar›n hiçbiri ilk defa
gündeme gelen hedefler de¤ildir. Önceki Hükümetler dönemlerinde de defalarca yaﬂama geçirilmesi için çaba gösterilmiﬂ, büyük ölçüde siyasal istikrar›n
sa¤lanamamas› nedeniyle yasalaﬂt›r›lmas› mümkün olmam›ﬂt›r. Ancak bugünkü siyasi ve ekonomik koﬂullar tüm
kamuoyunda art›k reformlar›n uygulama zaman›n›n geldi¤i yönünde umut
verici bir ortam yaratm›ﬂt›r.
Yukar›da yer verdi¤imiz çal›ﬂmalara
baﬂl›klar› itibariyle de¤inerek, oluﬂturulmak istenen yap›n›n gelecekte ne tür
sonuçlar do¤uraca¤›n› k›saca irdelemeye çal›ﬂaca¤›z.
1. Kamu sa¤l›k hizmeti
finansman›n› tek elde toplamak
amac›yla Genel Sa¤l›k Sigortas›
(GSS) kurulmas› hedeflenmektedir.
Genel sa¤l›k sigortas›, sistemin finansman yap›s›n›n yönetimini kamu ad›na
tek elden yürütecek, hizmet sunan kamu ve özel tüm sa¤l›k kurumlar›n› hizmet sat›n alma yöntemleriyle etkin bir
ﬂekilde yönlendirme ve denetleme olana¤›na kavuﬂacakt›r. Bu yap› ile sa¤l›k
hizmetlerinin finasman›ndan tek baﬂ›na
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
(ÇSGB) yetkili olacakt›r. Sa¤l›k Bakanl›-

¤›’n›n da hizmet sunucu olarak görev alaca¤› yap›da ÇSGB sözleﬂmeler arac›l›¤› ile sa¤l›k hizmetlerinin fiyat›n›, kalitesini, rekabet yap›s›n› önemli ölçüde
belirleme olana¤›na sahip olacakt›r. Bu
nedenle GSS yasas›n›n içeri¤i, yeni düzende oldukça önem taﬂ›maktad›r.
2. Sa¤l›k hizmetlerinde norm
birli¤i hedeflenmektedir:
Mevcut yap›da kiﬂilerin çal›ﬂma statülerine bak›larak belirlenen sa¤l›k hizmeti
normlar›, uluslararas› kurallara da uygun olarak vatandaﬂl›k temeline dayal›
ve eﬂit bir ﬂekilde belirlenmektedir. Bu
durum ayn› zamanda sa¤l›k hizmetlerindeki bürokrasiyi ve karmaﬂ›kl›¤› da
belirgin ölçüde ortadan kald›racakt›r.
Sunulacak sa¤l›k hizmeti normlar›n›n
belirlendi¤i temel teminat paketinin içeri¤i, özel sigorta ﬂirketlerinin tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› geliﬂtirmesinde de
önemli derecede etken olacakt›r.
3. 1930’lu y›llardan kalma
sa¤l›k mevzuat›n›n tümüyle
güncellenmesi hedeflenmektedir:
Sa¤l›k hizmetleri alan›nda yer alan tüm
yasalar büyük ölçüde 1920 ve 1930’lu
y›llarda haz›rlanm›ﬂ ve üzerinde ciddi
de¤iﬂiklikler yap›lmam›ﬂt›r. Haz›rland›¤› dönemde oldukça ça¤daﬂ kurallar içeren yasalar, günümüz koﬂullar›nda
sa¤l›k hizmeti sunum ve denetiminin
etkin bir ﬂekilde yürütülmesini sa¤lamakta yetersiz kalmaktad›r. Yasal de¤iﬂiklikler ile sa¤l›k meslek çal›ﬂanlar›n›n,
t›p uygulamalar›n›n ve mülkiyetin kamu ya da özel sektör elinde olmas›na
bak›lmaks›z›n sa¤l›k hizmetlerinin ça¤daﬂ normlar› göre yürütülmesi hedeflenmelidir.
4. Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin
daha efektif yürütülmesi amac›yla
aile hekimli¤i modelinin yaﬂama
geçirilmesi hedeflenmektedir:
Tüm sa¤l›k hizmeti sistemlerinin en temel ve öncelikli hedefi, bireyin ve toplumun sa¤l›kl› bir yaﬂam sürmesini sa¤lamakt›r. Özellikle kaynaklar› k›t olan
ülkelerin koruyucu sa¤l›k hizmetlerine
yönelik yapaca¤› her türlü çaba çok
yüksek katma de¤er yaratmaktad›r. Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin topluma
yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda uygulanacak aile
hekimli¤i modelinin baﬂar›s›, zaman içinde tedavi edici sa¤l›k hizmetleri pazar›nda daralma yaratacakt›r. Bu nedenle ülkemizdeki yat›r›m ve insangücü planlamas›nda aile hekimli¤i uygula-

mas›n›n sonuçlar› göz ard› edilmemelidir.
5. Kamu sa¤l›k hizmeti sunumunda
sa¤l›k tesislerinin tek elde
toplanmas› ve bir sonraki aﬂamada
yerel yönetimlere devredilmesi
hedeflenmektedir:
Kamu ad›na sa¤l›k hizmetinin sunumunda yaﬂanan verimsizlikler bu uygulama ile büyük ölçüde ortadan kalkacakt›r. Sa¤l›k hizmetlerine kiﬂilerin daha h›zl› ve daha az bürokrasi ile ulaﬂmas›n›n önündeki engeller kald›r›lm›ﬂ
olacakt›r. Sa¤l›k hizmetleri sunumun
un tek elde toplanmas›, di¤er taraftan
hizmet sunumunda kamu sa¤l›k kurumlar›n›n özel sektör sa¤l›k kurumlar›
ile daha rahat rekabet etmesinin de temelini oluﬂturmas› beklenmektedir.
Dernek olarak, kamu sa¤l›k hizmeti sunumunda sa¤lanacak her türlü iyileﬂmenin teﬂvikcisi olaca¤›m›z›, ancak bu
anlay›ﬂla eﬂit rekabet koﬂullar›nda halk›m›z›n hak etti¤i kaliteli ve maliyet etkin sa¤l›k hizmetinin sunulabilece¤ini
düﬂünüyoruz.
6. Kamu sa¤l›k tesislerinin
iﬂletmecilik ilkelerine uygun,
özerk bir yap› içerisinde
yönetilmesi hedeflenmektedir:
Bugün itibariyle sübvansiyon gerçek
anlamda buna gereksinim duyan kiﬂilere de¤il, verimsiz ve hantal sa¤l›k kurumlar›na yap›lmaktad›r. Her türlü koﬂulda sübvanse edilen kamu sa¤l›k kurumlar› oldukça verimsiz koﬂullarda çal›ﬂmakta, kaynak tüketen bir yap›ya dönüﬂmektedir. Ayr›ca hizmet sunumunda hasta memnuniyetinin odak al›nd›¤›
uygulamalar da hayata geçirilememektedir. Özerk sa¤l›k iﬂletmeleri ile kurumlar kendi gelirleri ile giderlerini
karﬂ›lamak durumunda kalacaklar, hasta garantisi olmad›¤› için uygulamalar
hasta memnuniyeti sa¤lamaya yönelik
bir yap›ya dönüﬂecektir. Ayr›ca kamu
sa¤l›k tesisleri kendilerini yönetme erkine sahip olacaklard›r. Bu yap›n›n etkin bir ﬂekilde çal›ﬂabilmesi için hizmet
fiyatlar›n›n maliyetlere uygun olarak
belirlenmesi, sa¤l›k hizmetlerinin kalitesini riske etmemek için asgari fiyat tarifesinin haz›rlanmas›n› gerekli k›lmaktad›r.
7. Kiﬂinin hekimini ve hastanesini
seçmesi önündeki engellerin
kald›r›lmas› hedeflenmektedir:
Kiﬂilerin hastaland›klar›nda en temel

haklar›ndan olan hekimini ve hastanesini seçme özgürlü¤üne yönelik ilk somut uygulamalar Devlet Memurlar› ve
Emekli Sand›¤› hastalar› için hayata geçirilmiﬂ bulunmaktad›r. Ayn› hakk›n
kullan›m›n›n SSK ve Ba¤-Kur hastalar›na da tan›nmas› gerekmeketedir. GSS
taraf›ndan belirlenecek temel fiyat tarifesi kadar›n›n ödenmesi suretiyle kiﬂiler, istedikleri hekim ve sa¤l›k kurumlar›nda tedavi olma olana¤› elde edeceklerdir. GSS’nin fiyat tarifesinin üzerinde hizmet sunan sa¤l›k kurumlar›ndan hizmet alan kiﬂiler aradaki fark›
kendi ödeyecek ya da buna yönelik tamamlay›c› sa¤l›k sigortas› yapt›rabilecektir. Bu uygulama ile sa¤l›k hizmetinin kalitesi üzerinde var olan fiyat bask›s› kontrol edilmiﬂ olacak, sa¤l›k hizmeti sunan kamu ve özel sa¤l›k kurumlar› fiyatlar›n› ve kalitesini sürekli iyileﬂtirmek bask›s› ile karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r.
Kurulacak hiçbir sistem mevcut sistem
kadar kötü olamaz. Mevcut sistemden
memnun olan hiçbir taraf bulunmamaktad›r. Yukar›da yer verilen bileﬂenlerin biri di¤erine girdi-ç›kt› aç›s›ndan
katma de¤er yaratmaktad›r. Bu nedenle
tüm reform bileﬂenlerinin ele al›narak,
ulaﬂ›lacak sa¤l›k hizmetleri yap›s›n›n analiz edilmesi gerekmektedir. Bu hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi halinde, sonuçta
tüm taraflar›n mevcut durumdan daha
kazançl› olaca¤› bir yap› ortaya ç›kmas›
beklenmektedir. Kuﬂkusuz bu hedefler
de eleﬂtiriye aç›k ve bir tak›m mahsurlar› da beraberinde taﬂ›maktad›r. Ancak
bugüne kadar hiçbirﬂey yapmayarak
geldi¤imiz nokta, çok daha fazla kamu
kayna¤›n›n yok olmas›na yol açm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinin yo¤unlaﬂt›¤› bu dönemde toplum olarak
mevcuda raz› olma seçene¤imiz de yoktur. Bu reformlar sadece kamunun görev ve sorumlulu¤unda düﬂünülemez.
Tüm sivil toplum kuruluﬂlar›n›n yap›c›
görüﬂ ve eleﬂtirilerini kamuoyu ile paylaﬂmas› daha sa¤l›kl› ve mutlu bir toplum için hayati önem taﬂ›maktad›r.
Dernek olarak üyelerimizi ve tüm sa¤l›k
sektörünü Sa¤l›kta Dönüﬂüm program›n›n hedef ve stratejilerini tart›ﬂmaya
davet ediyoruz. 
* Dr., Sa¤l›k Kuruluﬂlar›
Derne¤i Genel Sekreteri
** Uzman, Sa¤l›k Kuruluﬂlar›
Derne¤i Üyesi
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Yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri
ve Türkiye gerçekleri
Bilimsel Diﬂhekimli¤inin 95. Y›l› nedeniyle Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i ve ‹stanbul Diﬂhekimleri
Odas› 17 Kas›m 2003 günü ortak bir bas›n
toplant›s› düzenlediler. Toplant›ya milletvekili
meslektaﬂlar›m›z Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt,
Remziye Öztoprak, O.Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu,
Süleyman Gündüz ve diﬂhekimli¤i
fakülteleri ad›na Yeditepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Türker Sandall› ve
Marmara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Dekan› Prof.Dr. Funda Yan›ko¤lu kat›ld›lar.
Toplant›ya kat›lamayan 10 diﬂhekimli¤i fakültesi
dekan› da yaz›l› olarak desteklerini ilettiler.

TDB MYK üyesi Tuncer Taﬂk›n, Türkiye’de ve
Avrupa’da a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin
karﬂ›laﬂt›rmal› durumlar›n› ortaya koyarak yeni
diﬂhekimli¤i fakültelerine neden ihtiyaç
olmad›¤›n› aç›klad›. Fakülte
dekanlar› ve milletvekilleri yapt›klar›
konuﬂmalarda fakülte aç›lmamas› konusunda
fikir birli¤i içinde olduklar›n› ifade ettiler ve
TDB’nin bu konudaki çabalar›n›
destekleyeceklerini söylediler.
TDB’nin bu amaçla meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m›na
açt›¤› imza kampanyas›nda toplanan 6 bin imza
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ve YÖK’e iletilecek.

‹llere göre kiﬂi baﬂ›na GSMH
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Y›l 1974, konu ayn›!
TDB’nin yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmalar›na karﬂ› düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda bir konuﬂma yapan Prof.Dr. Y›lmaz Manisal› hocam›z 30 y›l önce
de ayn› popülist düﬂüncelerle fakültelerin aç›ld›¤›n› aktard›. 1974’te,
kendilerinden bu konuda istenen görüﬂe karﬂ› verdikleri yan›t› da okuyan
Manisal›’dan söz konusu belgeyi yay›mlamak üzere rica ettik. Diyarbak›r’da
kurulmas› düﬂünülen diﬂhekimli¤i fakültesi(ﬂimdiki Dicle Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi) için ‹stanbul Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden görüﬂ istenmesi
üzerine fakülte taraf›ndan verilen yan›t› sunuyoruz.
iyarbak›r’da kurulmas› düﬂünülen
Diﬂhekimli¤i Fakültesi hakk›nda
Fakültemiz, Ö¤retim Üyelerinden
Prof.Dr. Gazanfer Zembilci’ye gönderilen mektup evvela Fakülte Yönetim Kurulunda görülmüﬂ ve durumun Fakülte
Kuruluna intikali öngörülmüﬂtür.
12.6.1974 tarihinde toplanan Fakülte
Kurulunda;
1- Gerek Diyarbak›r’da ve gerekse baﬂka bir ﬂehirde kurulacak fakültenin ne
ﬂekilde faydal› olaca¤›,
2- Yard›m edilmesi gerekti¤inde daha
evvel kurulmuﬂ olan fakültelere öncelik
tan›nmas›na,
3- Bir ö¤retim üyesinin konsantre ders
veremeyece¤ine,
4- Co¤rafi durum dolay›s›yla yard›m etmenin müﬂkül olaca¤›na,
5- Yeni fakülteler aç›lmadan önce, ö¤retim üyesi ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere,
yurtiçi ve d›ﬂ› kuruluﬂlara doktora ö¤rencisi gönderilmesine, (Hangi fakültede görev alaca¤› önceden tespit edilmek
üzere).
6- Memleketin diﬂhekimine ihtiyac›n›n

D

17 y›l önce
1986’da
Hürriyet
Gazetesi’nin
sa¤l›k
sayfas›nda
22 Kas›m
vesilesiyle yeni
diﬂhekimli¤i
fakültelerinin
yol açt›¤›
sorunlardan
bahsediliyor.

kati olarak hesapland›ktan sonra ihtiyaç tespit edilerek, ekonomik nedenlerinde hesap edilmesi gerekti¤i, aksi taktirde insan gücünün israf edilece¤ine,
7- Devlet Planlama Teﬂkilat›n›n 1969
da yapt›¤› çal›ﬂmada diﬂhekimi say›s›
bak›m›ndan 1974 de ulaﬂ›lmas› gereken rakama eriﬂildi¤inin tespit edilmiﬂ
bulunmas›,
8- Bir fakülte kurulabilmesi için yeterli
say›da ö¤retim üyesi bulunmas› gerek-

ti¤ine,
9- Yaln›z teorik ders vermenin bir yard›m temin etmeyece¤i ve faydas› olmayaca¤› düﬂünceleri belirtilmiﬂ ve bu duruma göre yap›lan oylama neticesinde
14 oyla bu kurumun sak›ncal› olaca¤›na karar verilmiﬂtir.
Durumu sayg› ile arz eder, karar örne¤inin de ekli olarak takdim eylerim.
Dekan
Prof.Dr. Lem’i Belger

Bir diﬂhekimine düﬂen nüfus
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TÜRK‹YE'DE D‹ﬁHEK‹MLER‹N‹N DA⁄ILIMI
‹L

ADANA
ADIYAMAN
AFYON
A⁄RI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA

K‹ﬁ‹
ODAYA
TOPLAM D‹ﬁHEK.
BAﬁINA
KAYITLI
D‹ﬁHEK. DÜﬁEN
DÜﬁEN
D‹ﬁHEK.
SAYISI NÜFUS
GSMH
SAYISI
(USD)

‹L

K‹ﬁ‹
ODAYA
TOPLAM D‹ﬁHEK.
BAﬁINA
KAYITLI
D‹ﬁHEK. DÜﬁEN
DÜﬁEN
D‹ﬁHEK.
SAYISI NÜFUS
GSMH
SAYISI
(USD)

428
32
98
27
57
54
2,386

4,321
19,494
8,290
19,583
6,949
6,764
1,680

378
21
79
12
43
42
1,890

2,339
918
1,263
568
966
1,439
2,752

K.MARAﬁ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSER‹
KIRIKKALE

107
48
47
28
61
177
46

9,368
4,690
5,175
11,608
6,155
5,991
8,337

97
41
36
18
23
165
32

1,584
1,587
2,012
886
1,781
1,806
2,725

ANTALYA
ARDAHAN
ARTV‹N
AYDIN
BALIKES‹R
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
B‹LEC‹K
B‹NGÖL
B‹TL‹S
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE

585
6
36
247
275
29
31
13
29
14
24
78
55
541
107

2,940
22,293
5,332
3,849
3,914
6,351
14,733
7,489
6,701
18,124
16,195
3,470
4,669
3,928
4,346

598
2
21
238
254
25
28
7
16
10
17
54
47
565
106

2,192
842
2,137
2,017
2,005
1,061
1,216
1,017
2,584
795
646
4,216
1,951
2,507
2,335

KIRKLAREL‹
KIRﬁEH‹R
K‹L‹S
KOCAEL‹
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MAN‹SA
MARD‹N
MERS‹N
MU⁄LA
MUﬁ
NEVﬁEH‹R
N‹⁄DE
ORDU

89
46
10
283
507
62
111
239
41
368
245
15
59
41
93

3,691
5,505
11,472
4,262
4,324
10,595
7,691
5,273
17,198
4,488
2,920
30,244
5,253
8,490
9,546

76
34
7
279
378
51
109
233
30
325
233
10
44
28
70

3,590
1,488
1,817
6,165
1,554
1,805
1,417
2,459
983
2,452
3,308
578
2,117
1,781
1,064

ÇANKIRI
ÇORUM
DEN‹ZL‹
D‹YARBAKIR
DÜZCE

33
102
286
191
51

8,193
5,854
2,972
7,135
6,162

17
67
288
139
44

1,136
1,654
2,133
1,313
1,142

OSMAN‹YE
R‹ZE
SAKARYA
SAMSUN
S‹‹RT

69
63
164
324
25

6,649
5,809
4,611
3,732
10,547

60
52
150
250
13

1,157
1,897
2,108
1,680
1,111

92
68
39
167
162
158
66
22
15
252
17
134
4,819
1,938

4,376
8,377
8,124
5,613
4,358
8,134
7,937
8,498
15,772
4,975
9,920
3,833
2,079
1,739

87
67
25
106
150
149
44
13
4
219
10
100
5,298
1,407

2,403
1,704
1,158
1,061
2,513
1,593
1,443
1,075
836
1,757
855
1,510
3,063
3,215

S‹NOP
S‹VAS
ﬁ.URFA
ﬁIRNAK
TEK‹RDA⁄
TOKAT
TRABZON
TUNCEL‹
UﬁAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
TOPLAM

42
129
87
18
162
102
169
16
77
44
47
68
135
18,228

5,371
5,853
16,591
19,622
3,849
8,118
5,770
5,849
4,186
19,944
3,587
10,043
4,560
3,720

30
62
72
12
152
54
151
6
67
31
43
38
130
16,379

1,459
1,399
1,008
638
2,498
1,370
1,506
1,584
1,436
859
3,463
852
2,969
2,146

ED‹RNE
ELAZI⁄
ERZ‹NCAN
ERZURUM
ESK‹ﬁEH‹R
GAZ‹ANTEP
G‹RESUN
GÜMÜﬁHANE
HAKKAR‹
HATAY
I⁄DIR
ISPARTA
‹STANBUL
‹ZM‹R
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Yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri
hangi ihtiyaca yan›t verecek?

Tuncer Taﬂk›n*

Türkiye’de nüfus ve diﬂhekimi
oranlar› ile sa¤l›k harcamas›
Dünyada ve özellikle ülkemizde yaﬂanan siyasi ve ekonomik krizlerin yans›malar›n› ac› bir ﬂekilde hissetmekteyiz.
Halk›m›z al›m gücünün her geçen gün
düﬂmesi sonucu; insanca yaﬂama koﬂullar›na ulaﬂamamaktad›r. Bu durumdan
sa¤l›k hizmetlerinin hem sunucular›
(sa¤l›k çal›ﬂanlar›) hem de kullan›c›lar›
(vatandaﬂlar) etkilenmektedir.
Her iki kesimin de hoﬂnut olmad›¤›
hizmet sektörlerinin baﬂ›nda diﬂhekimli¤i hizmetleri gelmektedir. Halk›m›z
diﬂhekimli¤i hizmetine de¤iﬂik nedenlerle ulaﬂamamaktad›r. Buna karﬂ›l›k
diﬂhekimli¤i alan›nda yetiﬂmiﬂ insan
gücü muayenehanelerinde sorunlarla
baﬂbaﬂa kalmaktad›r.
Ülke nüfusumuz 2000 y›l› nüfus say›m›na göre 67.421.000’dir. 1970 y›l›ndan günümüze nüfus art›ﬂ h›z›nda düﬂüﬂ dikkat çekmektedir. Bugün Türkiye’nin y›ll›k nüfus art›ﬂ› % 1.5 civar›ndad›r.

Nüfus art›ﬂ oran›

Diﬂhekimi art›ﬂ oran›

Tablo 1 - Türkiye’de nüfus ve diﬂhekimi
art›ﬂ oranlar›
TDBD / 74

Buna karﬂ›l›k diﬂhekimli¤i fakültelerinin 1990’l› y›llardan itibaren h›zla ço¤almas› ve kontenjan fazlal›¤› ile diﬂhekimi art›ﬂ› y›ll›k % 6 civar›nda seyretmektedir. (Tablo 1)

ALMANYA

BR‹TANYA

FRANSA

BELÇ‹KA

AVUSTURYA ÇEK CUMH.

ABD

KANADA

diﬂhekimli¤i hizmetleri kullan›lmamaktad›r/ kullan›lamamaktad›r.
Halk›m›z›n % 47,11’i son bir y›lda diﬂhekimine gitmemiﬂtir. Yaﬂam› boyunca
hiç diﬂhekimine gitmeyen nüfus oran›
ise % 12,5’dur. (Tablo 3)

TÜRK‹YE

Tablo 2 - Sa¤l›¤a ayr›lan pay

Di¤er yandan ülkelerin y›ll›k bütçelerinden sa¤l›¤a ay›rd›klar› pay (Tablo 2)
ve 2000 y›l› kiﬂi baﬂ›na gayri safi milli
has›la miktarlar› sa¤l›k sorunlar›nda gelinen noktay› belirleyen kriterlerdir.
Maalesef ülkemiz her iki aç›dan da geliﬂmiﬂ ülkelerin oldukça gerisindedir.
Genel sa¤l›¤a ayr›lan paydan (%2.4); a¤›z diﬂ sa¤l›¤›na düﬂecek miktar ile bulundu¤umuz noktadan ileriye ulaﬂmak
olanakl› de¤ildir.
Diﬂhekimlerinin da¤›l›m› ve a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› durumu
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Ekim
2003’de yapt›¤› çal›ﬂmaya göre Türkiye’de bilfiil olarak çal›ﬂan 18.906 diﬂhekimi bulunmaktad›r. Buna göre bir diﬂhekimine 3.566 kiﬂi düﬂmektedir. Buna ra¤men bir diﬂhekimine ‹stanbul’da
2.079, Tokat’›n Pazar ilçesinde 20.295,
Gaziantep’in Nurda¤›
ilçesinde
38.429, ﬁanl›urfa’n›n Viranﬂehir ilçesinde 93.853, ‹zmir’de 1739 ve Tunceli Merkez’de 3032 kiﬂi düﬂmektedir.
Ülkemizin gerek sa¤l›k kültürü ve e¤itim düzeyinin düﬂüklü¤ü, gerekse halk›n al›m gücünün yetersizli¤i nedeniyle

Tablo 3- Son bir y›lda diﬂhekimine giden nüfus

1992 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k
Projesi Koordinatörlü¤ü taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma sonucuna göre; geliﬂmiﬂ
ülkelerde nüfusun diﬂhekimine gitme
s›kl›¤› 5 iken, ülkemizde bu oran
0.7’dir. Yani diﬂhekimine baﬂvuru geliﬂmiﬂ ülkelere göre 7 kat daha azd›r. Diﬂhekimi baﬂ›na düﬂen nüfus ile Diﬂhekiminin y›ll›k müdahale say›s› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda insan gücü planlamas›n›n
yanl›ﬂl›¤› ortaya ç›kmaktad›r. (Tablo 4)

Diﬂhekimi baﬂ›na düﬂen nüfus
Diﬂhekiminin müdahale say›s›

Tablo 4- Diﬂhekimine düﬂen nüfus ve
hasta müdahale say›s›

Türkiye’de insanlar›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› ile
ilgili mevcut durumuna bakt›¤›m›zda;
• 6 yaﬂ grubunda süt diﬂi dizisinde çürüksüz kiﬂi oran› %17’dir.

• 35-44 yaﬂ grubunda k›rsal kesimde
çürük prevalans› %95-98, ﬂehir çevresinde %79, ﬂehirlerde ise %76’d›r.
• 20-24 yaﬂ grubunda diﬂ çürü¤ü nedeniyle kiﬂi baﬂ›na tedavi edilmesi gereken diﬂ say›s› 5.48’dir. Bu oran 25-29
yaﬂ grubunda ise 7’dir.
• Bütün diﬂ dizini a¤›zda yer alm›ﬂ olarak kabul edilen 12-13 yaﬂlar›nda her
100 çocuktan 81-84’ünün diﬂlerinde
çürük bulunmaktad›r. 30-34 yaﬂ grubunda ise 100 kiﬂiden çürü¤ü olmayan
kiﬂi say›s› yaln›zca 3’tür.
Nüfus baﬂ›na düﬂen diﬂhekimi oran›ndaki dengesizlik Türkiye’nin bat›s›, do¤usu, kuzeyi ve güneyinde ayn›d›r.
Görüldü¤ü gibi koruyucu diﬂhekimli¤i
hizmetlerini organize etmeden, diﬂhekimine gitme al›ﬂkanl›¤› oluﬂturmadan
sadece diﬂhekimi say›s›n› artt›rmak, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n› çözmemektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkeler uygulad›klar› genel
sa¤l›k sistemleri ve ulusal projelerle vatandaﬂlar›n› a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
bilinçlendirmiﬂ ve koruyucu diﬂhekimli¤i hizmetlerini zorunlu hale getirerek
sorunlar›n› asgariye indirmiﬂlerdir. Bu
durumda mevcut diﬂhekimli¤i fakültelerini kapatma veya ö¤renci kontenjanlar›n› ciddi anlamda düﬂürme yoluna
gitmiﬂlerdir.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤›na yönelik ulusal politikalar oluﬂturulmad›¤› için toplumun a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sorunlar› üçüncü dünya ülke insanlar› ile ayn› seviyededir.
Sorunu diﬂhekimli¤i fakülteleri açarak
ve kontenjanlar› art›rarak çözme yolu
bir açmazd›r. (Tablo 5)

Tablo 5 - Diﬂhekimi mezun say›lar›n›n y›llara
göre de¤erlendirilmesi

Ülkemizde diﬂhekimli¤i e¤itimi ve
sorunlar
Ülkemizde Ekim 2003 itibariyle 15 diﬂhekimli¤i fakültesi vard›r ve 14’ünde

diﬂhekimli¤i lisans e¤itimi verilmektedir. 4 yeni diﬂhekimli¤i fakültesinin aç›lma kararlar› al›nm›ﬂ ve dekanlar› atanm›ﬂt›r. Fakat bu fakültelerin alt yap›,
e¤itim materyalleri ve ö¤retim kadrosu
konusundaki endiﬂeler ve belirsizlikler
devam etmektedir. Kald› ki 1993 y›l›nda aç›lan Çukurova Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesinde bir ö¤retim üyesine 15.3 ö¤renci düﬂmektedir. Yine ayn›
y›l aç›lan 19 May›s Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesinde 10.5 ve 1995 y›l›nda aç›lan Süleyman Demirel Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesinde ise
11.2 ö¤renci düﬂmektedir. (Tablo 6)
Ünit baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› bak›m›ndan da fakültelerimiz di¤er ülkelere
oranla yetersiz durumdad›r. Çukurova
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i fakültesinde
ünit baﬂ›na 8 ö¤renci düﬂmekte ve ülke
ortalamas› 3.5 ö¤renci civar›ndad›r. Bu
oran Almanya’da 1, Macaristan’da 2 ,
Fransa’da 1.5 ve ‹sviçre’de 0.5 olarak
ülkemiz ﬂartlar›n›n oldukça üzerindedir. (Tablo 7)

Tablo 7- Ünit baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›

FAKÜLTE
ADI

Ankara Üniv.D.F.
Atatürk Üniv.D.F.
Baﬂkent Üniv.D.F.
Cumhuriyet Üniv.D.F.
Çukurova Üniv.D.F.
Dicle Üniv.D.F.
Ege Üniv.D.F.
Gazi Üniv.D.F.
Hacettepe Üniv.D.F.
‹stanbul Üniv.D.F.
Marmara Üniv.D.F.
19 May›s Üniv.D.F.
Selçuk Üniv.D.F.
S. Demirel Üniv.D.F.
Yeditepe Üniv.D.F.

Tüm bu veriler ›ﬂ›¤›nda Özel ‹htisas
Komisyonunun yukar›da belirtilen tespiti ve önerisi daha gerçekçi olarak tekrar de¤erlendirilmelidir.
Diﬂhekimli¤i fakültelerimizin bu kadar
sorununa paralel olarak mezunlar›n›n
da sorunlar› artmaktad›r. Bir diﬂhekimli¤i ö¤rencisinin devlete y›lda maliyeti 5
bin $ d›r. Ayr›ca ailenin bu kadar olmasa bile ciddi harcamalar› olmaktad›r.
Oldukça pahal› bir e¤itimden geçen
diﬂhekimlerini mezun olduklar›nda
daha zor ﬂartlar beklemektedir. Tüm
zorluklar› aﬂarak muayenehanesinde
çal›ﬂan ve hiçbir gelecek garantisi olmayan diﬂhekimlerinin s›k›nt›lar› gün geçtikçe artmaktad›r.
2000 y›l›nda Marmara Üniversitesi Sa¤l›k E¤itim Fakültesi Hizmet Politikalar›
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma sonuçlar› bu ifadeleri destekleyen verileri ortaya koymuﬂtur.
Türkiye’de özellikle 1990 y›l›ndan itibaren yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmas› h›zlanm›ﬂt›r.(Tablo 8) Hiçbir plan
ve program olmaks›z›n, fakültelerin
teknik ve fiziki alt yap›lar› haz›rlanmadan ve ö¤retim elemanlar› yetersiz olarak aç›lan fakültelerimizin bugün verdikleri e¤itimin ve hizmetin de¤erlendirilmesi gerekmektedir. (Tablo 8) 

Ö⁄RET‹M Ö⁄RENC‹
ÜYES‹
SAYISI

85
33
2
16
12
26
75
79
75
108
48
20
30
16
24

573
272
160
184
171
607
487
560
768
567
210
301
180
266

ÜN‹T
SAYISI

Ö¤retim
Üyesine
düﬂen
ö¤renci
say›s›

198
117
17
100
25
87
211
160
191
265
72
74
127
58
100

6,7
8,2
10
15,3
6,5
8,0
6,1
7,4
7,1
11,8
10,5
10,0
11,2
11,0

Ünit
baﬂ›na
düﬂen
ö¤renci
say›s›

3,3
2,6
1,8
7,8
2,3
3,2
3,5
3,3
3,3
8,5
3,1
2,6
3,4
2,9

Tablo 6 - Ülkemizde e¤itim veren diﬂhekimli¤i fakültelerinin de¤erlendirilmesi
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Tablo 8– Ülkemizde diﬂhekimli¤i
fakültelerinin y›llara göre aç›lma s›kl›¤›

1990 y›l›ndan sonra aç›lan fakültelerimizin ciddi sorunlar› ö¤retim üyelerimizin bireysel yo¤un çabalar›na ra¤men
çözümlenememektedir. Bugün içinde
bulunduklar› olumsuz ﬂartlar; 8.Beﬂ
Y›ll›k Kalk›nma Plan› Özel ihtisas raporunda belirtilmiﬂ ve öneri haline getirilmiﬂtir:
"E¤itim kurumlar› kapasitesine iliﬂkin
kararlar›n 4-6 y›l gibi uzun sürede sonuç verece¤i, bu nedenle rasyonel olmayan de¤iﬂikliklerin düzeltilmesi olanaks›z sorunlar yarataca¤› da unutulmamal›, sa¤l›k alan›nda insan gücü
planlamalar› gelece¤e yönelik yap›lmal›d›r."
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin
kullan›m›
DSÖ (Dünya Sa¤l›k Örgütü) ve FDI
(Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i); günlük
hasta say›s›n› 8-10 kiﬂi, çal›ﬂma saatini
ise 8-10 saat olarak ön görmektedir. Ülkemizde ise diﬂhekimi çal›ﬂma saati olarak öngörüye uymakta ama hasta say›s›
olarak yar› yar›ya düﬂmektedir. (Tablo
9-10)

Tablo 9 – Diﬂhekiminin çal›ﬂma saatleri

Tablo 10 – Günde baﬂvuran hasta say›s›
TDBD / 76

Son söz
Tüm dünya ülkelerinde oldu¤u gibi diﬂhekimli¤i e¤itimi en pahal› e¤itimlerden
birisidir.
Diﬂhekimli¤i fakültesinden mezun olanlar ya kamu sektöründe ya da özel sektörde çal›ﬂmaktad›r. Ne yaz›k ki kamuda diﬂhekimi istihdam› yeterli de¤ildir.
Muayenehane açan diﬂhekimleri onbinlerce dolar yat›r›m yap›lmas›na ra¤men
boﬂ oturmaktad›r. Yetiﬂmiﬂ binlerce diﬂhekiminin zaman›n› ve bilgisini boﬂa geçirerek ülke ve toplum sa¤l›¤› yarar›na
kullanamamas› kabul edilir bir durum
de¤ildir. Tüm dünya ülkelerinde diﬂhekimli¤i mesle¤ini icra edenler kendi
mesleklerinin, çocuklar› taraf›ndan da
sürdürülmesini isterler ve yönlendirirler. Ancak 1997 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan bir çal›ﬂmaya göre diﬂhekimlerinin
% 59’u çocuklar›n›n diﬂhekimi olmas›n›
istememektedir. Bu sonuç diﬂhekimleri-

nin mesleklerinden memnuniyetsizli¤ini ortaya koymaktad›r.
Öneriler
• Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas› hemen durdurulmal›d›r.
• Aç›lmas›na karar verilen Fakültelerin
aç›lmamas› yönünde karar de¤iﬂikli¤ine
gidilmelidir.
• Karar de¤iﬂikli¤ine gidilemez ise ülke
kontenjan› sabit kalmak ﬂart› ile fakültelerin kontenjanlar› fizik, teknik ve ö¤retim üyesi insan gücü koﬂullar›na göre
düﬂürülerek yeni fakültelere da¤›t›m›
yap›lmal›d›r.
• Diﬂhekimli¤i alan›nda ihtiyaç ve talebi
de¤erlendiren bir insan gücü planlamas› yap›lmal›d›r.
Bu planlama çal›ﬂmalar›, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Diﬂhekimli¤i Fakültelerinin de içinde bulundu¤u bir kurul
taraf›ndan yap›lmal›d›r. 

‹htiyaç duyulmayan fakülte aç›lmas›
ülke kaynaklar›n›n israf› demektir...
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin 22 Kas›m Ulusal Diﬂhekimli¤i Günü’nde
yapt›¤› bas›n aç›klamas›n›n metnini yay›ml›yoruz.
Ülkemizin diﬂhekimine ihtiyac› olmad›¤›na yönelik bilimsel gerekçeleri ve
buna iliﬂkin verileri geçmiﬂ dönemlerdeki ve bugün iﬂbaﬂ›nda bulunan iktidara, Sa¤l›k Bakanlar›m›za ve ilgili makamlara hem sözlü hem de yaz›l› olarak sunmam›za ve görüﬂlerimizin de
uygun bulunmas›na ra¤men, halen yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n› anlamakta zorluk çekiyoruz.
ﬁu anda aç›lma karar› verilen 4 Diﬂhekimli¤i Fakültesinin hangi bilimsel ve
toplumsal gerekçelere dayand›r›ld›¤›
netleﬂmeden, Akdeniz ve Gaziantep Üniversiteleri de diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lmas› yönünde senato karar› alm›ﬂlard›r.
Ülkemizde diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
yaklaﬂ›k %80’i özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda verilmektedir. Ve son y›llarda giderek artan bir ﬂekilde meslektaﬂlar›m›z, iﬂ yerlerinde ya boﬂ oturmakta ya
da muayenehanelerini kapat›p, baﬂka
geçim alanlar› bulmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Devletin ve ailelerin milyarlarca lira
harcama yaparak 5 y›l e¤itim ald›rd›¤› diﬂhekimlerinin resmi kurumda is-

tihdam edilememeleri-edilmemeleri ya
da milyarlarca lira yat›r›m yaparak açt›klar› muayenehanelerinde boﬂ oturmalar› ekonomik ve insani aç›dan
do¤ru de¤ildir.
Yeni Diﬂhekimli¤i Fakültelerinin aç›lmas›na; "Evet" demek, "diplomal› iﬂsiz
yaratmak" ve "devletin-halk›n cebinden ç›kan de¤erin boﬂa gitmesi" demektir.
Türkiye ve Türkiye halk›n›n, ça¤daﬂ ülke insanlar›n›n yaﬂam koﬂullar›na eriﬂtirilmesi hedefinin yakalanabilmesi,
geçmiﬂ iktidarlar›n popülist politikalar›ndan uzak durulmas› ile gerçekleﬂecektir. Hiçbir yetkilinin bu tespite karﬂ› ç›kmamas›na ra¤men yap›lanlar›n
farkl› olmas›, ülkemizin ve mesle¤imizin gelece¤i ile ilgili endiﬂelerimizin daha da artt›rmas›na neden olmaktad›r.
Bu konudaki duyarl›l›¤›m›z meslektaﬂlar›m›za, halk›m›za ve ülkemize karﬂ›
sorumlulu¤umuzun gere¤idir.
Endiﬂelerimize ve kayg›lar›m›za sadece
kat›lmakla kalmay›p, bize ve halk›m›za karﬂ› sorumluluk ve yetkilerinizi bilimin ve akl›n yol göstericili¤inde kullanaca¤›n›z inanc› ile sayg›lar sunar›z.

Meslektaﬂ›m›z, Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt’un yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›yla
ilgili olarak TBMM Genel Kurulu’nda 19 Kas›m 2003 günü yapt›¤› konuﬂman›n tutanaklar›n› sunuyoruz.

Yeni fakülteler s›k›nt› do¤urur
Baﬂkan – Gündem d›ﬂ› üçüncü söz iste¤i. A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› münasebetiyle, Erzurum Milletvekili Say›n Muzaffer Gülyurt’a
aittir.
Buyurun Say›n Gülyurt (AK Parti s›ralar›ndan alk›ﬂlar)
Süreniz 5 dakika.
Muzaffer Gülyurt (Erzurum) – Say›n Baﬂkan, de¤erli milletvekilleri; Bilimsel Diﬂ
Hekimli¤inin 95 inci y›ldönümü ve A¤›z
ve Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› münasebetiyle gündem d›ﬂ› söz alm›ﬂ bulunuyorum; Yüce
Meclisimizi sayg›yla selaml›yorum.
22 Kas›m 1908 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi, o zamanki Darülfünuna ba¤l› olarak
t›p fakültesi bünyesinde diﬂ tababeti okulu kurulmuﬂ olup, o günden beri bilimsel
manada diﬂhekimli¤i ve a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetleri yürütülmüﬂ bulunmaktad›r.
22 Kas›m 1908’de kuruldu¤u için, 22 Kas›m günü Diﬂhekimleri Günü ve bu hafta
da A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› olarak ülkemizde y›llardan beri kutlanmaktad›r.
Bu haftalarda yap›lan toplant›larda, genellikle, diﬂhekimli¤inin mesleki sorunlar›,
meslektaﬂlar›m›z›n özlük haklar› konuﬂulur. Ülkemizdeki sa¤l›k politikalar› gündeme getirilir ve ulusal sa¤l›k politikas›
konusu üzerindeki görüﬂler tart›ﬂ›l›r. Ayr›ca, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n e¤itimi ve ça¤daﬂ bir hizmet anlay›ﬂ›n›n nas›l olmas› gerekti¤i konusu gündeme gelir, meslektaﬂlar›n sürekli e¤itimleri konusu tart›ﬂ›larak
çözüm yollar› araﬂt›r›l›r.
Bunun yan›nda, ülkemizde önemsenmesi
gereken en önemli konulardan birisi olan
koruyucu hekimlik ve koruyucu diﬂhekimli¤i konusu, yine bu hafta içerisinde
gündeme gelerek konuﬂulur ve uygulamalar› yap›l›r.
Bu y›l da, bütün bu sorunlar yan›nda öne
ç›kan di¤er bir sorun, bir konu bulunmaktad›r; o da, ülkemizde yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas› konusudur.
1960’l› y›llara kadar sadece ‹stanbul Diﬂhekimli¤i Fakültesi e¤itim ve ö¤renimini
sürdürürken ve oradan diﬂhekimi meslektaﬂlar›m›z yetiﬂirken, 1960’l› y›llardan
sonra diﬂhekimli¤i fakültelerinin say›s›
artmaya baﬂlam›ﬂ ve bugün 15 adet diﬂhekimli¤i fakültesi e¤itim ve ö¤retimini sür-

dürüyor bulunmaktad›r. Son al›nan kararlar do¤rultusunda 4 yeni diﬂhekimli¤i
fakültesinin aç›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ ve
buralara dekanlar atanm›ﬂ; ama henüz
ö¤renci al›nmam›ﬂt›r.
ﬁimdi, burada, bir inceleme yapmak durumunday›z. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin ve diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›n›n ortaklaﬂa yapt›klar› toplant›da
görülen olay ﬂudur; ülkemizde, bundan
sonra art›k diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› gerekmektedir. Bizim de ayn›
kanaati taﬂ›d›¤›m›z› burada ifade etmek
istiyorum çünkü bir ö¤rencimizin devletimize maliyeti y›ll›k 5000 ila 7000 dolar
civar›ndad›r. Böylesine a¤›r bir yükümlülük ülkemizin bulundu¤u ﬂu ekonomik
s›k›nt› içerisinde yeni fakülteler açarak
devlete tekrar yeni bir yük getirmek oldukça s›k›nt›l› olmaktad›r.
Bunun yan›nda, yeni fakülte aç›l›m›nda
dikkat edilmesi gereken önemli konular
ﬂunlard›r; acaba ö¤retim üyesi say›m›z yeterli midir? Ayr›ca ülkemizde hekim say›s› ve hekimlerin da¤›l›m› ne orandad›r?
Bunun yan›nda alet, gereç ve donan›m aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman diﬂhekimli¤i
fakültelerinin aç›lmas› gerçekten s›k›nt›
do¤urmaktad›r. Bütün bunlara bakt›¤›m›zda elimizdeki veriler dikkate al›nd›¤›nda yeni bir fakülte açman›n s›k›nt›lar
do¤uraca¤› bir gerçektir. Ancak burada
diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lmas›n› sadece
geçmiﬂ hükümetlerin popülist yaklaﬂ›mlar›na yükleyemeyiz. Bununla beraber üniversitelerimizin senatolar›nda ald›¤› kararlar bir de Yüksek Ö¤retim Kurumumuzun ald›¤› kararlarda önemlidir çünkü
o kararlar al›nd›ktan sonra ancak üniversitelerde hükümetler diﬂhekimli¤i fakültelerinin yenisi açma ihtiyac›n› duymaktad›rlar.
Bunlar›n d›ﬂ›nda Avrupa Birli¤i ülkelerinin normlar›na bakt›¤›m›z zaman ülkemizdeki sa¤l›¤a ayr›lan pay›n gayri safi
milli has›lan›n ve diﬂhekimine insanlar›m›z›n baﬂvuru oran›n›n düﬂük oldu¤unu
görmekteyiz. Bugün ülkemizde diﬂhekimine baﬂvuran insanlar›m›z›n oran› yüzde 40 civar›ndad›r. Yani halk›m›z›n yüzde
60’› hekime gitmemekte ve a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› hizmetini alamamaktad›r.

(Mikrofon otomatik cihaz taraf›ndan kapat›ld›)
Baﬂkan – Say›n Gülyurt, tamamlay›n efendim. Buyurun.
Muzaffer Gülyurt (Devamla) – Tamaml›yorum Say›n Baﬂkan›m.
Bu aç›dan düzenlemeler yap›lmal› ve yeni
diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›yla istihdam edemedi¤imiz diﬂhekimi say›s›n›n
art›r›lmamas› gerekmektedir. Bu aç›dan,
Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar takdire sayand›r.
Son olarak diﬂhekimi olmayan ilçelerimize 160 adet diﬂhekimi kadro atamas› yap›lacakt›r. Ancak bunun da yeterli olmad›¤›n›, daha diﬂhekimi olmayan 100’ün
üzerinde ilçemizin bulundu¤unu ve birçok ilçemizde 1’den fazla diﬂhekiminin
olmad›¤› dikkate al›rsak Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z›n ve di¤er bakanl›klar›m›z›n da bu
konu üzerinde biraz daha gayret göstermelerini ve istihdam› sa¤lay›c› tedbirler al›nmas› gerekti¤ini vurgulamak istiyorum.
Cümlelerimi ﬂu noktay› vurgulayarak tamamlamak istiyorum. Bugün ülkemizde
diﬂhekimli¤i hizmeti üniversitelerimizde,
devlet hastanelerimizde ve Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerimizde ayr›ca di¤er
sa¤l›k kuruluﬂlar›m›zda verilmektedir.
Ancak a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› en fazla yüzde 80
oran›nda özel sa¤l›k kuruluﬂlar› taraf›ndan verilmektedir.
Bu nedenle, Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z ve Maliye Bakanl›¤›m›z hastalar›n özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na sevkini ve oradan sa¤l›k hizmeti al›m›n› kolaylaﬂt›rmak için çeﬂitli
yöntemler, çeﬂitli tedbirler alm›ﬂlard›r.
Ancak burada muayenehane hekimlerinden de bu tür hizmetlerin al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu, bunun hem hastalar›m›z
için hem de meslektaﬂlar›m›z için önem
arz etti¤ini burada ifade etmek istiyorum.
Bu vesileyle, sözlerimi bitiriyor Bilimsel
Diﬂhekimli¤imizin 95. y›ldönümünün
memleketimize, ulusumuza ve meslektaﬂlar›m›za hay›rl› olmas›n› diliyor, hepinizi
sayg›yla selaml›yorum. (Alk›ﬂlar)
Baﬂkan – Teﬂekkür ediyoruz Say›n Gülyurt.
Say›n milletvekilleri saat 18.00’de toplanmak üzere birleﬂime ara veriyorum.
Kapanma saati: 16.28 
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Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt:

‘Yeni aç›l›ﬂlara mani
olmaya çal›ﬂaca¤›z’
TDBD: Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin
aç›lmas›yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir
miyiz?
Baﬂ›ndan beri ben ülkemizde yeni bir fakülte aç›lmas›n›n do¤ru olmad›¤› düﬂüncesindeyim. Fakülteyi aç›yorsunuz ama
ö¤retim üyesi bulma s›k›nt›s› çekiyorsunuz. ﬁimdi Trabzon’da yeni diﬂhekimli¤i
fakültesi aç›ld›. Dekan› atand›. Diﬂhekimli¤i alan›nda bir hayli profesör hocam›z
var ama t›p fakültesinden bildi¤im kadar›yla bir mikrobiyolog hocam›z dekan olarak atanm›ﬂ. Daha dekan›n› mesle¤imizden bir kiﬂi bulup da atayamad›k. Öyleyse
bundan sonra yeni aç›l›ﬂlara mani olmaya
çal›ﬂal›m, mevcutlar için de fazla ö¤renci
alan okullar›n kontenjan›n› azaltarak yeni
aç›lanlara yaymak suretiyle belki bir tedbir alabiliriz.
Ö¤renci bulabilirsiniz ama ö¤retim üyesi
bulmak kolay de¤il. Bir de bizim fakültelerimiz sosyal bilimlerdeki aç›lan fakülte
gibi de¤il. Diﬂhekimli¤inde her bir ö¤renciye düﬂecek bir ünit koyman›z laz›m. Bütün bunlar› dikkate ald›¤›m›z zaman, e¤itimin kalitesini artt›rmak, iyi bir diﬂhekimi yetiﬂtirmek, onlar›n hasta üzerinde çal›ﬂmalar›n› temin etmek gibi kriterler
dikkate al›nd›¤›nda yeni bir diﬂhekimli¤i
fakültesinin aç›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›

düﬂünüyorum. Ne yaz›k ki geçmiﬂte popülist düﬂüncelerle fakülte say›s› art›r›ld›.
Bizim dönemimizde de bir-iki fakültenin
aç›ld›¤›n› ben sonradan duydum. Bunlara
karar verildiyse art›k yeni bir karar verilmemeli diye düﬂünüyorum. Çünkü ben
biliyorum ki meslektaﬂlar›m›z›n büyük
bir k›sm› iﬂ yapamaz durumdalar. Muayenehanesini kapat›p baﬂka iﬂlerde çal›ﬂan
diﬂhekimlerini ben biliyorum. Benim ö¤rencilerimden de bizim ö¤rencimiz olmayan di¤er meslektaﬂlar›mdan da çok büyük talepler geliyor.
Benim üniversiteden gelmem nedeniyle
birçok ö¤rencimiz her gün bana geliyor.
Geçenlerde Ankara’n›n Gölbaﬂ› semtinde,
20 y›l önce mezun olmuﬂ bir ö¤rencim
geldi. Hocam dedi bundan sonra art›k
devlet dairesine girebilir miyim, bana yard›mc› olur musunuz? Niye dedim bu kadar zamand›r muayenehane çal›ﬂt›r›yorsun, art›k muayenehanen yerleﬂmiﬂtir senin. Yok hocam dedi. Ben muayenehanemi kapat›p, memur olmak istiyorum. Beni bir hastaneye tayin ettirir misiniz? 20
y›ll›k bir diﬂhekimi bu.
Devletin de yeterince eleman alma ﬂans›
yok. O nedenle, iﬂsiz diﬂhekimlerini art›rman›n gere¤i yoktur. Ülkemizin ihtiyac›
ne kadard›r, bir projeksiyon yap›lmal›.

Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz:

‘Seçmen siyasetçiye
bask› yap›yor’
TDBD: ‹htiyaç olmad›¤› araﬂt›rmalarla
ortaya konmas›na ra¤men neden yeni
fakülteler aç›l›yor sizce?
Bana birçok yerde mesle¤iniz nedir diye
sorduklar› zaman diﬂhekimi oldu¤umu
söylüyorum ve bunu çok önemsiyorum.
Çünkü Türkiye’de özellikle AB sürecinde
en önemli sorunlar›m›zdan bir tanesi
mesleksiz insanlar›m›z›n çok fazla oluﬂudur.
Sakarya Üniversitesi’nin de talepleri var.
T›p fakültesi açmak istiyorlar, diﬂhekimli¤i fakültesi açmak istiyorlar. Ben Sakarya milletvekiliyim. Dolay›s›yla seçmenim
bu anlamda bana bask› yap›yor. Çünkü
malumunuz ki Türkiye’de siyaset bu ﬂekilde yap›l›yor. Siyaset zemini buna aç›k
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çünkü esnaf her yeni aç›lan bir fakülteye
yeni bir para kazanma arac› olarak bak›yor.
Bir hat›ram› nakledece¤im. Sakarya Üniversitesi’nde bir bilgisayar mühendisli¤i
bölümü aç›lacakt›. Rektör diyor ki ‘50 tane bilgisayar ald›k. ‹ﬂte bir tane de oda
bulduk. Tamam kardeﬂim fakülteyi açt›k.’ Dolay›s›yla diﬂhekimli¤ine indirgersek 100 tane ünit koydu¤umuz zaman iﬂ
bitmiﬂ olacak. Yani her ö¤renciye bir tane
ünit temin etmemiz de mümkündür ama
fakülte bundan ibaret de¤il. Her aç›lan fakülte ö¤retim üyesi s›k›nt›s›yla baﬂka bir
fakültenin alt›n› oyacak. Dolay›s›yla Türkiye’de benim ilk idrak etti¤im ﬂeylerden
bir tanesi bilim insan›n yetiﬂtirilmemiﬂ ol-

Nas›l uzmanl›k alan›nda oturduk günlerce çal›ﬂt›k; uzmanl›kta durumumuz nedir,
hangi branﬂlar uzmanl›k olmal›d›r, tart›ﬂt›k ve neticede ülkenin ihtiyac›na göre bir
karar al›nd›. Burada da diﬂhekimli¤iyle ilgili bir araﬂt›rma yap›lmal› bir projeksiyon
ortaya konmal›. Ona göre ihtiyaç varsa aç›lmal› ama ﬂu anda görülen ihtiyac›n olmad›¤›d›r.
TDBD: Yeni hükümetin bu konuda herhangi bir görüﬂü var m›? Siz yeni hükümeti bu konuda etkileyebilir misiniz?
ﬁöyle bir ﬂey var. Herkes kendi iline bir üniversite veya yeni bir fakülte aç›lmas› konusunda adeta bir yar›ﬂ içerisinde. Tamam, ülkemizde üniversite say›s› ne kadar çok olursa okuyan insan say›s›n›n o oranda art›ﬂ› anlam›na gelir ve bu da okumuﬂluk, kültürel düzeyin yükselmesi anlam›na gelir ama diﬂhekimli¤i fakültesinin
bir ayr›cal›¤› var. Her bir ö¤rencinin devlete maliyeti y›lda en az beﬂ bin dolardan
baﬂl›yor. ‹htiyaç yokken devletin bu kadar
yükün alt›na girmesi do¤ru de¤il. Baz› illerdeki üniversitelerimiz hemen karar al›yorlar YÖK’e bildiriyorlar, YÖK de kabul
ediyor ama iﬂin bir de ekonomik yönünü
düﬂünmemiz laz›m. ‹nsanlar›n geçimlerini nas›l temin edece¤ini düﬂünmek laz›m.
Yeni mezun olan ö¤rencilerimizi görüyorum, hepsi ille de üniversiteye veya bir
devlet hastanesine girmeye çabal›yor. O
bak›mdan yeni fakülte açmak bence do¤ru de¤il. Tabii ki biz bu konuda bakanlar›m›za ve gerekirse say›n Baﬂbakan›m›za
bu konuyu arz ederiz. Bu durumu aç›klar›z. Onlar›n da bu konuyu anlay›ﬂla karﬂ›layaca¤›na ben inan›yorum. 

mas›. Keﬂke ülkenin her taraf›na adil bir
da¤›l›m yapabilecek bir yapt›r›m gücümüz olsayd› da çok yetenekli ve nitelikli
insanlar› yetiﬂtirip o bölgelere gönderebilseydik. Ama maalesef hem hekim hem
ö¤retim görevlisi da¤›l›m›n›n ne kadar adaletsiz oldu¤unu ne kadar eﬂitsiz oldu¤unu hep beraber görüyoruz.
TDBD: Bu sorun nas›l çözümlenebilir?
Bugün güçlü bir tek parti iktidar› var. Bu
partinin 6 tane diﬂhekimi milletvekili var.
Bu çok önemli bir ﬂey. Bak›n diﬂhekimleri sizden yap›lan bütün tekliflere aç›k. Bilimsel diﬂhekimli¤inin 95. y›l›, Birli¤imizin de 18. y›l›d›r. ‹lk defa siyaset s›n›f›
TDB ile ilgili her türlü düzenlemeye aç›k.
Bunu da TDB çok iyi de¤erlendiriyor. Biz
beraber oluyoruz ve bunlar› sürekli de¤erlendiriyoruz. Ama tabii öncelikle üniversite, TDB ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n eﬂgüdüm içinde olmas› ve koordinasyonunu
da Birli¤in yapmas› gerekiyor. Nitekim
bu konuda arkadaﬂlar›m›z gerçekten çok
baﬂar›l› olarak çal›ﬂ›yorlar. 

Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak:

‘Kontenjanlar
azalt›labilir’
TDBD: Diﬂhekimli¤i fakültelerinin varolan durumunu ve yeni fakülte aç›lmas› kararlar›n› nas›l de¤erlendiryorsunuz?
Mesle¤imi çok sevdi¤im için milletvekili
olur olmaz sorunlar›n› çözmek için çabalamaya baﬂlad›m ve ilk iﬂim Sa¤l›k Bakan›’yla konuﬂmak oldu. Diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› konusunu da ilettik. Her meslekte en önemli ﬂey e¤itimdir. E¤itimi tam olarak veremedi¤imiz zaman o mesle¤i tam olarak icra ettirmiﬂ say›lmay›z. Sa¤l›¤a % 2.4 pay ayr›labilen bir ülkede diﬂhekimli¤ine ne kadar pay ayr›l›r ve pay ayr›lmayan bir ülkede diﬂhekimli¤inin hali ne olur? Diﬂhekimli¤i çok masraf isteyen, emek isteyen bir meslek. Fakültelerin teknik donan›m› tam olmal›, ö¤retim üyeleri maddi yönden doyurulmal› ve belirli say›da
ö¤renciye iyi bir e¤itim verebilmelidir.
Biz ne yapm›ﬂ›z? Fakülteler kapasitelerini, kontenjanlar›n› doldurmuﬂ, her y›l
100-150 ö¤renci al›yor. Mezun olan ö¤rencilerimizin ço¤u mesle¤ini 3-5 y›l bir
yerlerde çal›ﬂ›rken bir ﬂeyler ö¤renerek
tamamlamaya çal›ﬂ›yor. Bu böyle gelmiﬂ
ama böyle gitmemeli diyorum. Fakültelerin aç›lmas›na bir dur denilmesi gerekir diyorum. Bundan baﬂka mevcut fakültelerimizin de olanaklar›n›n düzeltilmesi gerekir diyorum. Ö¤rencilerin kontenjan›n›n azalt›lmas› gerekir bence.
TDBD: Bu konuda siz hükümet nezdinde neler yapabilirsiniz?
Elbette yeni fakültelerin engellenmesi için bizlerin de çaba göstermesi gerekiyor. ﬁimdi diyeceksiniz ki siz çaba göstermediniz de mi bir fakülte aç›ld›? Bizler çaba gösterdik ama burada hükümetin de bir kabahati oldu¤unu ben düﬂünmüyorum. Hükümetimiz tamamen hem
mesle¤imizle hem de di¤er mesleklerle
bar›ﬂ›k bir tutum sergiliyor. Ben Birlik
Baﬂkan›m›z›n beni aramas› üzerine hemen Sa¤l›k Bakan›m›za gittim. Kendisiyle uzun bir görüﬂme yapt›m. Bütün bunlar› anlatt›m. Daha önce fakülte aç›lmamas› gerekti¤ini söyledi¤imiz halde bu
fakültenin aç›ld›¤›na üzüldü¤ümüzü
söyledim. Ama kendisinin söyledi¤i ﬂuydu: Bu fakülteler bir anda aç›lm›yor. Ön-

ce karar veriliyor. Karar da sadece siyasi
çevrelerde verilmiyor. Fakültelerde veriliyor, üniversitelerde, YÖK’te veriliyor.
Seçmenler siyasetçilerine bask› yap›yor.
Siyasetçiler hükümetlerine bask› yap›yor. Ve en sonunda Bakanlar Kurulu’nun
önüne geliyor ve neticesinde dönüﬂü zor
bir yola giriliyor. Bunun için biz hemen

Sa¤l›k Bakan›m›zla bir çal›ﬂma yapt›k.
Dedi ki meslek örgütü olarak kendi verilerinizi haz›rlay›n›z bize sununuz. Biz de
kendimizde olan verileri bir araya getirelim. Ve birlikte bir çal›ﬂma yapal›m. Bu
çal›ﬂman›n neticesinde biz elimize sa¤lam sebepleri alal›m. Baﬂbakan›m›za gidelim, bakanlara gidelim. Bundan sonra
hiç kimseye söz vermeyiniz, bu mesle¤in durumu budur, fakülte aç›lmamas›
gerekir diye hem ben hem sizler bunu
bu ﬂekilde söyleyelim ve bundan sonrakiler için baﬂtan tedbir alm›ﬂ olal›m dedi.
Biz de Birlik baﬂkan›m›zla birlikte bu çal›ﬂmalar› yapt›k. Çok baﬂar›l› oldu¤umuza da inan›yorum. Ve inﬂallah bundan
sonrakileri de önleyece¤imizi tahmin ediyorum. 

Mu¤la Milletvekili O. Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu:

‘Bilgi eksikli¤inden
kaynaklanan bir durum var’
TDBD: Yeni fakülte aç›lmas›yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Türkiye’de yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›l›yor, bu diﬂhekimli¤i fakülteleri art›k ülkeye ihtiyaç olmayan fakültelerdir. Fazlal›kt›r bunlar. Uygulamal› bir meslek dal›nda fakülte açman›n
zorluklar› vard›r. Diﬂhekimli¤i fakültelerinde a¤›rl›kl› olarak alet edevata,
cihazlara gereksinim vard›r. Diﬂhekimli¤i fakültesini açt›k iﬂte muhtelif
yerlerden birkaç ö¤retim üyesi temin
ederiz, bu iﬂi yürütürüz diyemezsiniz.
Özellikli bir fakültedir.
Bir de Türkiye’deki rakamlara bakmak
laz›m. Ülkenin ekonomik durumuna
bakmak laz›m. Bir diﬂhekimi, devlete,
yap›lan hesaplamalara göre; bir y›lda
beﬂ bin dolara mal olmaktad›r. Bu da
hat›r› say›l›r bir rakamd›r. Ülke kaynaklar›n›n israf edilmesine yol açar.
Bugün ülkemizde onbeﬂ diﬂhekimli¤i
fakültesi var. Dört tane aç›lma karar›
olan var. Bunlarla birlikle ondokuz oluyor. Bu ihtiyac›n fevkindedir. Özellikle ﬂehir merkezlerimizde çok diﬂhekimi vard›r. Mesela bugün ‹stanbul,
‹zmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya
ve hatta Mu¤la bile diﬂhekimli¤i yo¤unlu¤u bak›m›ndan normalin üzerindedir ve diﬂhekimi arkadaﬂlar›m›z
bugün yeterli hasta bulamad›klar› için
baﬂka iﬂler yapmaktad›rlar. Bugün ülkemizde on dokuz bin diﬂhekimi var.

Bu, ülke ihtiyac›n›n üstündedir. Ayr›ca baﬂka bir problem de var. Türkiye’de diﬂhekimine gitme al›ﬂkanl›¤›
çok düﬂük seviyede.
TDBD: Fakülte aç›l›m›nda hükümetin herhangi bir etkisi olmuyor mu?
Hükümetin tabii ki etkisi oluyor ama
daha önceden al›nm›ﬂ karar bunlar.
Üniversitelerin ald›¤› kararlar. O üniversitelerin ›srarlar›yla bu fakülteler için aç›lma karar› verilmiﬂ. Ama bu aﬂamadan sonra yap›labilecekler iﬂler
var. Mesela, e¤er bu fakültelerin aç›l›ﬂ› durdurulamazsa al›nacak ö¤renci
kontenjanlar›n› düﬂürmek laz›m. En
az›ndan bunlar yap›labilir.
TDBD: Mecliste bu konuda çabalar›n›z olacak m›?
Gayet tabii. Bu konuda mecliste bakan arkadaﬂlar›m›z düzeyinde zaten
giriﬂimlerimiz oluyor. Ben birebir iliﬂkilerde bu konuda arkadaﬂlar›mla görüﬂtüm. Ama kabinedeki arkadaﬂlar›m›n bunun derinli¤ini bu derece
bildiklerini zannetmiyorum çünkü
yeterli bilgilendirilmiﬂ de¤iller. Biz
bilgilendirmeye çal›ﬂaca¤›z. Kötü niyet yok. ‹yi bilgilendirilme sa¤lanmas›yla inan›n bunlar durur, kontenjanlar k›s›tlan›r, bu ﬂekilde halledilebilir. Hiç olmazsa yirminciye mani olabiliriz. 
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Marmara Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof.Dr. Funda Yan›ko¤lu:

‘Önce varolan fakültelerin
problemlerini çözelim’
TDBD: Yeni fakültelerden bahsetmeden önce varolan yerleﬂik fakültelerde durum nedir?
Eski fakültelere olmas› gereken maddi
deste¤in yap›lmas› ﬂartt›r çünkü ö¤rencilerimize özellikle e¤itim verebilmek için mali aç›dan özgür olmal›y›z. Ama
bugün gerek döner sermayemiz gerek
bütçemiz maliyeye ba¤l› durumda. ﬁu
an gelen ö¤rencimiz uygulamal› e¤itimde hasta bak›yor. Onlar›n bakt›¤› hastayla fakülteler kazanç sa¤l›yor. Ve bu
kazançla tekrar malzeme alarak e¤itimde kullan›yoruz.
Mali aç›dan kendi kazand›¤›m›z paray›

kullanma özgürlü¤ümüz yok. En önemlisi o. Her taraftan ba¤lanm›ﬂ durumday›z. Bir de bu çark›n dönebilmesi için
gerekli olan Emekli Sand›¤› anlaﬂmas›n›
özel hastaneye de aç›yorsunuz; bu durumda hasta tabii ki özel hastaneyi daha
kolay tercih edecek. Fakültelerde verilen
o kontrollü uygulaman›n, her bir aﬂaman›n bir asistan ve ö¤retim üyesi taraf›ndan bak›l›p kontrol edilmesinin çok büyük avantajlar›n› gözard› edebilenler olabiliyordur tabii.
TDBD: Çözüm nedir sizce?
Bugün ö¤renci say›s› azalt›lmal›d›r, uy-

Dicle Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç.Dr. Kahraman Gündüz Güzel:

‘Ekmek bulamayana
pasta ye demek gibi’
TDBD: Fakülteniz ne zaman kuruldu?
Kuruldu¤u zaman nas›l bir alt yap›ya
sahipti?
Dicle Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi, 1976 y›l›nda kuruldu. O zaman ad›
Diyarbak›r Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ydi.
Kurucu Dekan› veteriner hekimi bir
profesördü. ‹lk baﬂta 20 ö¤renci al›nd›.
Laboratuvarlarla idari bina ve dershaneler ayr› ayr› yerlerde idi.
Fakülte, 1979 y›l›nda Diyarbak›r’da ﬂehrin d›ﬂ›na do¤ru, hibe edilen 3 katl› bir
binaya taﬂ›nd›. Ben, 1979 y›l›n›n Kas›m
ay›nda asistan olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m. O zamanlar Ankara Üniversitesi’nden 2 doçent (biri protezci, di¤eri tedavici) ayda bir gelerek dersler veriyordu. Toplam 18 ö¤retim eleman›yd›k. Bilim doktoru olanlar›n 4-5 tanesi 19801981 y›llar›nda fakülteden ayr›ld›lar. Bu
y›llarda fakülte tekrar ﬂehir içinde mülkiyeti K›z›lay’a ait bir binaya taﬂ›nd›. Yine 3-4 ay taﬂ›nma s›k›nt›lar› yaﬂand›. Veteriner hekimi dekan›m›z yeni rektör taraf›ndan görevinden al›nd›, yerine biyolog bir profesör atand›.
Daha sonra bilindi¤i gibi 2547 Say›l›
YÖK kanunu ç›kt› ve yeni bir rektör a-
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tand›. Fakülte 1982 y›l›nda tekrar taﬂ›nd›. Bu sefer ﬂehirden 17 km uzakta olan
T›p Fakültesi merkez binas›n›n zemin
kat›nda klinikler, 5. kat›nda idari ve ö¤retim üyelerinin odalar› ve tam ters k›sm›nda bulunan zemin katta da dershaneler olacak ﬂekilde yerleﬂildi. Rotasyonlar baﬂlad›. Gelenler gidenler, istifa edenler oldu.
1984 y›l›nda ﬂu anda bulundu¤umuz binan›n temeli at›ld› ve 1987 y›l›nda da
diﬂhekimi bir Dekan›m›z oldu.
1986–1987 y›llar›nda ö¤retim üyesi say›s› 9’a düﬂtü. Fakültemizin kuruluﬂundan 11 y›l sonra yani 1993 y›l›nda yeni
binam›za taﬂ›nabildik.
ﬁimdi fakültemizde yeter say›da ünit, fotöy var. Her klinikte, merkezi su, hava
ve tüp (ancak her markada ve her çeﬂitte) sistemimiz var. Cihazlar›n onar›m›nda ve parça temininde zaman zaman s›k›nt›lar yaﬂan›yor.
Fakültemizde 171 ö¤renci var. Ö¤renci
say›s› çok olmad›¤›ndan ünit baﬂ›na 1
ö¤renci düﬂüyor. Önceleri ö¤renci say›m›z çok, ünit say›m›z azd›. Ö¤renciler
ünit için sabah 6’dan itibaren s›raya giriyorlard›.

gulamal› e¤itimin kaliteli verilebilmesi
aç›s›ndan. Yeni fakülteler kesinlikle aç›lmamal›. Yeni uygulamalar düﬂünülebilir. Mezun olan hekim hemen muayenehane açmak yerine 2 y›l diyelim tecrübeli hekimlerin yan›nda staj yapabilir.
Bu TDB ve fakülteler taraf›ndan denetlenebilir, ortak bir platformda. Yeni mezunlar halk›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
bilinçlendirilmesinde görevlendirilebilir. Diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili sigorta anlaﬂmalar› yap›labilir. Ama onun d›ﬂ›nda gerçekten mevcut fakültelere gerekli deste¤in
verilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Yenileri kesinlikle aç›lmamal›. Herkes bildi¤im kadar›yla birbirine topu at›yor ama esas olarak görülen o ki her bir milletvekili ister istemez kendi ﬂehrinden
gelen bask›yla üniversite aç›ls›n istiyor.
Bunu meclise kabul ettiriyor. Devletin
bir çok sektöründe oldu¤u gibi kimin
görevinin ne oldu¤u net belli olmay›p,
hiç kimse sahiplenmiyor. 

TDBD: Teorik derslere kimler giriyor? Laboratuarlar›n›z yeterli mi?
Teorik derslere genellikle ö¤retim üyeleri giriyor. Laboratuvarlar›m›z yeterli.
Ancak teknik eleman eksi¤imiz var.
TDBD: Fakültenizde kaç ö¤retim üyesi var? Bir ö¤retim üyesine düﬂen ö¤renci say›s› kaçt›r?
26 ö¤retim üyemiz (4 prof., 9 doçent,
13 Y.Doç.Dr.) var. 171 ö¤rencimiz var.
Bir ö¤retim üyesine yaklaﬂ›k 7 ö¤renci
düﬂüyor.
Protez, ortodonti, cerrahi, pedodonti anabilim dallar›nda yeterli say›da ö¤retim
üyesi var. Ancak, tedavi, periodontoloji
ve oral diagnoz dallar›nda yeterli de¤il.
Fakültemize her y›l 33 ö¤renci al›n›yor.
Ö¤rencilerin % 70-80’i bu bölgede yaﬂayanlar.
TDBD: Fakültenizin kuruluﬂundan bu
yana yaﬂanan s›k›nt›lar gözönüne al›nd›¤›nda yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n› nas›l karﬂ›l›yorsunuz?
27 y›ll›k olan Dicle Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi henüz tamamen oluﬂturulamam›ﬂken yeni fakülteler açmak
kabaca "ekmek bulam›yorsan pasta ye"
demektir. Yaz›k bu ülkenin gençlerine.
Hem de ne yaz›k ki bizim fakültemiz
kuruldu¤unda ülkenin 7. fakültesi idi.
ﬁu anda 15 tane aktif olarak e¤itim-ö¤retim veren fakülte, 5 tane de "kap› arkas›nda" bekleyen kanunu ç›km›ﬂ fakülte aday› bulunmaktad›r. 

Yeditepe Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Türker Sandall›:

‘Sesimizi biraz daha gür ç›karmal›y›z’

TDBD: Yeni bir fakülte aç›lmas›n›n
mali külfeti nedir?
‹deal bir e¤itim yapabilmek için bir ö¤rencinin bize maliyeti 10 bin dolar. Ama biz idealini yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yani fantomuyla, kompozit dolgu maddesiyle, aletiyle edevat›yla, sterilizasyonuyla, maskesiyle, eldiveniyle bir ö¤rencinin bize maliyeti 10 bin dolar. Yeni aç›lacak bir fakülteye 10 bin dolardan senede 40 ö¤renci al›rlarsa ne tutar
maliyeti? 400 bin dolar falan. 5 sene için 5’le çarp›n, 2 milyon dolar. Daha
bunun içerisinde binas› vs. hiçbir ﬂeyi
yok. Demek ki ihtiyaç olmadan aç›lacak
4 tane yeni diﬂhekimli¤i fakültesinin
devlete maliyeti 8 milyon dolar. Ailelere maliyetleri ayr›. Devlet bizim gibi de
de¤il. Biz yine 12 bin 500 dolar harç al›yoruz. Devlet para da alm›yor. Bunun
hepsi zarar.
‹kincisi, bu fakülteleri kurduk, maliyetini de ödedik; peki ö¤retim üyesini nereden bulaca¤›z. Bundan 7-8 sene önce
aç›lan diﬂhekimli¤i fakültelerine ö¤retim üyesi bulamazken bir yard›mc› doçent veya doktoras› olan asistan 3-4
derse birden girerken ben orada ideal
bir e¤itim yapacak ö¤retim üyesini nereden bulaca¤›m?

Üçüncü problem; devlet dedi ki ‘ben
çok zenginim, ö¤retim üyesi önemli de¤il, köy okullar›nda ben senelerce bu
ﬂekilde idare ettim, diﬂhekimi¤i fakültelerin de bu ﬂekilde e¤itim verdirece¤im’
dedi ve 5 sene sonra esas felaketle baﬂ
baﬂa kald›k. Bu çocuklar› e¤ittik ve mezun ettik. Nereden iﬂ bulacak? ﬁu anda
benim pek çok meslektaﬂ›m muayenehanesini kapatmakla karﬂ› karﬂ›ya kal›yor. Ben burada dekanl›k yap›yorum.
Devlet fakültelerinin dekan›na gitmiyorlar. Ben özel sektörüm diye bana
geldikleri için biliyorum. 10-15 senelik
muayenehanesini kapat›p da gözyaﬂlar›yla ben ailemi geçindiremiyorum hocam ne olur bana bir iﬂ bul, bir asistanl›¤a, ayda 700-800 milyon lira maaﬂa
bile raz›y›m diye her gün benim kap›m›
çalan 4-5 tane meslektaﬂ›m oluyor. Onlar›n üzüntüsü benim üzüntüm oluyor.
Peki 10 senelik haz›r muayenehane kapatan bu meslektaﬂlara biz iﬂ bulamazken yeni mezun etti¤imiz ö¤rencilerimize nas›l iﬂ bulaca¤›z? ‹mkan› olan
muayenehane açacak, diﬂ depolar› para
kazanacak ama bizim meslektaﬂlar›m›z
mesle¤inden so¤uyup baﬂka iﬂler yapacak. Bu yaz›kt›r, günaht›r.
TDBD: Peki neden al›n›yor bu kararlar?
Politik nedenlerden dolay›. Bölge milletvekilleri seçmenlerden oy alacak. Ama ben ﬂunu anlam›yorum e¤er bu milletvekilleri hükümetlerini ve baﬂbakan›
s›k›ﬂt›rarak kendi ﬂehirlerinde bir üniversite açacaklarsa b›rak açs›nlar ama
bunun içerisine illa diﬂhekimli¤i fakültesi sokuﬂturmaya gerek yok ki. Seçmenleri onlardan hiçbir zaman illa diﬂhekimli¤i fakültesi olacak, t›p fakültesi
olacak diye diretmiyor ki. Onlar›n derdi kebapç›lar›n, tostçular›n, oradaki lokantac›lar›n, k›rtasiyecilerin iﬂlerinin aç›labilmesi için bir üniversite aç›lmas›.
Ayr›ca e¤er diﬂhekimli¤i fakültesi kurmak bu kadar rantabl olsayd› Koç Üniversitesi ya da Sabanc› Üniversitesi diﬂhekimli¤i fakültesi açard›. Sak›p Bey,
benim çok iyi aile dostum olur. Kaç de-

fa söyledim buray› açmadan önce, ‘ben
o kadar ak›ls›z m›y›m hocam’ demiﬂtir
bana. ‘Diﬂhekimli¤i fakültesi her zaman
zarara sokar’ demiﬂtir.
TDBD: Aç›lm›ﬂ olan fakültelerin kapanmas› gibi bir durum sizce mümkün olabilir mi?
Bence mümkün. Ben milletvekilleriyle
ayn› görüﬂte de¤ilim. Bugün koskoca
YÖK yasas›n› bile durduruyorlar. Üniversite açarlar ama diﬂhekimli¤i fakültesini bunun ucuna ilave etmezler. Diﬂhekimli¤i fakültesinden yoksun bir üniversite aç›ls›n. ﬁart de¤il. Zaten do¤ru
dürüst ö¤retim üyesi bulamazken nas›l
bir de tekrar KTÜ diﬂhekimli¤i fakültesine ö¤retim üyesi bulacaklar. Ne yapacaklar? Eskiden bize yapt›klar› gibi yapacaklar. Bu sefer diyecekler ki Ankara,
‹stanbul beslesin.
TDBD: Peki çözüm olarak bundan
sonras› için ne yap›lmal›?
Bundan sonra yap›lacak tek bir ﬂey var.
Milletvekilleriyle, Odalarla, Birlikle ve
diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›yla
yumru¤umuzu masaya vuraca¤›z, sesimizi biraz daha gür ç›karaca¤›z. Baﬂka
hiçbir çaremiz yok bizim. ‹cab›nda hep
birlikte toplanaca¤›z, gidece¤iz. Yani
milletvekilleri bize yol gösterecekler,
biz de gidece¤iz parlamenterlerle toplant› yapaca¤›z. Baﬂka yap›lacak bir ﬂeyde göremiyorum. Medyay› arkam›za alaca¤›z. Ne yaparsak yapaca¤›z sesimizi
yükseltece¤iz baﬂka çaremiz yok. Bütün
dünyada böyle oluyor.
TDBD: Kontenjanlar› kayd›rarak
sabit tutmak bir çözüm olabilir mi?
Kontenjan›n sabit tutulmas› de¤il sürekli düﬂürülmesi laz›m. Ben Üniversite
leraras› Kurul üyesiyim. Dolay›s›yla
YÖK’ün bir diretmesi yok. YÖK dekanlara soruyor. Diyor ki önümüzdeki sene
kontenjan›n›z›n artmas›n› istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Orada bütün
dekanlar kontenjan›n düﬂmesini istiyoruz deseler YÖK buna karﬂ› ç›km›yor
ki. Hiçbir ﬂekilde diretmesi olmad›. 
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Fenol ve aldehitler:

Neden hala ›srar ediyoruz?
Bilge Hakan ﬁen*

ndodontik tedavinin hedefi, kök
kanallar›n›n geniﬂletilmesi, irigasyonu, dezenfeksiyonu ve s›zd›rmaz
bir ﬂekilde kapat›lmas›d›r. Bu hedefi yerine getirirken, kanal tedavisinin özellikle
dezenfeksiyon ve doldurma aﬂamalar›nda
birçok kimyasal madde kullan›lmaktad›r.
Bunlar aras›nda özellikle fenol ve türevleri ile aldehitler dikkat çekmektedir. Bu
maddelerin endodontik kullan›m›, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki diﬂhekimli¤i
veya endodonti birlikleri taraf›ndan yasaklanmakta veya diﬂhekimlerinin bilinçlendirilmesi ile azalt›lmaktad›r. Ülkemizde ise, mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim
s›ras›nda bu konudaki bilgilendirilmenin
eksik olmas› nedeniyle, bu maddeler yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu yaz›n›n amac›, fenol ve/veya aldehit içeren bu
maddelerin kullan›m› sonucu ortaya ç›kabilecek komplikasyonlar ve yan etkiler
konusunda diﬂhekimlerini ve ilgili kuruluﬂlar› bilgilendirmek ve uyarmakt›r.

E

Fenol ve türevleri
Fenol [(C6H5OH) (asit fenik) (karboksilik
asit)], diﬂhekimli¤inde dezenfeksiyon amac› ile kullan›lan en eski bileﬂiklerden
biridir. S›kl›kla kafur içinde suland›r›l›r
ve endodontide kafurlu fenol (%30 fenol;
%60 kafur; %10 etil alkol) solüsyonu kullan›l›r.
Monoklorfenol (C6H4OHCl), üç izomere
sahip bir fenol türevidir. Bu üç izomer aras›nda en etkin olan› paramonoklorfenoldür. Diﬂhekimli¤inde genellikle kafurla beraber kullan›l›r (kafurlu paramonoklorfenol [CMCP]- %35 paramonoklorfenol; %65 kafur). Yüksek toksisiteye ve iritatif özelli¤e sahiptir. CMCP, kök kanallar›na kondu¤unda, dentine ve periapikal
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dokulara süratle difüze olur. Daha sonra
sistemik da¤›l›m› gerçekleﬂir. 30 dakikada sistemik sirkülasyondan, 2 saatte ise
idrardan izole edilir.(1)
Timol ([C6H3]HCH3C3H7), önceleri birçok
endodontik preparat içinde yer almakla
beraber, toksisitesi fenolden de yüksektir.
Krezol (C6H4OHCH3-metilfenol), 3 izomere sahiptir ve bunlar aras›nda antiseptik olarak en etkin olan› metakrezoldür.
Endodontide kullan›lan bileﬂiklerde, üç izomerin kar›ﬂ›m› bulunur (tri-krezol). En
s›k kullan›lan kar›ﬂ›m ise formokrezoldür
(%19 formaldehit; %35 krezol; %46 su ve
gliserin). Antimikrobiyal etkisi bakterisidal de¤il, bakteriyostatiktir.(2) Kök kanallar›nda kullan›m›, periapikal(3) ve periodontal(4) dokularda iyileﬂmenin ve rejenerasyonun gecikmesine; hatta baz› durumlarda diﬂ ve alveoler kemik kay›plar›na
neden olur.(5) Formokrezol, dezenfektan
olarak kullan›m›n›n yan› s›ra, süt diﬂlerinde pulpotomi amac›yla da kullan›lmaktad›r. Ekspoze pulpalar üzerine uyguland›ktan sonra yaln›zca alveoler kemikte de¤il, ayn› zamanda sistemik sirkülasyonda ve birçok organda formokrezol
varl›¤› gösterilmiﬂtir.(6-8) Pulpotomi ajan›
olarak kullan›ld›¤›nda, kromozomal sapmalar› art›rd›¤› ve baz› çocuk hastalarda
mutajenik özellik gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.(9) ‹çeri¤indeki formaldehite ba¤l› olarak toksik, mutajenik ve karsinojenik kabul edilen bu maddenin, hala çocuklar›m›zda kullan›l›yor olmas› ve diﬂhekimli¤i
fakültelerinin gereken özeni göstermemesi en hafif deyimiyle hayret vericidir.
Fenol ve türevlerinin antimikrobiyal etkilerinin düﬂük(10) ve k›sa süreli(11) oldu¤u,
di¤er yandan yüksek oranda toksik olduklar› göz önüne al›nd›¤›nda, modern
endodontide klinik kullan›mlar›n›n olmamas› gerekti¤i aç›kça ortadad›r.
Aldehitler
Formaldehit (CH20)
Formaldehit metanolün tam olarak yanmamas›ndan oluﬂan bir gazd›r. Formalin
(formol), a¤›rl›k olarak %37 formaldehit
gaz›n›n sudaki solüsyonudur. Polimerizasyonu engellemek için %10-15 metanol

de eklenir. Bu kar›ﬂ›m, s›kl›kla %40’l›k
formalin olarak adland›r›l›r. Paraformaldehit (trioksimetilen) ise, formaldehitin
(%91-99) polimerik hidrat tozudur.
Formaldehit içeren tüm bu formlar›n lokal veya sistemik yan etkileri bulunmaktad›r. Formalinin topikal uygulanmas› lökoplakiyi endükler ve karsinoma in situ’ya benzeyen lezyonlara neden olur.
Formaldehit inhalasyonu solunum sisteminde tümör oluﬂumu için potansiyel bir
risk faktörüdür ve inhalasyon sonras› nazal, laringeal, bronkiyal veya pulmoner
lezyonlar görülebilir. Hayvan çal›ﬂmalar›
formaldehitin üreme potansiyelini etkileyebilece¤ini göstermektedir. Kütanöz
nekroz veya kontak dermatit gibi dermatolojik lezyonlar, ya da rinit, ast›m, yayg›n ürtiker ve anafilaktik ﬂok gibi ani aﬂ›r›duyarl›l›k reaksiyonlar› ortaya ç›kabilir.
Tüm bu etkilerden öte, formaldehitin insanlarda önemli mutajenik ve karsinojenik etkileri bulunmaktad›r.(12-15) Formaldehit; protein, DNA ve RNA ile etkileﬂen
son derece reaktif bir kimyasald›r ve mutajenik etkisini metilen köprüleri yolu ile
adenin dimerleri oluﬂturarak gösterir.(16)
Glutaraldehit (C5H8O2)
‹ki aldehit grubu içeren düﬂük molekül a¤›rl›kl› renksiz bir solüsyondur. Güçlü
fiksatif özelliklere sahiptir ve proteinlerle
geri dönüﬂümü olmayan ba¤lar yapar.
Formaline oranla doku difüzyonu daha
yavaﬂt›r, fakat en az formaldehit kadar
gen toksisitesi gösterir.(17) Solunum yollar›
iritasyonu, potansiyel nörotoksisitesi ve
geliﬂimsel etkileri, bu dialdehitin sistemik
etkileri aras›nda say›labilir.
Genel Diﬂhekimli¤inde Kullan›m
Aldehit bileﬂikleri, diﬂhekimli¤inde genel
olarak alet ve yüzeylerin so¤uk dezenfeksiyonunda kullan›lmaktad›r.
Glutaraldehit veya formaldehiti alet ve
yüzey dezenfeksiyonunda kullanan yard›mc› dental personelin bu maddelere
karﬂ› normal bireylerden daha fazla alerjik kontak dermatit (AKD) geliﬂtirdi¤i ortaya konmuﬂ(19) ve glutaraldehit kökenli
AKDnin uzun dönemli morbidite ile ilgili
oldu¤u bildirilmiﬂtir.(19-20) So¤uk kimyasal

sterilizasyon için birçok alternatifin oldu¤u günümüzde, aldehit kökenli bileﬂiklerin potansiyel ve kümülatif yan etkilerine
ra¤men hala kullan›lmas› diﬂhekimleri de
dahil olmak üzere tüm diﬂhekimli¤i personelinin sa¤l›¤›n› tehlikeye atmaktad›r.
Endodontik Kullan›m
Aldehitler, endodontide süt diﬂlerinin
pulpotomisinde, pulpa devitalizasyonunda, kök kanallar›n›n dezenfeksiyonunda
ve en önemlisi, daimi ve geçici kök kanal
patlar›nda kullan›lmaktad›r.
Aldehitler hapten özelli¤i taﬂ›d›klar› için,
pulpotomi s›ras›nda uyguland›klar› pulpa
dokusunun antijenik hale gelmesine ve
periapikal bölgede enflamasyona neden
olabilirler.(8) Kök kanallar›n›n geniﬂletilmesini takiben kanallara yerleﬂtirilen formaldehitin, baﬂta oral dokular olmak üzere plazmada, idrarda ve tüm vücutta da¤›l›m gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.(21) Pulpay› devitalize etmek için kullan›lan paraformaldehitli bileﬂikler (Tablo 1), yüksek toksisite ve ani kimyasal iritasyon nedeniyle
gingival, periodontal ve alveoler dokular›n nekrozuna neden olmakta; dolay›s›yla
diﬂ kay›plar› ve komﬂu kemikte sekestrasyonlar ortaya ç›kmaktad›r.(22-24) Bu preparatlar ayr›ca anafilaktik reaksiyonlar›n da
kayna¤› olabilmektedir.(25-27)
Paraformaldehit, genellikle çinko oksit öjenol (ZOE) kökenli daimi kanal patlar›na
kar›ﬂt›r›larak kullan›lm›ﬂ ve bu yaklaﬂ›m
öjenol içeren kanal patlar›n› daha da toksik hale getirmiﬂtir. Bu patlar içindeki paraformaldehit miktar› %2-8 aras›nda de¤iﬂmektedir. Paraformaldehit içeren ZOE
kökenli daimi kanal patlar› N2 (Ghimas,
‹talya) ve Endomethasone’dur (Septodont, Fransa) (Tablo 2). Traitement SPAD
(SPAD, Fransa) ve Forfenan (Septodont,
Fransa) ise çinko oksit-rezorsinol kökenli
olup paraformaldehit içerirler. Ayr›ca
AH26 (Dentsply, DeTrey, Almanya) gibi
epoksi rezin kökenli olup sertleﬂme s›ras›nda formaldehit aç›¤a ç›karan kanal patlar› da mevcuttur.
Endodontik patlar›n içinde formaldehit
bileﬂiklerinin kullan›lmas› y›llarca popülaritesini korumuﬂtur, çünkü formaldehit
periapikal bölgedeki sinir hücresi sonlanmalar›n› nekroze eder ve böylece enfla-

Toxavit

Marka
(Lege Artis, Almanya)

Caustinerf Forte
(Septodont, Fransa)
Caustinerf Decidous (Septodont, Fransa)
Depulpin

(Voco, Almanya)

Marka
N2

(Ghimas, ‹talya)

Endomethasone

(Septodont, Fransa)

Traitement SPAD

(SPAD, Fransa)

Forfenan

(Septodont, Fransa)

‹çerik
Paraformaldehit, çinko oksit,
titanyum oksit, bizmut nitrat,
öjenol, f›st›k ya¤›, gül ya¤›
Paraformaldehit, deksametazon,
hidrokortizon asetat,
timol iyodür, çinko oksit, öjenol
Formaldehit, çinko oksit,
baryum sülfat, titanyum dioksit,
hidrokortizon asetat,
kalsiyum hidroksit,
gliserin, rezorsinol,
hidroklorik asit
Formaldehit, enoksolon,
baryum sülfat, rezorsinol,
hidroklorik asit

Tablo 2. Formaldehit içeren kanal patlar›

matuvar süreçleri maskeler. Hasta daha
az semptom verece¤i için gerçek zarar y›llar sonra ortaya ç›kar.(28)
Formaldehit içeren kanal patlar›n›n hem
in vitro,(29) hem de in vivo(30) çal›ﬂmalarda
çok toksik oldu¤u belirlenmiﬂtir. Doku
temas›n› takiben çok k›sa sürede koagülasyon nekrozu oluﬂur ve maksimum seviyeye 3 günde ulaﬂ›r. Doku, formaldehite doygun hale geldi¤i için oluﬂan nekrozun tamiri aylar sürebilir. Bu istenmeyen
doku reaksiyonu, klinik olarak, periapikal dokuda lokalize enflamatuvar reaksiyonlar olarak gözlenebilir.(31) Köpeklerde
yap›lan bir çal›ﬂmada, endodontik tedavide N2 veya Endomethasone kullan›m›n›n
genel bir ankiloz ve kök rezorpsiyonuna
neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.(32)
Endodontik tedaviyi takiben, paraformaldehitin sistemik da¤›l›m›na ba¤l› olarak
hipersensitivite reaksiyonlar› ortaya ç›kabilmektedir.(33-35) Paraformaldehit içeren
ZOE kökenli kanal patlar›n›n özellikle
maksiller sinüste aspergilloz vakalar›na
neden oldu¤u da bildirilmiﬂtir.(36-37) Ayr›ca, bu patlar›n ﬂiddetli nörotoksik potansiyele sahip oldu¤u ve mandibular kanala
taﬂ›r›ld›¤›nda paresteziye neden oldu¤u
birçok olgu bildiriminde vurgulanm›ﬂt›r.(38-42) Asl›nda mandibular kanala baﬂka
bir kanal pat›n›n taﬂ›r›lmas› da paresteziye yol açar, ancak di¤er patlar›n neden oldu¤u parestezi zamanla azal›p ortadan

‹çerik
Paraformaldehit, lidokain,
m-krezol, öjenol, gliserol
Paraformaldehit, lidokain, fenol
Paraformaldehit, lidokain, kafur,
paraklorofenol
Paraformaldehit, lidokain

Tablo 1. Pulpa devitalizasyonu için kullan›lan paraformaldehit içeren ajanlar

kalkarken, paraformaldehite ba¤l› parestezi ömür boyu kal›c› olmaktad›r.(43)
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde N2’nin ithali 1980 y›l›nda yasaklanm›ﬂ, ancak baz›
diﬂhekimleri N2’nin muadilini (RC-2B)
üreterek piyasaya sürmüﬂtür. Amerika
G›da ve ‹laç ‹daresi (FDA) ise bu kez, RC2B’nin ve paraformaldehit içeren tüm kanal patlar›n›n sat›ﬂ›n› yasaklam›ﬂ ancak
sorumluluk diﬂhekiminde olmak üzere
muayenehanelerde veya eczanelerde hastaya özel haz›rlanmas›na izin vermiﬂtir.
Bu uyar›lara ra¤men, bu patlar› kullanarak komplikasyonlara neden olan diﬂhekimleri baz› vakalarda $250.000$1.000.000 tazminat ödemek zorunda
kalm›ﬂlard›r.(43) Amerika Endodontister
Birli¤i de bir bildiri yay›mlayarak paraformaldehit içeren kanal patlar›n›n kullan›m›na karﬂ› tav›r alm›ﬂt›r (Bknz. Ek).
Ülkemizde neler olup bitiyor? Dental ve
medikal literatürde, fenol ve/veya formaldehit içeren endodontik ajanlar, dezenfektanlar ve kanal patlar›n›n neden olduklar› komplikasyonlarla ilgili yüzlerce
yay›n varken, hep beraber "üç maymun"u
oynuyoruz!!! Bu konuyla ilgili olarak diﬂhekimlerini ve toplumu bilgilendirmede
en önde yer almas› gereken diﬂhekimli¤i
fakültelerimizin baz›lar›n›n endodonti
kliniklerinde, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› diﬂ
hastaneleri ve kliniklerinde ve hatta endodonti doktoras› yapm›ﬂ diﬂhekimlerinin muayenehanelerinde bu maddelerin
kullan›l›yor olmas› karﬂ›s›nda "pes" diyerek kenara m› çekilmeliyiz?
Bu yaz›yla; Türk Endodonti Derne¤i’ne,
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ça¤r›da bulunuyorum: "Lütfen
gere¤ini yap›n›z!". 
* Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Endodonti Bilim Dal›
Ö¤retim Üyesi, ‹zmir
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Ek.
Amerika Endodontistler Birli¤i’nin
paraformaldehit içeren
kanal dolgu maddeleri ve
patlar› ile ilgili bildirisi
Amerika Endodontistler Birli¤i (AAE)
endodonti prati¤inde en yüksek kalitede hasta bak›m› sa¤lanmas›na kendini
adam›ﬂt›r. AAE, buna ba¤l› olarak, kök
kanal tedavisi ile ilgili etkin ve güvenli
materyallerin kullan›m›n› aktif olarak
desteklemektedir. AAE, ayr›ca, özel
hasta veya özel durumlar için "güvenli"
veya "en etkin" materyaller konusunda
ortaya ç›kabilecek profesyonel düﬂüncedeki yasal farkl›l›klar› da göz önüne
almaktad›r. Profesyonel düﬂüncedeki
bu yasal farkl›l›klar›n tan›nmas›nda, AAE spesifik materyallerin kullan›m›n›
onaylamamaktad›r. Bununla beraber,
AAE etkin ve güvenli olmad›klar› kan›tlanan paraformaldehit içeren materyallerin kullan›m›na karﬂ› durmaktad›r.
Paraformaldehit içeren endodontik
dolgu maddeleri ve kanal patlar› güvenli olmad›klar› için endodontik tedavi s›ras›nda kullan›lmamal›d›r. Yo¤un
bilimsel araﬂt›rmalar göstermiﬂtir ki,
paraformaldehit içeren kanal dolgu
maddeleri ve patlar› kök kanal sistemine komﬂu dokularda geri dönüﬂü olmayan zararlar yaratmaktad›r. Bu zararlar
ﬂunlard›r: Ba¤ dokusu ve kemi¤in destrüksiyonu, inatç› ve kontrol edilemiyen a¤r›, mandibular ve maksiller sinirlerde parestezi ve distezi, maksiller sinüsün kronik enfeksiyonlar›. Ayr›ca,
bilimsel bulgulara göre, paraformaldehit içeren bu kanal dolgu maddeleri ve
patlar›n›n neden oldu¤u zarar, yaln›zca
kök kanal›na komﬂu dokularla s›n›rl›
kalmamaktad›r. Bu materyallerin aktif
içeriklerinin vücuda da¤›ld›¤›, ve kan,
lenf nodülleri, adrenal bezler, böbrek,
dalak, karaci¤er ve beyine enfiltrasyon
gösterdi¤i bulunmuﬂtur.
Halk sa¤l›¤› ile ilgili endiﬂeler ve bu konudaki davalar, AAE’nin bu materyallerin kullan›m› sonucu zarar gören çok
say›daki hastadan haberdar olmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. ﬁüphesiz, zarar gören baﬂka hastalar da vard›r ancak bunlar kamuoyu önüne henüz ç›kmam›ﬂt›r.
Güvenli ve etkin kanal dolgu maddeleri ve patlar› piyasada mevcuttur. Bu alternatiflerin olmas› nedeniyle; Amerika
Endodontistler Birli¤i, endodontik tedavi s›ras›nda standart hasta bak›m›n›
ve özenini düﬂürdü¤ü için paraformaldehit içeren kanal dolgu maddeleri ve
patlar›n›n kullan›m›n› tavsiye etmemektedir.
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Fenol ve aldehit içeren ürünlerin komplikasyonlar› oldu¤u iddialar›yla ilgili
olarak TDB bu ürünleri üreten firmalara birer yaz› göndererek ürünlere
hakk›nda detayl› aç›klama istemiﬂtir. Gelen yan›tlar dergimizde
yay›mlanacakt›r.

Diﬂhekimli¤inde
omuz patolojileri ve egzersiz
Sevgi Sevi Subaﬂ›*

muz eklemi vücudun en geniﬂ
hareket aç›kl›¤›na sahip eklemdir. 3 ana ve 1 yard›mc› eklem
yap›s›ndan oluﬂan omuz ekleminin bu
aﬂ›r› fleksibilitesi stabilitesinin de azalmas›na neden olur (1,9,17). Eklem, anatomik konumu gere¤i travmatik ve nontravmatik patolojilere aç›kt›r. Diﬂhekimleri gerek tekrarlayan zorlay›c› yaralanmalar (repetetive strain injury-RSI-)
veya kümülatif travmalar (cumulative
trauma disorder-CTD-); gerekse aﬂ›r›
kullan›ma ba¤l› omuz eklemi patolojileri ile karﬂ›laﬂ›rlar. Baz› patolojiler istirahat ile düzelirken baz› durumlarda tedavi edici egzersizler kullan›lmal›d›r
(11,12,17)
.

O

ﬁekil 1. Omuz kaslar›.

Omuz s›k›ﬂma sendromu ve rotator
manﬂet lezyonlar› meslek nedeniyle
üst ekstremitelerini statik pozisyonda
uzun süre kullanan kiﬂilerde s›kl›kla
görülür (5,7,17). Bunun d›ﬂ›nda travma
(mikro ve makro), donuk omuz, tendinöz olaylar, bursitler, osteoartritler ve
subluksasyonlar omuza ait di¤er problemlerdir (2,3,4,7,10,11,17).
Omuz a¤r›s› kiﬂinin verimlili¤ini ve yaﬂam kalitesini kötü yönde etkilemektedir (8).
Omuz patolojileri risk faktörleri
• Yaﬂ,
• Genetik yatk›nl›k,
• Vibrasyonlu veya darbeli aletlerin uzun süreli kullan›m›,
• Uygun olmayan postüral ve ergonomik koﬂullar,
• Omuz ve boynun yak›n iliﬂkisi gere¤i
risk faktörleri de etkileﬂim
içinde olacakt›r;
- Görüﬂ alan›n› art›rmak için
boynun bir yöne do¤ru bükülmesi,
- Uzun süreli statik boyun ve omuz
fleksiyonu,
- Uzun süreli omuz abduksiyonu ve
fleksiyonu,
- Üst ekstremite deste¤inin az
olmas›,
• Üst ekstremite için risk faktörleri;
- Yanl›ﬂ dirsek ve bilek pozisyonu,
- Vibrasyonlu alet kullan›m›,
- Zay›f alet dizayn›,
- Etkilenim süresi ve ﬂiddetinin
artmas› (5,7,12,14, 16,17,19).
Rotator manﬂet
Rotator manﬂet tendonlar› omuz etraf›na yap›ﬂan 4 kas› içine alan kas grubudur. Bu kaslardan supraspinatu omuzu
kald›r›r, subscapular kas omuzu
içe do¤ru döndürür, infrasupinatus ve
teres minor kaslar› omuzu d›ﬂa do¤ru
döndürürler (1,5,17).

ﬁekil 2. Rotator manﬂet y›rt›¤›.

Rotator manﬂete ait patolojilede, zamanla kullanmamaya ba¤l› olarak humerus baﬂ› depresörlerinde atrofi olur
ve s›k›ﬂma meydana gelir (1,5,11,12,17). Omuzun aﬂ›r› kullan›m›nda rotator cuff
tendonunun inflamasyonu veya zorlanmas› sonucu tendon y›rt›¤› da görülebilir (5,8,10,12).
Omuz patolojilerini önleme ve korunma stratejileri
• Omuz esnekli¤i, kuvveti ve en önemlisi endurans›n›n (dayan›kl›l›¤›n›n) yap›lan aktivitelerin gerektirdi¤i düzeye
ulaﬂt›r›lmas›,
• Kas güçlendirmesi,
• Fleksibiliteyi geliﬂtirme,
• Fleksibiliteyi art›r›rken stabiliteyi koruma,
• Propriyosepsiyon (eklemin durumu
hakk›nda bilgimizi oluﬂturan duyular)
e¤itimi,
• Dayan›kl›l›k artt›rma,
• Egzersiz öncesi iyi ›snma ve germe,
• Tedavi s›ras›nda dinlenme ve egzersiz
aral›klar› verme,
• ‹stirahat pozisyonlar›n›n uygun kullan›m›; 
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• Üst ekstremite rahatça vücut yan›nda,
dirsekler aç›k ve parmaklar hafif fleksiyonda.
• Ergonomik koﬂullara uyma,
• Uygun teknik kullanma,
• Amaca yönelik ve ergonomik olarak
dizayn edilmiﬂ çal›ﬂma koﬂullar›,
• Uygun postür,
• Tekrarlay›c› aktivitelere sebep olan ve
kan ak›m›n› bozan vibrasyonlu veya
darbeli aletlerin iki saatten fazla kullan›lmamas› (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).
Tedavi yaklaﬂ›mlar›
Omuzu zorlay›c› aktivitelerden tedavi
sürecince kaç›nmak gerekir. 15- 20 dakikal›k so¤uk uygulama ödem durumunda yararl› olacakt›r. A¤r›n›n azalmas›yla beraber egzersizlere baﬂlanabilir. Skapular kaslar egzersiz program›na
dahil edilir. ‹stirahat, aktivite modifikasyonu, nonsteroid antiinflamatuvar
(NSA‹) ilaçlar ve egzersizin yeterli omad›¤› durumlarda cerrahi endikasyon
vard›r. Konservatif tedaviye cevap al›nam›yorsa akromionun traﬂlanmas›, akromioplasti s›k›ﬂ›kl›¤› ortadan kald›r›r

r›nda da egzersiz yapabilirsiniz.
Sarkaç Egzersizleri
(Pendulum-Codman Egzersizi):

biçimde yerleﬂtirin. Önden ve yandan
olmak üzere kolunuzu, parmaklar›n›zla
birer birer ç›karak duvar yard›m›yla götürebildi¤iniz yere kadar kald›r›n.
Germe Egzersizleri

ﬁekil 3.
ﬁekil 7.

ﬁekil 3. A¤r› ve spazml› durumlarda bile rahatça kullanabilece¤iniz, dokulara
zarar vermeden spazm› azaltan bu egzersizde;
Bir kolla masa kenar›ndan tutup öne
do¤ru e¤ilin, 500 gram kadar bir a¤›rl›k
tutarak kolunuzu vücudun önünde;
1. Sa¤a sola
2. Öne ve arkaya
3. Çember çizerek sallay›n. Kol tamamen gevﬂek olmal› ve kendi a¤›rl›¤›yla
birkaç kez sallanmal›d›r. A¤›rl›k en fazla 2 kg.’ da s›n›rlanabilir.
Aktif Omuz Hareketleri

ﬁekil 7. Kollar›n›z› öne uzat›n ve yere
kapan›n. Bu egzersizi masa üstünde de
yapabilirsiniz. Gerginli¤i hissedip, 15’e
kadar say›n.

ﬁekil 8.

(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20).

ﬁekil 8. Dirsekler düz bir ﬂekilde kollar›n›z› arkada birleﬂtirin. Kollar›n›z› yukar›ya ald›r›n ve germe yap›n, 15’e kadar say›n.

EGZERS‹Z:
D‹KKAT!
1. Egzersize engel bir durumunuz veya
akut a¤r›l› tan›s› kesinleﬂmiﬂ bir patolojiniz varsa öncelikle doktorunuza ve
fizyoterapistinize dan›ﬂ›n›z.
2. Egzersizlerden önce ›s›nmak amac›yla hafif terlemeye neden olacak düzeyde bir yürüyüﬂ, hafif koﬂu gibi bir egzersiz yap›n veya omuz bölgesine 10-15
dakika s›cak uygulama (s›cak su torbas›, s›cak suya bat›r›lm›ﬂ bir havlu olabilir) ile yaral› bölge ›s›t›labilir.
3. Germe egzersizleri hiçbir ﬂekilde a¤r› oluﬂturmamal›d›r.
4. Yükü yavaﬂ ve kontrollü art›r›n. A¤r›
veya rahats›zl›k durumlar›nda yük miktar› veya tekrar say›s›n› azalt›rn.
5. Ciddi bir problem varsa egzersizi b›rak›n ve fizyoterapistinize baﬂvurun.
6. Egzersizin ard›ndan omuza 8-10 dakika kadar buz uygulamas› yap›labilir.
Buzu ›slak bir havluya sararak uygulay›n.
7. Egzersizlere günde 3 kez 10 tekrarl›
olarak baﬂlanabilir. Tekrar say›s› 25’ e
kadar ç›kabilir. Hareket yap›l›nca 5 saniye kadar bekleyiniz.
8. Tekrar say›s› birkaç haftada bir 5 kadar, a¤›rl›k ise 500 gr. civar›nda art›r›labilir.
9. Tedavi sonras› veya dinlenme aralaTDBD / 86

ﬁekil 4.

ﬁekil 5.

Sopa egzersizleri yatarak tercihen ayakta;
1. ﬁekil 4. Sopay› baﬂ›n›z›n üzerine ç›kar›n ve yavaﬂça indirin.
2. ﬁekil 5. Sopay› her iki yöne do¤ru
kolunuzu birer kere yana açt›racak ﬂekilde itin.

ﬁekil 9.

ﬁekil 9. Kollar vücut arkas›nda iken bir
havluyu üstten sa¤lam elle alttan hasta
elle tutun. Üstteki elle havluyu çekip
alttaki eli yukar›ya do¤ru hareket ettirin.

ﬁekil 10.
ﬁekil 6.

ﬁekil 6. Duvar t›rmanma egzersizinde;
elinizi duvara uzat›n ve yere paralel bir

ﬁekil 10. Posterior kapsül germe; bir
kolu gö¤üse yap›ﬂt›r›p, elle omuzdan
tutun. Di¤er elle dirsekten tutarak, dirse¤inizi vücuda do¤ru itin, 15’e kadar
say›n.

Kaynaklar

Vücut A¤›rl›¤›yla Yap›lan
Propriyosepsiyon ve Güçlendirme
Egzersizleri

ﬁekil 11.

1. ﬁekil 11.
Skapula rotator
kaslar›n› güçlendirme; kolar›n›z› duvara
koyup
ﬂnav
çekme hareketi
gibi bir öne bir
geriye gidin. Bu
egzersizle programa baﬂlan›p
kaslar güçlendikçe s›rayla 2
ve 3 numaral›
egzersizlerle geçilir.

ﬁekil 12.

2. ﬁekil 12. Yüz üstü, diz ve dirsek bükülerek yere yat›l›r, dirsek dikleﬂtirilerek kalk›l›r.

ﬁekil 15.

ﬁekil 15. A¤›rl›¤›, kol düz olarak yandan yukar›ya do¤ru kald›r›n, 5’e kadar
say›p yavaﬂça indirin.
ﬁekil 16.

ﬁekil 16. Butterfly olarak adland›r›lan
supraspinatus kas›n› güçlendirme egzerszizinde her iki elinize a¤›rl›k al›n
(1-2 kg ile baﬂlayabilirsiniz). Kollar›n›z›
vücudunuzun iki yan›nda tutup, hafifçe içe do¤ru çevirin ve kollar›n›z› iki
yanda omuz hizas›na kadar kald›r›n,
5’e kadar say›p yavaﬂça indirin.

ﬁekil 13.

3. ﬁekil 13. Yüz üstü, dirsek bükülerek
yere yat›l›r, diz düz tutulurken, dirsek
dikleﬂtirilerek kalk›l›r.

ﬁekil 14.

ﬁekil 14. A¤›rl›¤›, dirse¤inizi düzelterek önden yukar› do¤ru kald›r›n, 5’e
kadar say›p yavaﬂça indirin.

ﬁekil 17.

ﬁekil 17. Rotatorlar› güçlendirme; kap›
koluna ba¤lad›¤›n›z lastik band› kol vücut yan›nda ike tutun. dirsek 900 bükülü olarak ﬂekildeki gibi yana çekin,
5’e kadar say›p yavaﬂça b›rak›n.

ﬁekil 18. Deltoid kas›n› çal›ﬂt›rmak için
kap›ya ba¤lad›¤›n›z lastik band›n karﬂ›s›na geçin. Dirse¤iniz düz bir ﬂekilde
lasti¤i geriye do¤ru çekin, 5’e kadar say›p yavaﬂça b›rak›n(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18)
.
* Fizyoterapist, Araﬂt›rma Görevlisi,
‹zmir D.E.Ü. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Yüksek Okulu

1. Michael J. DePalma, Ernest W. Johnson, Detecting and Treating Shoulder Impingement
Syndrome. The Role of Scapulothoracic Dyskinesis, The Physician And Sportsmedicine, July
2003, 31(7): 25-32
2. Rick Sandor. Adhesive Capsulitis: Optimal
Treatment Of 'Frozen Shoulder',The Physician
And Sportsmedicine, September 2000, 28(9)
: 23-29
3. Rick Sandor, Scott Brone. Exercising The
Frozen Shoulder. The Physician And Sportsmedicine, September 2000, 28 (9) : 83-84
4. Alvin R. Loosli, June Quick. Recovering
From Shoulder Pain: Tips For Swimmers. The
Physician And Sportsmedicine, February 96,
24(2): 33
5. Preston M. Wolin, Joyce A. Tarbet. Rotator
Cuff Injury: Addressing Overhead Overuse.
The Physician And Sportsmedicine, June 97,
25(6): 54
6. Edward R. Laskowski, Karen Newcomer-Aney, Jay Smith. Refining Rehabilitation With
Proprioception Training: Expediting Return To
Play. The Physician And Sportsmedicine, October 97, 25 (10): 89
7. William W. Briner, Jr, Holly J. Benjamin. Volleyball Injuries: Managing Acute And Overuse
Disorders. Physician And Sportsmedicine,
March 1999, 27(3): 48
8. Fongemie AE., Buss DD, Rolnick SJ. Management of shoulder impingement synd- rome
and rotator cuff tears. Am Fam Physician.
1998; 57(4): 667-674.
9. Hall C.: The shoulder girdle, In: Hall C.M.,
Brody L.T. (eds.), Therapeutic exercise, Moving toward function, Lippincott Williams &
Wilkins, Philadelphia, 1999, 575- 625
10. Mantone J.K., Burkhead W.Z.Jr., Noonan
J.Jr.: Nonoperative treatment of rotator cuff
tears, Friedman R.J. (ed.), Conservative management of shoulder injuries. Orthop Clin
North Am. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, April 2000; 31(2), 295-312
11. Morrison D.S., Greenbaum B.S., Einhorn
A.: Shoulder impingement, Friedman R.J.
(ed.), Conservative management of shoulder
injuries, The orthopedic clinics of North America, W.B. Saunders Comp., Philadelphia, April
2000; 31(2), 285-294
12. W. Ben Kibler.: Rehabilitation of the Shoulder, Functional rehabilitation of sports and
musculoskeletal injuries, Aspen Publisher, Inc.,
Gaithersburg, Maryland, 1998, 149-170.
13. Wang CH, McClure P, Pratt NE, Nobilini R.
Stretching And Strengthening Exercises: Their Effect On Three-Dimensional Scapular Kinematics. Archives of Physical Medicine And Rehabilitation, 1999; 80(8):923-929.
14. Ergonomics and the Dental Care Worker.
Murphy DC, ed. Washington, DC:American
Public Health Association 1998.
15. Sports Injury Clinic, 2003. www.sportsinjuryclinic.net, 2003.
16. Neer, C.S.II.: Impingement lesions. Clin
Orthop 1983; 173:70-77.
17. American Physical Therapy Asociation ‘’
Taking Care of Your Shoulder ‘’ A Physical
Therapist’ s Pespective- Brochure 1996.
19. Gül Baltac›, Ayflenur Befller, Volga Bayrakç›tunay, Nevin Ergun. Omuz S›k›flma Sendromunun Konservatif Tedavisinde Manupulatif Yöntemlerin Etkisi. Journal Of Arthroplasty & Arthrosopic Surgery, 2002; 13 (1):
27-33.
20. Avni Day›can, Cenk Öztürk, Süleyman
Portakal, Güray Özkan, As›m C›l›z, Bülent Özkurt. Subakromial S›k›flma Sendromunda Cerrahi Tedavi. Journal Of Arthroplasty & Arthrosopic Surgery, 2002; 13 (2):73- 77.
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Sorular›n yan›tlar›n› en geç 24 Ocak 2004 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- Klinik periodontitisin tan›m›na aﬂa¤›dakilerden hangisi dahil de¤ildir?
a) En çok eriﬂkinlerde görülür
b) Çocuklarda da görülür
c) Plak akümülasyonu ile iliﬂkilidir
d) Sadece 35 yaﬂ üstündekilerde
görülür
e) Hastal›¤›n ilerlemesinde sistemik
faktörler etkili olabilir
2- Kök kanal dolgusunun yap›lmas›n›
geciktirmenin en önemli nedeni hangisi olabilir?
a) Diﬂin asemptomatik olmas›
b) Geçici dolguda oynama
c) Kök kanal boﬂlu¤unun kuru
olmas›
d) Fistül yolunun kaybolmas›
e) Hepsi do¤ru
3- Beﬂ yaﬂ›ndaki bir çocukta kronik
alveoler abse görülen bir süt az› diﬂinin tedavisi ne olmal›d›r ?
a) Süt diﬂi kal›c› diﬂ gelene kadar
a¤›zda tutulmal›d›r.
b) Süt diﬂi geçici dolgu materyali ile
kapat›lmal›d›r.
c) Süt diﬂine kanal tedavisi
uygulanmal›d›r.
d) Süt diﬂi çekilip yerine yer tutucu
uygulanmal›d›r.
e) Süt diﬂi çekilmelidir ancak yer
tutucuya gerek yoktur.
4- Dudak damak yar›kl› olarak do¤an
çocuklarda;
a) Bebek hemen ameliyat edilmelidir.
b) Bebe¤e hemen bir beslenme pla¤›

yap›lmal›d›r.
c) Bebe¤e herhangi bir müdahale
yap›lmamal›d›r.
d) Hepsi do¤rudur
e) Hepsi yanl›ﬂt›r.
5- Bir diﬂin hareketli bölümlü protez
deste¤i olarak de¤erlendirilmesinde
aﬂa¤›daki ifadelerden hangisi yanl›ﬂt›r?
a) Silindir ﬂeklindeki ve ince-sivri
köklere sahip diﬂler tork tipi
streslere karﬂ› oldukça yüksek
dirence sahiptir.
b) Alveoler kemik deste¤inin kalitesi
ve miktar› önemlidir.
c) Kron-kök oran› 2:1 oldu¤unda
destek ve stabilite özelli¤i
uygundur.
d) Destek diﬂin ark üzerindeki
konumu ve karﬂ›t oklüzyon tipi
önemlidir.
e) Periodontal dokular› aç›s›ndan
herhangi bir lezyon veya
enfeksiyona sahip olmamas›
gerekir.
6- Aﬂa¤›dakilerden hangisi periodontal tedavi planlamas›n›n aﬂamalar›ndand›r?
a) Acillerin tedavisi
b) Cerrahi faz
c) Restorativ faz
d) ‹dame faz›
e) Hepsi
7- Aﬂa¤›daki antibiyotiklerden hangisinin intravenöz yoldan verilirken,

enjeksiyon yerine infüzyon ﬂeklinde
uygulanmas› do¤rudur ?
a) Klindamisin 600 mg
b) Ampisilin 500 mg
c) Amoksisilin 500 mg
d) Sultamisilin 500 mg
e) Ornidazol 500 mg
8- Yerinden f›rlam›ﬂ kök ucu kapal›
bir daimi diﬂ replante edildikten sonra nas›l splintlenmelidir?
a) Semi rijid splint ile iki hafta
süreyle
b) Semi rijid splint ile alt› hafta
süreyle
c) Semi rijid splintle alt› ay süreyle
d) Rijid splint ile üç ay süreyle
e) Rijid splint ile alt› ay süreyle
9- Aﬂa¤›dakilerden hangisi orta düzeyli dezenfeksiyon için tercih edilmez.
a) % 3 formaldehit
b) % 2 gluteraldehit alkali solüsyon
c) Quaterner amonyum
d) % 1 klor bileﬂi¤i
e) % 1 iyot
10- Hangisi ölçü maddelerinin seçiminde etkili olan faktörlerden de¤ildir?
a) Yumuﬂak dokular›n durumu
b) Alveol kretlerinin rezorpsiyon
miktar›
c) Alveol kretlerinin ﬂekli
d) Yumuﬂak dama¤›n lokalizasyon
miktar›
e) A¤›z taban›n›n durumu

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

b
b
b
b
b

c
c
c
c
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d
d
d
d
d

e
e
e
e
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Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :

TDBD 77. Say› CEVAP ANAHTARI
1. C
Do¤ru cevap "c" seçene¤i olup, hastalar›n %86%100’ünde ad› geçen organizma izole edilmiﬂtir.
2. E
Süt diﬂlerinde tedavi seçene¤i pulpa aç›l›m›na göre belirlenmelidir. ‹¤ne uçundan küçük aç›l›mlarda sa¤l›kl› bir pulpan›n varl›¤› durumunda direkt pulpa kaplamas› yap›l›r. Pulpa aç›l›m› daha büyük ve enfeksiyon belirtisi yoksa (durdurulabilen
kanama varl›¤›) amputasyon, kanama durdurulam›yorsa tedavi
kanal tedavisi ﬂeklinde olmal›d›r. Ancak bu kriterlere mutlaka
radyografik bulgular eklenmelidir.
3. A
Prokain ester grubu bir lokal anestezik olup, Einborn
taraf›ndan sentezlenmiﬂtir. Kimyasal olarak paraaminobenzoik asitin dietilaminoetanol ile esterleﬂmesinden oluﬂur. Alerjik reaksiyon oluﬂturabilme potansiyeli, k›sa yar› ömrü ve k›sa etki süresi nedeniyle prokain günümüzde çok fazla kullan›lan bir lokal anestezik de¤ildir. Etki süresi oldukça k›sa (45-60 dakika) bir lokal anesteziktir. % 0,5 – 1 solüsyonlar› infiltrasyon anestezisinde, % 1,5 – 2 solüsyonlar› ise sinir blokaj›nda kullan›labilir. Önerilen maksimum doz 10 mg/kg d›r.
4. D
RPI kroﬂe bir bar kroﬂe sistemidir. Bu kroﬂe sistemi mezial rest (R), distal proksimal plak (P) ce I ﬂeklindeki bar kroﬂe
(I) parçalar›ndan oluﬂur. Bu nedenle cevap "d" seçene¤idir.

Kredilendirilen
etkinlikler
TDB – SDE Yüksek Kurulunun 03.12.2003
tarihli toplant›s›nda de¤erlendirilen etkinlikler:

Trabzon Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0462.321 47 70
Etkinli¤in Ad›
: 22 Kas›m Diﬂhekimli¤i Haftas›
E¤itim Semineri
Etkinli¤in Tarihi
: 06.12.2003
Edirne Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0284.212 09 81
Etkinli¤in Ad›
: Bilimsel Toplant›
Etkinli¤in Tarihi
: 07.12.2003
Bursa Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0224.222 69 69
Etkinli¤in Ad›
: 13.Uluda¤ Sempozyumu
Etkinli¤in Tarihleri
: 12-14.12.2003
Denizli Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0258.264 41 03
Etkinli¤in Ad›
: Oral ‹mplantoloji Semineri ve
Kursu-2
Etkinli¤in Tarihleri
: 13-14.12.2003

5. E
Taﬂk›n kanal preparasyonunun önlenmesi için hepsi önemli oldu¤undan do¤ru yan›t "e" ﬂ›kk›d›r.

Uﬂak Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0276.224 13 32
Etkinli¤in Ad›
: Uﬂak Diﬂhekimli¤i Günleri
Etkinli¤in Tarihleri
: 13-14.12.2003

6. C
Do¤ru cevap "c" ﬂ›kk› olup, hamilelik gingivitisinde etken organizma P.intermedia, ANUG’da ise etken organizmalar
P.intermedia ve orta boy spiroketlerdir.

Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0362.435 44 78
78Etkinli¤in Ad›
: Oral ‹mplantoloji Semineri ve Kursu-2
Etkinli¤in Tarihi
: 20.12.2003

7. D
Plesentan›n seçici geçirgen olmas› nedeniyle hamilelik
döneminde florür tableti kullan›lmas› ile fötusa istenilen düzeyde
geçiﬂ olmamaktad›r. Bunun yan› s›ra tabletlerin postnatal dönemde kullan›m› topikal bir etki de sa¤layabilecektir.

Isparta Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0246.218 19 93
Etkinli¤in Ad›
: 2003 Y›l› Bilimsel Toplant›lar›-5
Etkinli¤in Tarihi
: 28.12.2003

8. A
Tutucu (and›rkat) bölgesi meziolingualinde yer alan,
normal konumundan devrilerek uzaklaﬂm›ﬂ olan mandibular
molar diﬂlerde ve meziobukkal yönde devrilen maksiller molar
diﬂlerde halka kroﬂe kullan›lmas› uygundur. Maksiller molar üzerinde kullan›ld›¤›nda, kroﬂe meziolingual yüzeyinden baﬂlayarak, meziobukkal yüzey üzerindeki and›rkatta sonlan›r. Halka
kroﬂe yard›mc› uzun bir kroﬂe oldu¤undan, kavrama kolu olmadan kullan›lmamal›d›r. Mandibular molar diﬂlerde ise mezial yüzeyden baﬂlayarak, meziolingual yüzeydeki and›rkatta sonlan›r.
Mezial ve distal fossada bulunan iki okluzal t›rna¤› bulunur. Bu
nedenle cevap "a" seçene¤idir.
9. D
Dajani AS, Taubert K, Wilson W, ve arkadaﬂlar›n›n
1997 y›l›nda yapt›klar› bir çal›ﬂmada ( Preventation of bacterial
endocarditis recommendations by the American Heart Association. Circulation 1997; 96: 358-366) dental yaklaﬂ›m öncesinde
önerilen antibiyotik proflaksilerinde ornidazol’ün yer almad›¤›
gözlenmiﬂtir.
10. D Kanal aletlerinin apikalden ç›kmas› sonucu oluﬂan apikal perforasyonlarda; 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 Back-up denir.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad›
: Kurs
Etkinli¤in Tarihi
:: 05.01.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad›
: Seminer
Etkinli¤in Tarihi
: 09.01.2004
Estetik Diﬂh. Akademisi Dern
Tel: 0212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: EDAD Sürekli E¤itim Seminerleri
Etkinli¤in Tarihi
: 12.01.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad›
: Konferans
Etkinli¤in Tarihi
: 18.01.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad› : Kurs
Etkinli¤in Tarihi
: 19.01.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad›
: Seminer
Etkinli¤in Tarihi
: 23.01.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05
Etkinli¤in Ad›
: Klinik Kurs
Etkinli¤in Tarihi
: 30.01.2004
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Hava türbinleri ve iﬂitme kayb›

Diﬂhekimleri tehlikede mi?
HAVA TÜRB‹NLER‹N‹N SES‹YLE
‹LG‹L‹ ARAﬁTIRMALAR

Dr. J.M. Hyson*

iﬂhekimli¤i prati¤inde önce pedall› ve daha sonralar› elektirikli döner aletlerin kullan›lmaya
baﬂlanmas› ve geliﬂtirilmesi mesle¤imizdeki ﬂüphesiz en önemli buluﬂlardan
biri olmuﬂtur. 1914 y›l›nda devrim olarak görülen, dakikada 3000 devir h›z›ndaki elektirikli döner aletlerin keﬂfinden sonra, yüksek devirli aletler ile
tan›ﬂt›¤›m›z 1950 lerin ortalar›na kadar
bir duraklama devri yaﬂanm›ﬂt›r.

D

ABD ordusunda çal›ﬂan diﬂhekimi Dr.
John Borden ve Robert Nelsen’in 1956
y›l›nda hava türbinleriyle ilgili projeleri,
tam anlam›yla diﬂhekimli¤inde yeni bir
dönemi açm›ﬂt›r.
Dakikada 300.000 devirli olan ‘Borden
Airotor’, 1957 y›l›nda S.S. White firmas› taraf›ndan piyasaya sürülen ilk hava
türbinli el aleti olmuﬂtur. Bu alet, daha
sonralar› geliﬂtirilecek olan ultra h›zl›
döner aletlerin öncüsü olmuﬂtur.
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1959 y›l›nda New Yorklu diﬂhekimi Dr.
J. Mittelman, hava türbinlerinin gürültüsünün neden olabilece¤i zararlarla ilgili olarak diﬂhekimlerini uyarm›ﬂt›r.
Dr. Mittelman’›n bu konuyla ilgili endiﬂesi; her saniye olan titreﬂimlerin, belli
bir süre sonra iﬂitme sistemine geri dönüﬂümsüz hasarlar verece¤i yolunda olmuﬂ ve ayn› zamanda hava türbini ve
ultrasonik kavitronlar›n kullan›m›n›n
diﬂhekimi ve yard›mc›lar›nda sebep olabilece¤i iﬂitme kayb›n› kontrol etmeleri için düzenli olarak audiogram muayenesi yapt›rmalar›n› tavsiye etmiﬂtir.
Ayn› zamanda korunma amaçl› zeytinya¤› içinde bekletilmiﬂ ve fazla ya¤› s›k›lm›ﬂ pamuk tamponlar›n çal›ﬂma esnas›nda kulak t›kaç› olarak kullan›lmas›n› tavsiye etmiﬂtir.
Hava türbinleri kay›ﬂl› döner el
aletlerine karﬂ›
1959 y›l›nda ABD Halk Sa¤l›¤› Birli¤i
taraf›ndan desteklenen, Cantwell ve arkadaﬂlar›n›n haz›rlad›¤› hava türbinlerinin gürültüsünün etkisi ile ilgili araﬂt›rma projesinde Ritter R Borden Airotor
hava türbini ile Page –Chayes kay›ﬂl›
döner aleti karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Hava Türbinin boﬂta (diﬂ dokusu üstünde de¤il) 4800-9600 Hertz’de 84
desibel ses ç›kard›¤›, kay›ﬂl› döner el aletinin ise iﬂitme sistemi için daha az
tehlikeli oldu¤unu söylemiﬂlerdir.
Bunun sonunda Cantwell ve arkadaﬂlar› iki el aletinin de ne meslek hayat› boyunca günde 8 saat çal›ﬂan diﬂhekimleri, ne de hastalar için risk oluﬂturmad›¤›n› belirtmiﬂler, iﬂitme sistemi için ge-

çici rahats›zl›klar olabilece¤ini ama kal›c› rahats›zl›klar›n sözkonusu olmad›¤›n› söylemiﬂlerdir.
Audometrik kontroller için
gereksinim:
1960’larda diﬂhekimi Dr. H.Kessler diﬂhekimli¤i muayenehanelerinde iﬂitme
sisteminin korunmas› ile ilgili konular›n sözcüsü olmuﬂtur. 1960 y›l›nda diﬂhekimlerinin olas› iﬂitme kayb› ile ilgili
problemlere dikkati çekmiﬂ ve ayn› zamanda düzenli audiometrik kontrolleri
tavsiye etmiﬂtir.

Kulak tamponlar›
Ayn› zamanda dentofasiyal konuﬂma
dan›ﬂman› olan Dr. Kessler, iﬂitme ve
görmenin beﬂ duyumuz aras›nda en önemli ikilisi oldu¤unu ve koku alma,
tad ve dokunma duyular›ndan daha çabuk bozulabildi¤ini belirtmiﬂtir. ‹ﬂitme
kayb›n›n diﬂhekiminin mesleki aktivitelerini engellemeyece¤ini, ama psikolojisini, özellikle korku ve yaln›zl›k duygular›yla, kiﬂisel ve kiﬂilik problemleriyle
olumsuz yönde etkileyece¤ini belirtmiﬂtir.
Kessler ayr›ca baz› tip iﬂitme kay›plar›nda baﬂ dönmesinin de tabloya eklenme-

sinin diﬂ hekimini olumsuz etkileyece¤ini belirtmiﬂtir. Ve diﬂhekimlerine bu
aletlerle çal›ﬂmalar› esnas›nda tamponlar› önermiﬂtir.
1962 y›l›nda Dr. Hopp, 64 California
Üniversitesi ö¤rencisi ile yapt›¤› çal›ﬂmada ö¤rencilerde herhangi bir ‘Akustik Travma’ ya rastlamam›ﬂ ama yinede
kullan›lan aletlerin ses tonunun ve frekans spektrumunun akustik travma potansiyeli oldu¤unu göstermiﬂtir.
1963 y›l›nda Dr. Schubert ve Glorig, iç
kulak yap›s›n›n döner aletlerin oluﬂturdu¤u seslere çok uzun dönem maruz
kalmas› sonucu daimi hasar görebilecece¤ini ve a¤r› duyular›n› uyaraca¤›n›
belirtmiﬂlerdir.
1965 y›l›nda Dr. Taylor ve arkadaﬂlar›,
70 diﬂhekimi ve 29 ö¤retmende iﬂitme
kayb›n› karﬂ›laﬂt›rd›klar› bir çal›ﬂma
yapm›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂma sonunda, tribün sesine 2-3 y›l maruz kalan diﬂhekimlerinin iﬂitme eﬂi¤inde belirgin bir
ﬂekilde azalma tespit etmiﬂlerdir.
1968 y›l›nda Dr. Von Krammer, türbinlerin neden olabilece¤i Kronik Akustik
Travmaya karﬂ› uyarm›ﬂ ve kiﬂisel kulak
tampon ve t›kaçlar› tavsiye etmiﬂtir.
1969 y›l›nda Dr. Ward ve Holmberg,
Minnesota’da 156 gönüllü diﬂhekimini
kontrol etmiﬂ ve bunun sonunda yüksek devirli aletlerin iﬂitme sistemine verece¤i hasar›n az oldu¤unu ama önemsenmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
1972’de Dr. Weatherton ve arkadaﬂlar›,
Tennessee Üniversitesi’nde 30 diﬂhekimli¤i ö¤rencisi ve klinik personeli ile
yapt›klar› bir çal›ﬂmada, klinik çal›ﬂanlar›n›n iﬂitme seviyelerinin ö¤rencilerinden daha düﬂük oldu¤unu görmüﬂlerdir. Bunu yaﬂ fark›na ve klinik içindeki gürültünün uzun süreli etkisine
ba¤lam›ﬂlard›r.
1974 y›l›nda Amerikan Diﬂhekimleri
Birli¤i Dental Materyaller ve Aletler
Konseyi, ultra yüksek h›zl› döner aletlerin sesine uzun süre maruz kalman›n iﬂitme sisteminde hasara neden olabilece¤ini kabul etmiﬂtir. Konsey diﬂhekiminin yaﬂ ve fiziksel durumunun, sese
maruz kalma süresinin, s›kl›¤›n›n da
bunu etkiledi¤ini belirtmiﬂtir.

Eski model türbinler 8000 Hz’lik bir
ses seviyesine sahipken, yeni modeller
de bu seviye 2000-6000 Hz’e kadar
düﬂmüﬂtür. 1000 Hz’den yüksek her
ses iﬂitme sistemi için tehlikelidir.
Konsey korunma amac›yla döner aletlerin optimum bak›m›n›, muayenehanedeki di¤er gürültünün azalt›lmas›
için gerekli yap›lanmay› (ses izolasyonu, uygun yer ve tavan döﬂemeleri,
kompresörün ve di¤er ses ç›kartan aletlerin uygun yerleﬂimi) ve kulak tamponlar› ile kiﬂisel korunmay› tavsiye etmiﬂtir.

1978 y›l›nda Dr. Park da yapt›¤› çal›ﬂma sonucunda, hekimin çal›ﬂma pozisyonuna göre bir kula¤›n di¤erinden daha fazla etkilenebilece¤ini belirtmiﬂtir
1978 de New York’da Dr. Franco ve arkadaﬂlar› taraf›ndan iﬂitme kayb›n› de¤erlendirmek amac›yla tek kanall› audiometer le yap›lan 72 diﬂhekimini kapsayan bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma sonucunda ayn› yaﬂ gruplar›ndaki
diﬂhekimleri ve halktan insanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, iﬂitme dereceleri aç›s›ndan istatiksel olarak bir farkl›l›k görülmemiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar diﬂhekimli¤i
prati¤ini yapma süresi ve iﬂitme azalmas› aras›nda do¤ru bir orant› oldu¤unu, diﬂhekimi olmayan toplulukla k›yasland›¤›nda da bunun meslekten ba¤›ms›z ve yaﬂla orant›l› oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
1980’li y›llar›n baﬂlar›nda t›p doktorlar›
da yüksek seslere maruz kalman›n iç
kula¤a geçici veya daimi hasar verebilece¤ini kabul ettiler.
1980 y›l›nda Dr. Zubick ve arkadaﬂlar›,
111’i türbin kullanan diﬂhekimi, 26’s›
uzman diﬂhekimi ve 80 t›p doktoru olmak üzere toplam 217 kiﬂide yapt›klar›
çal›ﬂmada iki grup diﬂhekiminde de t›p
doktorlar›na göre iﬂitme kayb›nda anlaml› farkl›l›klar görmüﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada ayr›ca sa¤ elini kullanan diﬂhekimlerinin sol kulaklar›nda daha fazla
iﬂitme kayb› bulunurken, sa¤ elini kullanan t›p doktorlar›nda bir farkl›l›k gö-

rülmemiﬂtir. Sol kula¤›n çal›ﬂma esnas›nda türbine daha yak›n oldu¤u ve bu
yüzden ‘toksik ses derecesi’ ‘ne daha
çok maruz kald›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
1984 de Dr. Sheldon ve Sokol, ses nedenli iﬂitme kayb›n›n fark›na var›lmadan a¤r›s›z bir ﬂekilde ilerledi¤ini ifade
etmiﬂtir.
1985’te Dr. Coles ve Hoare, iki diﬂhekiminde ses nedenli iﬂitme kayb› vakas›
bildirmiﬂlerdir. Ayr›ca kulak-burun-bo¤az uzmanlar› ve iﬂitme uzmanlar›n›n
diﬂhekimli¤i muayenehanelerindeki
sesli ortam›n iﬂitme güçlü¤ü ve kulak
ç›nlamas›na neden olaca¤› görüﬂüne
kat›lmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
1990 y›l›nda Dr. Wilson ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmada modern cihazlar›n do¤ru kullan›ld›klar› takdirde belirgin bir iﬂitme kayb› riski oluﬂturmayacaklar› belirtilmiﬂtir.
1992’de Dr. Merrell ve Claggett, diﬂhekimlerinin düzenli olarak iﬂitme kayb›
ile ilgili muayene olmalar›n› ve kulak
koruyucular› kullanmalar›n› tavsiye etmiﬂtir.
1995 y›l›nda Dr. Fabry, diﬂhekimlerinin halktan farkl› olarak bir risk taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤›n› araﬂt›rm›ﬂ ve türbinler ve iﬂitme kayb› aras›nda sebep-sonuç iliﬂkisi oldu¤una dikkat çekmiﬂtir.
Amerikan Mesleki Güvenlik ve Sa¤l›k
Kanunu (OSHA) rehberinde, türbinlerin 100 desibel gürültüye sahip olduklar› ve buna da günlük 8 saatten fazla
maruz kalman›n tehlikeli olabilece¤i
belirtilmiﬂtir. Daha eski türbinlerin ise
100 desibelden fazla sese sahip olduklar› ve bunlarla da 2 saaten fazla çal›ﬂ›lmamas› gerekti¤i tavsiye edilmiﬂtir.
1999
y›l›nda
Hinze ve arkadaﬂlar› da yapt›klar› çal›ﬂma
sonucu diﬂhekimlerine kulak
tamponlar›n›
tavsiye etmiﬂlerdir.
Çeviren: Sertaç Peker
* JADA 2002/133 den çevrilmiﬂtir
‹ﬂitme ile ilgili detayl› bilgiyi ve baz›
iﬂitme testlerini aﬂa¤›daki sitelerden
inceleyebilirsiniz.
http://www.hearthisorg.com/
http://www.healthyhearing.com
http://www.hei.org/
http://www.westernhearing.com.au/
http://www.jarrettsville.org/myhearing/
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GNU felsefesi ve
Linux iﬂletim sistemi
G
A. Murat Eren*

GNU felsefesi özet olarak yaz›l›m
alan›nda yap›lan üretimlerini
insanl›¤›n ortak mal› olarak
düﬂünen insanlar›n geliﬂtirdi¤i bir
ak›m. Bugünün insan›n›n, bir
yaz›l›m› kullanan kiﬂinin,
kulland›¤› yaz›l›m üzerinde,
yaz›l›m› üreten kiﬂi kadar hakka
sahip olmas›n› kabul etmekte
güçlük çekmesi çok do¤al...
Özgür yaz›l›m ak›m› ile beraber,
GPL ﬂemsiyesi alt›nda geliﬂtirilen
bir yaz›l›m özel bir çaba sarf
etmeye gerek b›rakmadan,
baﬂlang›c›ndan sonuna de¤in toplumun ve bilimin yarar›na
geliﬂtirilmiﬂ oluyor.

ün geçtikçe kalabal›klaﬂan bir
toplulu¤a yön veren GNU Felsefesini ve Özgür Yaz›l›m Ak›m›'n›
duymad›ysan›z bu yaz›ya bir göz gezdirmenizde fayda var.
Bu yaz›y› okumak ve bahsedilen düﬂünceleri özümseyebilmek için bilgisayar
konusunda uzman olman›z kesinlikle
gerekmemektedir. Fakat, baﬂlamadan
önce, kavramlar›n ayn› anlamlar›n› kulland›¤›m›zdan emin olmak için aﬂa¤›daki baz› bilgisayar terimlerin tan›mlar›n›
yapmak yerinde bir hat›rlatma olacakt›r:
Donan›m (Hardware): Bir bilgisayar›n
veya baﬂka bir benzer sistemin fiziksel,
dokunulabilir, gerçek parçalar› (ses kart›n›z, iﬂlemciniz, disk sürücüleriniz,
monitörünüz, yaz›c›n›z gibi).
Yaz›l›m (Software): Donan›mlar üzerinde elektronik olarak saklanabilen bilgisayar programlar› ya da verilerin tümüne verilen isim (iﬂletim sisteminiz, mp3
dosyalar›n›z, mp3 çal›c› program›n›z,
metin belgeleriniz gibi).
Kaynak Kod (Source Code): Bir program›n, herhangi bir programlama dili ile
yaz›lm›ﬂ, insana yak›n orijinal formu.
Programlar, kaynak kodlar›n çeﬂitli derleyicilerden geçirilerek bilgisayar›n anlayabilece¤i bir forma dönüﬂtürülmüﬂ halleridir. Örne¤in mp3 çal›c› program›n›z› bilgisayar›n›zda çal›ﬂt›rabilirsiniz fakat onun nas›l çal›ﬂt›¤›n› anlayabilmeniz
için kaynak koduna bakman›z gerekir.
En ilkel hali ile kaynak kod için, ait oldu¤u program›n bilgisayara ne yapt›rd›¤›n› ve nas›l çal›ﬂt›¤›n› tam olarak anlayabilmemizi sa¤layan yaz›l› halidir diyebiliriz.
Stallman: Bilgi paylaﬂ›lmal›d›r
Bu çok k›sa ve genel bilgilendirmenin
ard›ndan, "Bilim ancak kolektif olarak
geliﬂir ve bilgi paylaﬂ›lmal›d›r" diyen
Richard M. Stallman'›n öncülü¤ünü gerçekleﬂtirdi¤i GNU'nun ne anlama geldi¤ini aç›klayarak baﬂlayal›m ve Stallman'›n söyledi¤i, kimsenin hay›r diye-
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meyece¤i bu söz ile 1984 y›l›nda baﬂlayan GNU hareketi aras›nda nas›l bir ba¤
oldu¤undan bahsedelim.
GNU'nun aç›l›m›, 'GNU is Not Unix'tir.
Yani GNU, 'GNU, Unix de¤ildir' anlam›na gelmekte olan özyinelemeli (rekürsif) bir kelimedir. Richard M. Stallman, 1970'li y›llarda MIT (Massachusetts Institute of Technology)'nin Yapay
Zeka laboratuarlar›nda serbest yaz›l›m›
bir yaﬂam ﬂekli olarak benimsemiﬂ bir
grupla beraber 1980'li y›llar›n baﬂ›na
kadar yaz›l›m geliﬂtirici olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu grup ile olan birlikteli¤inin sona
eriﬂinin ard›ndan kendisini o dönemlerde ivme kazanan baz› ak›mlardan dolay› benimsenmeye baﬂlan›lm›ﬂ yeni bir
sosyal sistem içerisinde bulmuﬂtur,
Stallman bir röportaj›nda* o günleri ﬂu
ﬂekilde nitelendirmekte: "Kendimi özgür olmayan (kaynak kodu kapal› olan)
yaz›l›mlar›n hakim oldu¤u ve kullan›c›lar›n yard›ms›z b›rak›ld›¤›, parçalanm›ﬂ
ve birlikte çal›ﬂman›n korsanl›k olarak
nitelendirildi¤i çirkin bir sosyal sistemin
içinde buldum. Bu tür bir yaﬂant›y› reddettim. Ancak iﬂimi özgürlü¤e ve birlikte çal›ﬂmaya adad›¤›m zaman yapt›klar›mdan gurur duyabilece¤ime karar verdim."
Özgür yaz›l›m
ücretsiz mi olmal›d›r?
Ve 1984 y›l›nda tamamen özgür yaz›l›mlar›n meydana getirdi¤i bir iﬂletim
sistemi ve iﬂletim sisteminin araçlar›n›n
geliﬂtirilmesi çal›ﬂmas› böylece baﬂlam›ﬂ
oldu, iﬂte bu çal›ﬂman›n ad› GNU idi.
Yaz›lan özgür yaz›l›mlar›n bir ﬂemsiye
alt›nda toplanmas› için 1985 y›l›nda yine Stallman taraf›ndan FSF (Free Software Foundation) kuruldu ve GNU yaz›l›mlar› korumak üzere GPL (General
Public Licence) ad› verilen yaz›l›m lisans› duyuruldu. GPL lisans› ile lisanslanan
özgür yaz›l›mlar›n amaçlar› özgürlüklerini korumaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Özgür yaz›l›mlar hakk›nda s›k rastlanan

bir yanl›ﬂ anlama, özgür yaz›l›mlar›n ücretsiz oldu¤udur; genellikle böyle olmakla beraber, özgür yaz›l›mlar ücretli
olabilirler, fakat kaynak kodlar› ücretlendirilmelerinden ba¤›ms›z olarak aç›kt›r. Bir yaz›l›m›n, 'özgür yaz›l›m' olarak de¤erlendirilebilmesi için yaz›l›m›n
kullan›c›s›na neleri sa¤lamas› gerekir?

duklar›ndan, kullan›c›lar kritik yaz›l›mlar›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› anlamak için kaynak kodlar›na bakabilir, isteklerine göre
özelleﬂtirebilir ve kaynak tasarrufu sa¤layabilir. Elbette kullan›c›lar yaz›l›m üretimi konusunda bilgili olmak zorunda
de¤ildir, ne bir programc› kiralamak
kullan›c› için, ne de var olan bir yaz›l›m

dan do¤ru olmayan bir mant›kla bir dezavantaj gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmakta
ve topluma 'Aç›k kaynak kodlu bir yaz›l›m›n tam olarak nas›l çal›ﬂt›¤› kaynak
koduna bak›larak bilinebildi¤i için yaz›l›m›n bar›nd›rd›¤› güvenlik problemleri
sald›rganlar taraf›ndan kolayl›kla tespit
edilip kullan›labilmektedir' gibi bir düﬂünce yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
• Yaz›l›m› kullanan kiﬂi onu her türlü aFakat aç›k kaynak kodlu bir yaz›l›m,
maç için çal›ﬂt›rmakta özgürdür. Özgür
do¤as› gere¤i geliﬂtirilmesi sürecinden
yaz›l›mlar kullan›c›lar› k›s›tlamazlar.
kullan›m› zaman›na de¤in on binlerce
• Yaz›l›m› kullanan kiﬂi yaz›l›m›n nas›l
göz taraf›ndan denetlenmektedir. Var
çal›ﬂt›¤›n› incelemekte ve kendi özel iholmas› muhtemel bir güvenlik problemi
tiyaçlar›na daha iyi cevap verebilmesi iya da kötü niyetli bir programc› taraf›nçin yaz›l›m üzerinde de¤iﬂiklik yapmakdan bilinçli olarak yerleﬂtirilebilecek bir
ta özgürdür. Kendisi yeterli bilgiye sakod parças› yaz›l›m sizin elinize ulaﬂmahip de¤ilse bunu bir baﬂkas›na da yapt›dan tespit edilmekte ve h›zla düzeltilrabilir.
mekte ya da size ulaﬂmas› engellenmek• Yaz›l›m› kullanan kiﬂi elindeki yaz›l›tedir. Ayr›ca kimse, binlerce insan›n kom› da¤›tmakta ve toplum ile paylaﬂmaklektif bir ﬂekilde geliﬂtirdi¤i bir yaz›l›ta özgürdür.
m›n güvenilmez oldu¤unu iddia eder• Yaz›l›m› kullanan kiﬂi yaz›l›m› geken, s›n›rl› say›da kiﬂinin geliﬂtirdi¤i
liﬂtirmekte ve geliﬂtirdi¤i yeni halini
ve kaynak kodunu kapatt›¤› bir yaSiz kabul etmeseniz de, özgür yaz›l›mlar z›l›m›n güvenilirli¤ini kimin, nas›l
toplum ile paylaﬂmakta özgürdür.
garanti edece¤i sorusuna yan›t vereve Linux sizin kullanman›z için
GPL'nin bu hükümlerine bak›ld›mez.
¤›nda 'yaz›l›m› yazan' kiﬂi ile 'yaz›l›- hiç bir karﬂ›l›k beklemeden size sunulmuﬂ • Sa¤laml›k: Yine aç›k kaynak kodm› kullanan' kiﬂi sanki birbirine kalu yaz›l›mlar›n do¤al geliﬂtirme sürebirer hediyedir. Sizin mal›n›zd›rlar,
r›ﬂt›r›lm›ﬂ gibi görünüyor. ‹nsan›n, ci içerisinde çok say›da insan tarave onlara sahip ç›kmak ya da ç›kmamak f›ndan denenmeleri ve kaynak kodözellikle günümüz koﬂullar›nda- bir
yaz›l›m› kullanan kiﬂinin, kulland›¤›
lar›n›n gözden geçirilmesi sonucunözgürlü¤ü de di¤er tüm özgürlükleriniz
yaz›l›m üzerinde, yaz›l›m› üreten kica ortaya yüksek kalitede, stabil ve
gibi sizin elinizdedir. Bu ak›m ve
ﬂi kadar hakka sahip olmas›n› kabul
kuvvetli yaz›l›mlar ç›kmaktad›r.
etmekte güçlük çekmesi çok do¤al...
bu ak›m›n ürettikleri, toplumlar›n refah • Esneklik: Kaynak kodu aç›k bir
Özgür yaz›l›m ak›m› ile beraber,
yaz›l›m h›zla ve kolayl›kla yeni bir
seviyesini yükseltmek için çal›ﬂan
GPL ﬂemsiyesi alt›nda geliﬂtirilen bir
sistem üzerinde çal›ﬂacak ﬂekilde yeyaz›l›m özel bir çaba sarf etmeye geniden yap›land›r›labilmekte, bir k›sbilime ve gelecek nesillere bir mirast›r.
rek b›rakmadan, baﬂlang›c›ndan som› ç›kar›larak kapsam› daralt›labilnuna de¤in toplumun ve bilimin yamekte ya da eklenen yeni fonksirar›na geliﬂtirilmiﬂ olur. Çünkü bu liüzerinde de¤iﬂiklik yapmak bir progyonlarla kapsam› geniﬂletilebilmektedir.
sans ve yaklaﬂ›m sayesinde,
ramc› için zordur.
• Uygulama Deste¤i: Çok geniﬂ bir yel• Yaz›l›m geliﬂtiricileri tekerle¤i yeniden
Bütün bunlar göz önünde bulundurulpazede ve çeﬂitlilikteki bir çok aç›k kaykeﬂfetmekle vakit harcamaz, daha öncedu¤unda, özgür yaz›l›m ak›m› biliﬂim
nak kodlu özgür yaz›l›m her gün duyuden üretilmiﬂ olan araçlar› yaz›l›mlar›na
dünyas›n›n ac›mas›z çarklar› aras›nda arulmaktad›r. Herhangi bir konudaki ihekleyerek bunlar üzerine yeni ﬂeyler inçan bir çiçek gibidir. GPL'nin zekice dütiyaç aç›k kaynak kodlu yaz›l›mlarla h›zﬂa edebilir.
ﬂünülmüﬂ hükümleri sayesinde bu ak›l› ve kaliteli bir ﬂekilde çözüme kavuﬂtu• Ayn› iﬂi yapan yaz›l›mlar›n en iyi yönm›n önü kendi menfaatlerinden dolay›
rulabilmektedir.
leri al›narak kullan›c›lara optimum çal›kapal› kaynak kodu savunan, küçük bir
ﬂan, kaliteli yaz›l›mlar h›zla sunulabilir.
kitleyi doyuran egoist yaz›l›m devleri taHepsinden ötesi, bahsedilen yaz›l›m siKullan›c›lar var olan yaz›l›mlar aras›nraf›ndan bir türlü kesilememektedir ve
zin kendi mal›n›z olmaktad›r. Yukar›da
dan istedi¤ini deneyerek kendi ihtiyac›Free Software Foundation'un kurulduda bahsedilen GPL lisans› uyar›nca üren› rahatça seçebilir.
¤u 1985 y›l›ndan bu yana internet tektilmiﬂ bir yaz›l›m üzerinde, onu haz›rla• Kullan›c›lar özgür yaz›l›mlara çok manolojisinin de h›zla yay›lmas› ile bu ayan kiﬂi kadar hakka sahip olman›z inakul fiyatlar ile ya da -ço¤unlukla- s›f›r
k›m bütün ülkelere s›çram›ﬂ durumdan›lmas› güç bir ﬂeydir. ‹nsanlar›n bu dumaliyetle sahip olabilir, dolay›s›yla yaz›d›r. Aç›k kaynak kodlu özgür yaz›l›mlar
rum karﬂ›s›nda ﬂu ﬂekilde bir de¤erlenl›m ücretlerine ay›rd›klar› kaynaklar›n›
yukarda bahsedilen özellikleri ile ﬂu adirme yapmas› çok s›k rastlanan bir dudonan›ma ya da di¤er ihtiyaçlar›na ay›vantajlar› da beraberinde getirmektedir:
rumdur: 'Bir yaz›l›m›n kaynak kodunun
rabilir, yaﬂam ve çal›ﬂma standartlar›n›
• Güvenilirlik: Aç›k kaynak kodlu yaaç›k ya da kapal› olmas›, özgür olmas›
yükseltebilirler.
z›l›mlar›n belki de en büyük art›s› olan
ya da olmamas› benim için neyi de¤iﬂti• Yaz›l›m›n kaynak koduna da sahip olgüvenilir oluﬂlar›, kimi çevreler taraf›nrir?'
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Asl›nda çok ﬂeyi de¤iﬂtirmektedir.
Bu ﬂekilde düﬂünen kiﬂilerin bir k›sm›,
bilgisayarlar›nda lisans bedelleri ödenmemiﬂ, kopya yaz›l›mlar kullanmaktad›rlar, dolay›s›yla ellerindeki yaz›l›mlar›n yasal k›s›tlamalar› ve hükümlerinden dolay› h›rs›z durumuna düﬂmekte
ve yasalar› çi¤nemektedirler; s›rf ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak istedikleri için hayatlar› boyunca yapmay› ak›llar›ndan bile geçirmeyecekleri suçlar› iﬂlemiﬂ say›lmaktad›rlar.
Bir k›sm› da bilgisayarlar›nda kulland›klar› yaz›l›mlar›n lisans bedellerini ödemekte, fakat kulland›klar› yaz›l›m›n lisans hükümleri uyar›nca lisans bedeli ödenmiﬂ yaz›l›mlar›n›n bir kopyas›n› çok
yak›n arkadaﬂlar› dahi istese ona 'hay›r'
demek durumunda kalmaktad›rlar. Demedikleri taktirde de arkadaﬂlar›n› ilk
k›s›mdaki insanlar genellemesine itmektedirler. Yani lisans bedelini ödedikleri
taktirde dahi bir yaz›l›ma sahip olamamakta, yaz›l›m› özgürce kullanamamakta, özgür olamamaktad›rlar. ‹ﬂte bu durum, Richard M. Stallman'›n "bu yaﬂam
ﬂeklini reddettim" dedi¤i yaﬂam ﬂeklidir.
Peki bunca koﬂuﬂturma aras›nda Linux'un yeri nerededir? (Linux, linuks
ﬂeklinde telaffuz edilir).
GNU hareketinin meyvesi: Linux
Linux, Linus Torvalds ad›nda Finlandiyal› bir bilgisayar mühendisinin 1991
y›l›nda Helsinki Üniversitesi'nde bir ö¤renci iken kiﬂisel bilgisayar›nda kullanmak üzere geliﬂtirmeye baﬂlad›¤› bir iﬂletim sistemi çekirde¤idir (iﬂletim sisteminin çekirde¤i, iﬂletim sisteminin beyni diye tabir edebilece¤imiz k›sm›d›r).
‹nternet'te yapt›¤› duyuru sonucunda
tüm dünyadan bir çok programc›n›n da
deste¤iyle h›zla geliﬂmiﬂ ve halen ayn›
destek ile geliﬂmekte olan aç›k kaynak
kodlu, özgür bir yaz›l›md›r. H›zl› bir sürecin sonunda Linus'un geliﬂtirdi¤i çekirdek, GNU hareketinin bir meyvesi ve
ayn› zamanda taﬂ›y›c›s› haline gelmiﬂtir.
GNU için yaz›lm›ﬂ özgür yaz›l›mlar çok
k›sa süre içerisinde Linux çekirde¤i ile
uyumlu çal›ﬂabilecek hale getirilmiﬂ ve

Türkiye'de de Linux ile tan›ﬂmak
isteyeneri bir araya getirmek ve
desteklemek vazifesini üstlenmiﬂ
ciddi ve özverili organizasyonlar
mevcut. LKD (Linux Kullan›c›lar›
Derne¤i), bu örgütlerden biri.
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ortaya güçlü, esnek ve aç›k kaynak kodlu bir iﬂletim sistemi ç›km›ﬂt›r. GNU/Linux olarak an›lmas› gereken iﬂletim sistemi zaman içerisinde telaffuz kolayl›klar›ndan ötürü Linux olarak an›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. ﬁu anda GNU yaz›l›mlar›n› ve di¤er özgür yaz›l›mlar› bir araya
getiren ve tüm bunlar› bir Linux çekirde¤i ile beraber toplu, derlenmiﬂ ve kurulumu çok kolay bir iﬂletim sistemi olarak piyasaya süren irili ufakl› bir çok
çal›ﬂma mevcuttur. Fedora, Debian, SuSe, Mandrake, Slackware bunlardan çok
bilinen bir kaç›d›r. Her biri, normal bir
bilgisayar kullan›c›s›n›n biraz dikkat ederek bilgisayar›na kurabilece¤i ve neredeyse hiç yabanc›l›k çekmeden kullanabilece¤i kadar rahat bir kurulum arayüzüne sahip bir ﬂekilde da¤›t›lmaktad›r.
Bu da¤›t›mlar üniversitelerin Bilgi ‹ﬂlem
Dairesi baﬂkanl›klar›ndan, bilgisayar
mühendislikleri bölümlerinden ya da
sadece da¤›t›m iﬂini üstlenmiﬂ internet
sitelerinden çok cüzi miktarlar karﬂ›l›¤›nda temin edilebilmektedirler.
Türkiye'de de dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi Linux ile tan›ﬂmak isteyen ve
yukarda vaad edilen ﬂekilde bir bilgisayar yaﬂant›s›na ad›m atmak isteyen kiﬂileri bir araya getirmek ve desteklemek
vazifesini üstlenmiﬂ ciddi ve özverili organizasyonlar mevcuttur. LKD (Linux
Kullan›c›lar› Derne¤i), tüm Linux camias›n›n buluﬂma noktas› olmay› hedefleyen ve bütün özgür yaz›l›m hareketlerine kucak açm›ﬂ bir dernektir. Her y›l
düzenlenen ve 4 gün süren Linux ﬁenlikleri ile 3-4 paralel salonda yap›lan seminer oturumlar› ile insanlar Linux ile
ilgili çeﬂitli konularda bilgilendirilmekte, hiç bilmeyenlerden profesyonel bilgisayar kullan›c›lar›na kadar herkesin
faydalanabilece¤i etkinliklere Türkiye'nin dört yan›ndan konuﬂmac›lar ve
izleyiciler kat›lmaktad›r. E-posta listelerinde özgür yaz›l›m ve linux konusunda
yard›m almak isteyen kiﬂilere yard›m edilmekte, düzenli ve gezici seminerler ile kitleler ücretsiz bilgilendirilmektedir.
Türkçeleﬂtirme, yeni özgür yaz›l›mlar›n
geliﬂtirilmesi gibi çal›ﬂmalara destek ve-

Linux Kullan›c›lar› Derde¤i

rilmektedir.
ﬁu anda nerede ise tüm üniversite bilgi
iﬂlem merkezlerinin yan› s›ra, NASA,
IBM, HP, Boeing, HSBC, CityBank, SonyEricsson, Nokia, Siemens, Samsung,
General Motors, Hyundai, Oracle, EToys gibi çok büyük kuruluﬂlar Linux
kullanmakta ve bir ﬂekilde özgür yaz›l›mlara destek olmaktad›rlar.
'Özgür yaz›l›m kullanmay›
hak ediyorsunuz'
Peki, ﬂu anda nas›l linux sahibi olabilir
ve onu kullanmaya baﬂlayabilirsiniz? Bu
sorunun yan›t› da çok basit:
• En yak›n üniversitenin bilgi iﬂlem dairesine 3 adet boﬂ CD ile gidip size tavsiye ettikleri bir Linux da¤›t›m›n› çekmelerini rica edin.
• http://liste.linux.org.tr/ adresine girip
‘linux-baslangic’ isimli e-posta listesine
üye olun ve listeye 'ben linux kullanmak
istiyorum, bana yardim edin' diyin.
Sonras›n›n nas›l geldi¤ine siz de ﬂaﬂ›racaks›n›z.
Bütün bunlar sanki bir pazarlama ﬂirketinin serzeniﬂleri gibi görünmekte, insan›n akl›na 'Peki bunca insan neden bu
fikrin peﬂinden koﬂturuyor? Bu kiﬂilerin
menfaati nedir?' sorular› tak›lmaktad›r.
Siz kabul etmeseniz de, özgür yaz›l›mlar
ve Linux sizin kullanman›z için hiç bir
karﬂ›l›k beklemeden size sunulmuﬂ birer hediyedir. Sizin mal›n›zd›rlar, ve onlara sahip ç›kmak ya da ç›kmamak özgürlü¤ü de di¤er tüm özgürlükleriniz
gibi sizin elinizdedir. Bu ak›m ve bu ak›m›n ürettikleri, toplumlar›n refah seviyesini yükseltmek için çal›ﬂan bilime
ve gelecek nesillere bir mirast›r.
Richard M. Stallman'›n söyledi¤i gibi,
'Özgür yaz›l›m kullanmay› hak ediyorsunuz'.
Bilg. Müh.,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü.
e-mail: meren@comu.edu.tr
Linkler:
www.lkd.org.tr Türkiye Linux Kullan›c›lar›
Derne¤i.
www.linux.org.tr Özgür yaz›l›m kullan›c›lar›n›n buluﬂma noktas›.
www.belgeler.org Linux ve özgür yaz›l›mlar hakk›nda derlenmiﬂ bir çok Türkçe belge.
www.gnu.org GNU resmi web sitesi.
*Bahsi geçen röportaj, 2000 y›l› Aral›k ay›nda Umut Gökbayrak taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Röportaj›n tamam›, http://www.umutgokbayrak.com/
showdoc.php?docid=12 adresinde yer almaktad›r.

Hukuk Sorunlar›

Reklam... Nereye kadar?

Mustafa Güler*

lkemizin ekonomik yap›s›nda
ortaya ç›kan de¤iﬂimler sonras›nda her alanda oldu¤u gibi
sa¤l›k alan›nda da rekabet istekleri ile
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Rekabet için de, di¤er
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n önüne geçebilmek
için ilk yap›lan ﬂey reklam olmuﬂtur.
Kimi zaman aç›k kimi zaman gizli reklamlar her türlü ortam kullan›larak "tüketiciye" ulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ilgili hukuksal düzenlemelerden gelen yetkilerini
kullanarak diﬂhekimlerinin ve diﬂhekimli¤i alan›nda faaliyet gösteren özel
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n reklam yapmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂm›ﬂt›r/çal›ﬂmaktad›r. Bu çaban›n iki gerekçesi bulunmaktad›r: Birincisi hukuksal düzenlemelerin reklam› yasaklam›ﬂ olmas› ikincisi ise sa¤l›k hizmeti sunanlar›n
reklam yar›ﬂ›na girmelerinin yarataca¤›
k›s›r döngünün önlenmesi gayretidir.
Hukuksal düzenlemelere bakt›¤›m›zda
diﬂhekimlerinin, diﬂhekimli¤i alan›nda
faaliyet sunan özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›n›n reklam yapmalar›n›n yasak
oldu¤u görülmektedir. Ülkemizde diﬂhekimli¤i uygulamalar›n›n esaslar›n›

Ü

belirleyen temel yasa 1219 say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanundur. An›lan Yasa’n›n
40.maddesi "‹cray› sanat eden diﬂ tabipleri ve diﬂçiler hasta kabul ettikleri
mahal ile muayene saatlerini bildiren ilânlar tertibine mezun olup di¤er suretlerle reklâm ve saire yapmalar› memnudur." hükmünü içermektedir. Görüldü¤ü gibi hükümde diﬂhekimlerinin
yapaca¤› ilanlarda uyulmas› gereken
kurallar hiçbir kuﬂkuya ve yoruma yer
b›rakmayacak derecede aç›k olarak düzenlenmiﬂtir.
Uyulmas› gereken etik kurallar ise T›bbi Deontoloji Nizamnamesinde belirlenmiﬂtir. An›lan Tüzükte de Yasadaki
hükme paralel bir düzenleme getirilmiﬂtir:
Madde 8 - Tabiplik ve diﬂ tabipli¤i mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. / Tabip ve diﬂ tabibi, yapaca¤› yay›nlarda tababet mesle¤inin ﬂerefini üstün tutmaya mecbur olup, ne suretle olursa olsun, yaz›lar›nda
kendi reklâm›n› yapamaz. / Tabip ve
diﬂ tabibi, gazetelerde ve di¤er neﬂir vas›talar›nda, reklâm mahiyetinde teﬂekkür ilânlar› yazd›ramaz.
Madde 9 - Tabip ve diﬂ tabibi, gazete ve
sair neﬂir vas›talar› ile yapaca¤› ilânlarda ve reçete kâ¤›tlar›nda, ancak ad ve
soyad› ile adresini, Tababet ‹htisas Nizamnamesine göre kabul edilmiﬂ olan
ihtisas ﬂubesini, akademik ünvan›n› ve
muayene gün ve saatlerini yazabilir.
Her iki düzenleme de diﬂhekimli¤i
mesle¤ine ve tedavi kurumlar›na ticari
bir görünüm verilmesi ile insan sa¤l›¤›
ile ilgili bir alanda çal›ﬂan diﬂhekimlerinin reklam yapmalar›n› yasaklamaktad›r.
Reklam bir mal ya da hizmetin talebini
artt›rmak yada insanlar›n mal ya da hizmete talebini yaratmak üzere yap›lan
her türlü yay›n olarak tan›mlanabilir.
Sa¤l›k alan›nda reklam›n yarataca¤› olumsuz etkileri öngören yasa koyucu
bunu yasaklamay› uygun görmüﬂ ve

bunu mümkün olan en aç›k bir biçimde kaleme alm›ﬂt›r.
Yaﬂam deneyimlerimizden bilmekteyiz
ki, bütün bu düzenlemelerdeki yasaklamalardan kaç›nmak ve daha etkili olabilmek için son zamanlarda haber ad›
alt›nda yay›nlanan gizli reklamlar tercih
edilmektedir. Bu sebeple televizyonlar›n ana haber bültenleri içinde özellikle
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n ismi de verilmek
suretiyle haber/reklamlar yay›nlanmakta, bas›nda da özellikle gazete eklerinde
haber görünümlü yaz›lar yazd›r›lmaktad›r. Ortaya ç›kan bu yönelim özel
sa¤l›k hizmeti sunumu alan›nda da
kendini göstermiﬂtir. Özel poliklinik,
merkez veya hastanesine bir yer edinme, edindi¤i yeri geniﬂletme amac›yla
diﬂhekimlerinin aç›k-örtülü reklamlar›
iletiﬂim mecralar›nda yerini alm›ﬂt›r. Bu
ﬂekilde yay›nlanan gizli reklamlar›n da
sonuçta reklam olarak de¤erlendirildi¤i
ve gerekli yapt›r›mlarla karﬂ›land›¤›n›n
unutulmamas› gerekir.
Ayr›ca bir özel sa¤l›k kuruluﬂu veya
diﬂhekiminin reklam yapmaya baﬂlamas› di¤erlerinde kendilerinin de reklam yapmalar› gerekti¤ine dair düﬂünceyi yaratmakta; diﬂhekimli¤i alan›nda
sunulan hizmetlerin reklamlar› her geçen gün daha yo¤un, daha maliyetli bir
ﬂekilde sunulmaktad›r. Reklamlar ile
toplumun bilinçlendirilmesi suretiyle
diﬂhekimine baﬂvuran hasta say›s› ve
baﬂvuru s›kl›¤›n›n artt›r›lmas› de¤il
mevcut hastalar›n baﬂvuru adreslerinin
de¤iﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu ﬂekilde, daha fazla kâr elde etmek için yap›lan faaliyet bir süre sonra diﬂhekimlerinin bütünü düﬂünüldü¤ünde y›k›c›
etkiler ortaya koymaktad›r.
Bütün bu sebeplerle diﬂhekimli¤i hizmetinin sunumunda mesleki rekabet
d›ﬂ›nda bir rekabetin olmamas› için her
türlü çaban›n gösterilmesi diﬂhekimli¤i
mesle¤i ve toplum sa¤l›¤› için büyük önem taﬂ›maktad›r.
* Avukat, TDB Hukuk Dan›flman›
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‹dari para cezalar›
ve mevzuatlardaki
son de¤iﬂiklikler
Baset Demirbu¤a*

958 Say›l› Kanuna göre SSK’ da
uygulanmakta olan idari para cezalar›nda de¤iﬂikli yap›lm›ﬂt›r. Ana baﬂl›klar halinde yap›lan de¤iﬂiklikler.
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‹ﬂyerini bildirmeyen;
Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlar Asgari Ücretin 3 kat›
918.000.000.TL
Di¤er defter tutmak zorunda olanlar
Asgari Ücretin 2 kat› 612.000.000.TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar
Asgari Ücret Tutar›nda 306.000.000 TL
Sigortal›y› bildirmeyen;
Sigortal›y› Bildirmeyen Asgari Ücret
Tutar›nda 306.000.000 TL
Sigortal›y› Bildirmeyen (Çal›ﬂma izniTDBD / 96

nin olmamas› durumunda) Asgari Ücretin 2 kat› 612.000.000 TL

(ﬁu anda 17.405.000.TL) Sosyal Güvenlik Destek Pirimi ödeyecekler.

Bildirge vermeyen;
As›l nitelikte olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› baﬂ›na Asgari Ücretin 1/5
tutar›nda 61.200.000 TL
Ek belge niteli¤inde olmas› halinde sigortal› say›s›na bak›lmaks›z›n Asgari
Ücretin 1/8 tutar›nda 38.250.000 TL
Hiç belge vermeyenlere ise sigortal› say›s›na bak›lmaks›z›n her ay için Asgari
Ücretin 3 kat› 918.000.000 TL

Di¤er kanunlarda
yap›lan de¤iﬂiklikler

Belge ibraz etmeyen;
Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü iseler Asgari Ücretin 12 kat›
3.672.000.000 TL
Di¤er defter tutmakla yükümlü iseler
Asgari Ücretin 6 kat› 1.836.000.000.TL
Di¤er defter tutmakla yükümlü de¤il iseler Asgari Ücretin 3 kat› 918.000.000
TL
Belgenin iﬂçiler taraf›ndan da görülebilecek bir yere as›lmamas› halinde asgari
ücretin 2 kat› 612.000.000 TL
Vizite ka¤›d›n›n verilmemesi halinde
asgari ücret tutar›nda 306.000.000 TL
tutar›nda iﬂverenler idari para cezas› ödemek zorunda kal›rlar.
1479 Say›l› Kanunun 20.Maddesinin
1. f›kras› 02.08.2003 tarih 25187 Say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 4956
Say›l› Kanunla de¤iﬂtirilmiﬂtir. 4956
Say›l› Kanunun 44. Maddesine göre;
Ba¤-Kur ve Di¤er Sosyal Güvenlik
Kanunlar›na göre yaﬂl›l›k ve mallüllük ayl›¤› ba¤lananlar tekrar ticari faaliyet dolay›s›yla iﬂe baﬂlad›klar› takdirde, iﬂe baﬂlad›klar› ay› takip eden
ay baﬂ›ndan itibaren Ba¤-Kur’a 12.basamak piriminin %10’u üzerinden

12.11.2003 tarih ve 25287 say›l› Resmi
Gazete’ de yay›mlanan 03.11.2003 tarih ve 2003/6345 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun 48 ve 51. maddesine göre y›ll›k tecil faizi oran› ile ayl›k gecikme zamm›
nispetleri yeniden düzenlenmiﬂtir.
6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanunun 48. Maddesine göre halen y›ll›k %60 olarak uygulanmakta olan Tecil Faizi y›ll›k % 36
olarak belirlendi.
Yine ayn› kanunun 51. maddesine göre
ayl›k % 7 olarak uygulanmakta olan
Gecikme Faizi her ay için % 4 olarak
belirlendi.
12/11/2003 tarihinden önce vadesi geldi¤i halde bu tarihe kadar ödenmemiﬂ
olan amme alacaklar›n›n bu tarihten itibaren ödenecek k›s›mlar›na yukar›da
belirtilen nispetlerde gecikme zamm›
uygulanacakt›r.
Mükelleflere vergi dairelerine gelmeksizin, vergilerini bankalar arac›l›¤›yla ödenmesi konusunda bir zorunluluk getirilmesi planlanmaktad›r.Pilot olarak
ilk aﬂamada tahsilata iliﬂkin altyap›n›n
haz›rlanm›ﬂ olmas›n›n bir sonucu olarak Ankara Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içerisinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden baﬂlat›ld›.
* TDB Mali Müﬂaviri

HealOzone
Ac›s›z, çürük tedavi sistemi
Delme yok, doldurma yok, i¤ne yok
ealOzone teknolojisi sayesinde bir
çok vakada diﬂ çürüklerinin delinerek temizlenmesine gerek kalmam›ﬂt›r.
OZON gaz› herhangi bir virüsü, bakteriyi, mantar› an›nda yok eden bir gazd›r.
Devrimseldir çünkü ilk defa bir diﬂhekimi sizi tedavi ederken diﬂinizin bir k›sm›n› delmek zorunda de¤ildir. Diﬂinizde çürük oluﬂturan mikro organizmalar
size veya diﬂinize hiçbir zarar vermeden
yok edilirler. Dikkat edilmesi gereken
husus ise mikro organizmalardan ar›nd›r›lm›ﬂ diﬂin remineralize olmas›d›r.
Kendi kendini tedavi etmektedir!
Diﬂte çürümüﬂ bir alan varsa ve OZON
ile tedavi edildi¤inde herhangi bir doldurmaya ya da delmeye dolay›s›yla anesteziye de ihtiyaç yoktur.

H

Niveous

Bütün diﬂhekimli¤i vakalar›nda
kullan›labilir mi?
Queen’s Üniversitesi taraf›ndan yay›mlanan araﬂt›rmalar ve diﬂhekimlerinin
denemelerle yapt›¤› araﬂt›rmalar göstermiﬂtir ki bu teknoloji ›s›rma bölgesinde
baﬂlam›ﬂ olan ve diﬂin diﬂ eti ile birleﬂti¤i yerde baﬂlam›ﬂ olan çürük bölgelerde
çok iyi sonuçlar elde etmiﬂtir. Di¤er araﬂt›rmalarla ilgili raporlar s›ras›yla yay›mlanmaktad›r ve çok önemli bulgular
elde edildi¤i, diﬂhekimli¤inde de t›pk›
t›pta elde edildi¤i gibi önemli tedavi alanlar›na ulaﬂ›labilece¤i ispatlanm›ﬂt›r.
Çünkü OZON gaz› temasa geçti¤i tüm
mikro organizmalar› yok etmektedir dolay›s›yla bu teknolojiden yararlanmayacak hiçbir diﬂhekimli¤i ve t›p alan› bulunmamaktad›r.

ProPex
apex locater
ProPex geliﬂen elektronik teknolojilerinin getirdi¤i yenilikleri kullanarak ve endodonti alan›ndaki uzun
süreli deneyler sonras› oluﬂturulmuﬂ modern bir apex locaterd›r.
ProPex dizayn edilirken hekimlerin
kullan›m s›ras›ndaki ihtiyaçlar› göz
önüne al›narak ergonomik, kompakt, sa¤lam ve kolay kullan›m›
sa¤layacak ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
Propex'te ulaﬂ›lan çok frekansl›l›k
hangi kanal koﬂulunda olursa olsun
(›slak-kuru) her durumda apikal
foremeni net bir ﬂekilde tesbitine
imkan verir.
Propex'in geniﬂ ekran› e¤enin kanal
içindeki kullan›m yönünü gösteririr. Ayr›ca hekim ekran› göremedi¤i zaman, sesli uyar› sistemi Propex'i kullanmas›na olanak sa¤lar.
Propex apikale yaklaﬂt›¤›nda 2-3
mm kala 2 bip sinyali ile hekimi uyar›r. Ayr›ca 1 mm sonras›da milimetrenin 1/10 hassasiyet ile gerek
görsel gerek iﬂitsel bir ﬂekilde kanal
içindeki apikale göre e¤enin konumunu tespit eder.
Dentsply Maillefer
Tel: 0.216. 445 76 48

OZON gaz› bizleri korumaktad›r!
OZON f›rt›nalar s›ras›nda atmosferde oluﬂan do¤al bir gazd›r. Güneﬂ’ten gelen
zararl› radyasyonu engelleyerek derimizi korur ve hayati bir rol oynar. Ayn› zamanda Dünya’daki hayat›n düzenleyicilerindendir. HealOzone OZON gaz› üretir ve tamamen güvenlidir. Cihaz ak›ll›ca tasarland›¤›ndan hiçbir ﬂekilde mühür tam yerine oturtulmad›¤› sürece OZON gaz› diﬂe verilmez. Diﬂ bir kere
tam olarak mühürlendi¤inde OZON 10
ile 40 saniye aras› diﬂe uygulan›r (çürü¤ün durumuna göre). Özel mineral katk› içeren s›v› bu uygulamadan sonra diﬂe uygulan›r ve hasta evde diﬂhekiminin
verece¤i hasta kitini kullanarak tetiklenmiﬂ ve h›zland›r›lm›ﬂ olan remineralizasyon safhas›n›n süreklili¤ini sa¤lar.
Güney Diﬂ Deposu
Tel: 0.212. 346 04 04

Isodan

Ofis Beyazlatma Sistemi
ﬂsiz olarak tasarlanm›ﬂ olan In-Office Beyazlatma
Sistemi di¤er sistemlere k›yasla yar› sürede beyazlatma sa¤lamaktad›r. Niveous diﬂ beyazlatma sistemi bir hastaya uygulanacak olan ampuller ﬂeklinde
paketlenmiﬂtir. Önceden kar›ﬂt›r›lm›ﬂ olan jel hidrojen peroksit ve portakal pigmenti kar›ﬂ›m›ndan oluﬂmaktad›r. Set içersinde "Booster" f›rçalar› bulunmakta olup diﬂ üzerine sürülecek olan jelin da¤›t›lmas›n› sa¤layarak beyazlatma etkisinin h›zlanmas›n›
sa¤lamaktad›r. Her bir Niveous kit içersinde 10 adet
beyazlatma ampulü, 30 adet "Booster" brushes, Niveous S›v› ‹zolasyon Materyali içermektedir.
http://www.shofu.com/operative_esthetics.html

E

hassasiyet giderici
ental hassasiyetin uzun süreli olarak ortadan kald›r›lmas›n› hedeflemektedir.
Restoratif iﬂlemler öncesinde veya dental iritanlar›n (so¤uk,s›cak gibi fiziksel etkenlerin,
asit gibi kimyasal ajanlar›n ve abrazyon gibi
fizyolojik etkenler) neden olabilece¤i dental
hiperesteziyi tedavi etmek amac›yla kullan›lmaktad›r.
http://www.septodontinc.com/frame.php?
prod=iso
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Kurs
Kongre,
Sempozyum
Belarus Diﬂhekimleri Birli¤i
3.Uluslararas› Konferans›
24 – 26 ﬁubat 2004
Minsk, Belarus
tel: +375 17 223 33 91
fax: +375 17 223 33 86
medica@tc.by
www.tc.by
139. K›ﬂ Toplant›s›
25 – 28 ﬁubat 2004
ﬁikago Diﬂhekimleri Birli¤i
tel: +1 3128367300
fax: +1 3128367339
lgirardi@chicagodentalsociety.org

Dubai Dünya Diﬂhekimli¤i
Toplant›s›
28 ﬁubat –1 Mart 2004
Novotel, Dubai Dünya Ticaret
Merkezi, Dubai,
Birleﬂik Arap Emirlikleri
www.aeedc.com/courses.htm

tel: 0212 219 66 45
fax: 0212 232 05 60
www.ido.org.tr
26. ASYA Pasifik Diﬂhekimli¤i
Kongresi
28 May›s - 1 Haziran 2004
Hong Kong Kongre ve Fuar Merkezi
Hong Kong Diﬂhekimleri Birli¤i
tel:+852 2871 8787
fax:+852 2871 8898
confdept@hkam.org.hk
www.apdc2004.org

IDEM 2004 Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Fuar› ve Toplant›s›
2 – 4 Mart 2004
Singapur
tel: +49 221 8212374
fax: +49 221 8213325
idem@koelnmesse.de
www.idem-singapore .com

Avrupa Pediatrik Diﬂhekimli¤i
Akademisi 7. Avrupa Kongresi
Haziran 2004
Barcelona, ‹spanya
tel: +34 93 206 46 46
fax:: +34 93 204 97 32
www.eapd.gr

FDI Sürekli E¤itim 2004
6 – 7 Mart 2004
Kuala Lumpur, Malezya
Malezya Diﬂhekimleri Birli¤i
tel: +603 42571542

FDI 2004 Yeni Delhi
Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i Kongresi
Pragati Maidan Konferans Merkezi,
Yeni Delhi
10-13 Eylül 2004
congress@fdiworldental.org

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
17 -22 May›s 2004
‹stanbul

Çanakkale
Diﬂhekimleri Odas›
7. Bilimsel Sempozyum
10-11 Ocak 2004
Çanakkale Kolin Hotel
Kongre Merkezi Toplant› Salonu
Konuﬂmac›lar:

Dr. Galip Gürel / EDAD Baﬂkan›
Kron Köprü Protezleri ‹çin Diﬂ Kesimi
Ölçü Teknikleri
Estetik Diﬂhekimli¤inde En Son Yenilikler
Serbest Diﬂhekimli¤inde Muayenehane Yöntemi

Prof.Dr. Cüneyt Oral
Anesteziler, Teknikler ve Komplikasyonlar
Rezeksiyon, Reimplantasyon
Muayenehane ﬁartlar›nda Cerrahi ile ‹lgili Sorunlar

Türk Endodonti Derne¤i
9. Uluslararas› Endodonti Kongresi

22-24 Nisan 2004
Konuﬂmac›lar:

M. Torabincjad (USA)
1. MTA’n›n klinik kullan›m›
2. MTAD yeni endodontik y›kama solüsyonu

Larz Spangberg (USA)
1- Hatal› endodontik tedavilerde tedavi tekrar›
problemler ve çözümleri
2- Klinik endodontide hayaller ve gerçekler

S. Kim (USA)
1- Endodontik mikrocerrahide Operasyon
mikroskobu kullan›m›

R. Nair (‹sviçre)
1- Apikal periodontitisin etyolojisi ve patolojisi
2- Diﬂlerin innrevasyonu, hipersensitivite ve
endodontik orijinli a¤r›

P. Wesselink (Hollanda)
1- Yeni kök kanal› ﬂekillendirme yöntemleri:
Eksik sorunlar gerilerde mi kald›?
2- Kök kanallar›n›n dezenfeksiyonu ve t›kanmas›:
Ne kadar gerçek?

W. Pertot (Fransa)
SDE Yüksek Kuruluna kredilendirme için baﬂvurulmuﬂtur.

Tel – Fax
: 0286 214 03 76
e-mail : disodackale@ttnet.net.tr
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1- Son y›llarda Endodontide geliﬂmeler

P. Calas (Fransa)
1- (HERO shaper) kök kanal› ﬂekillendirme
aletlerinde son geliﬂme: Klinik kullan›m

