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Değerli meslektaşlarım,

16.Genel Kurulumuzun 
sonucunda tekrar görev-
de olmamızdan dolayı, 

tüm meslektaşlarımıza yöne-
tim kurulu adına teşekkür 
ederim. Oturmuş bir ekip 
olarak daha verimli ve güzel 
işler yapmak üzere kolları ye-
niden sıvadık. Bahar Sempoz-
yumunun ardından 19 Mayıs 
Dişhekimliği Fakültesi ile bir-
likte yapmayı hedeflediğimiz 
22 Kasım ve kış seminerleri 
etkinliklerinin çalışmalarına 
bu günden başlıyoruz. Sadece 
oda bölgemizden değil tüm 
dişhekimliği camiasının beğe-
nisini ve katılımını sağlayacak 
güzel programlar, etkinlikler 
düşünüyoruz.

Yine ilkini Oda, Ordu Dişhe-
kimliği Fakültesi ve Ordu 
ADSM ile birlikte geçen sene 
yaptığımız “Ordu Kış 
Semineri’ni ”daha etkin şekil-
de yapmayı, her yıl geleneksel 
hale getirmeyi düşünüyoruz. 

Gücümüzün yettiğince en gü-
zel şekilde yapmaya çalışaca-
ğımız tüm etkinliklerde mes-
lektaşlarımızı görmek bize 
şevk ve çalışma azmi verecek-
tir.

Değerli meslektaşlarım

Şu andaki oda yerimizin eği-
tim salonuna, genel kurulda 
aldığımız karar ile “Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu Eğitim 
Salonu” ismi verildi. Bu ismi 
odamız salonunun girişine 
gururla asacağız. 

Çok daha iyi, sağlıklı, huzur-
lu, verimli günlerde hep bir-
likte olma dileği ile sağlıcakla 
kalın..  
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YASTAYIZ...

Değerli meslektaşlarım

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, 
şiddet her geçen gün artıyor. Sağlık 
hizmetleri özellikleri ve kuralları 
olan bilimsel ölçülere göre yapılan 
bir hizmettir. Uyulması gereken ku-
rallar hasta yararınadır. Şiddet hiç-
bir şeyi çözemez. Aydın Germencik 
Devlet Hastanesinde görev yapan 
meslektaşımız Dişhekimi Nihat 
Kuruçelik  15 Mayıs 2015 günü 
hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına 
uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş 
olsun diyoruz. Yine Samsun Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesinde görev yapan Dr Ersan Şe-
ner mesai saati çıkışı bir hastanın 
yakını tarafından saldırıya uğramış-
tır. Dr arkadaşımıza da geçmiş ol-
sun dileklerimizi iletiyoruz.
Vatandaşın isyanı aslında sağlık po-
litikalarınadır. Sistemin işlemeyen, 
yolunda gitmeyen tıkanan tüm 
noktalarında çözümsüzlüğün nede-
ni olarak hekimleri ve sağlık çalışan-
larını gösteren politikacı ve yöneti-
ciler bu saldırıların esas 
sorumlusudur.

TDB Kongresine (26-30 Mayıs) 
gitmeden önce yukardaki sağlık ça-
lışanlarına şiddet ile ilgili yazıyı der-
gi için hazırlamıştım.29 Mayıs tari-
hinde Samsun Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde 
görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı 

Operatör Doktor Kamil Furtun’un 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşa-
mını yitirdiğini duyduğumda ko-
lum kanadım kırıldı. Dergi basıma 
girerken bu yazıyı ilave etmek zo-
runda kaldım. İnanın 
İçimden haykırmak geldi
İçimden bağırmak geldi
İçimden isyan etmek geldi
İçimden ağlamak geldi

Bu dördüncüsü umarım son olur. 
Sağlık çalışanlarını ,aşağılayan, 
emeğini yok sayan bu zihniyet de-
ğişmedikçe, bu yönetim anlayışının 
sonu gelmedikçe biraz zor…..
Rahat uyu değerli kardeşim, oradan 
olanları izle, bu düzenbaz düzenin, 
anlayışın nasıl sonunun geleceğini, 
hesabının sorulacağını izle… Ke-
derli ailesine, yakınlarına sabırlar 
diliyorum.

Sevgili arkadaşlarım

11. Kdz Bahar sempozyumunun 
sizlere yakışır şekilde organize etme-
nin ve uygulamanın gururu içeri-
sindeyiz. Bu sempozyumu başlan-
gıçta yaşadığımız güçlükleri 
düşündüğümüzde geldiğimiz nok-
tanın büyük başarı olduğunu daha 
iyi anlıyoruz. Atatürk Kültür Mer-
kezinin salon ve fuaye alanı küçük, 
sponsor bulmakta zorlanıyorduk. 
Kiraladığımız masa ve sandalyeleri 
arkadaşlarla sabahın köründe kendi 

omuzlarımızda fuaye alanına zevkle 
taşırdık. Sonraları Atatürk Kültür 
Merkezi bize dar gelmeye başladı, 
Büyük Otele geçtik. Zaman içeri-
sinde buraya da sığmaz olduk ve 
daha ferah imkânları iyi Yelken Ku-
lübe geçtik. Sempozyumu son yıl-
larda burada daha rahat ve başarı ile 
düzenliyoruz. Bizler, siz katılımcı 
meslektaşlarımız, sponsor firmalar 
genel anlamda rahat ve memnunuz. 
Fakat bu son yaptığımız 11. Bahar 
sempozyumu bize buranında artık 
dar gelmeye başladığını gösterdi. 
Tabi hizmeti aksatmamak, kaliteyi 
düşürmemek kaydıyla yer arayışla-
rımıza bu günden başladık. Bölge-
miz ve bölge dışından gelen tüm 
meslektaşlarımıza, sponsor firmala-
ra teşekkür ediyoruz.

Değerli Meslektaşlarım

Türk Dişhekimleri Birliği 15.Ola-
ğan Genel Kurulu 8-9-10 Mayıs 
2015 tarihlerinde Ankara’da yapıl-
dı. Gayet demokratik bir ortamda 
geçen genel kurul neticesinde birlik 
organlarına seçilenler belli olmuş-
tur. Bizim odamızdan önceki dö-
nem olduğu gibi Dişhekimi Tuncay 
Seven Merkez Yönetim Kuruluna, 
Dişhekimi Muammer Ertan Birlik 
Yüksek Disiplin Kuruluna seçilmiş-
lerdir. Kendilerini kutlar başarılar 
dilerim. Genel Kurulda divan baş-
kanı; ilk olarak Samsun Dişhekim-

Abdullah İLKER
Samsun Dişhekimleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com
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Aslında hepimizin sorun-
ları daha öğrencilik yılla-
rımızda başlar. Bizler 

şimdi yaşadığımız gerek ekono-
mik gerekse idari sorunlara daha 
öğrencilik yıllarından itibaren alı-
şığız. İlk olarak dişhekimliği 
maddi ve manevi açıdan en zor 
bölümlerden biridir. Hasta bul-
manın zorluğu, bulunan hastaya 
rağmen ünit bulma zorluğu, işi 
yetiştirme stresi, kullandığımız 
malzemeleri bizlerin tedarik et-
mesi ve bunların pahalı olması 
hastaların daha o günlerden baş-
layarak yaptığı kaprisleri, bazen 
sizin zaaflarınızdan yararlanma-
ları, sizlerden maddi anlamda çı-
kar sağlamaları, sabahlara kadar 
sözlülere çalışma, son sınıfa doğ-
ru uzmanlık yapmalımıyım sıkın-
tısı, okulu biran önce bitirme ar-
zusu, mesleğe atılma ve para 
kazanma isteği bizlerin 5 yada 
daha fazla sene içinde yaşadığı-
mız streslerdi.

Aslında çokta kolay gelmemiştik 
mezun olduğumuz günlere. Çok 
stresli dönemlerden geçmiştik 
ama başarmıştık. Artık okul bu 
kadar zorluktan sonra bitmişti ve 
gerisi teferruattı. Şimdi hayata 

atılma zamanı, öğrendiklerini uy-
gulama zamanı,topluma faydalı 
birer birey olma zamanı,her şey-
den önce kutsal bir meslek olan 
doktor olma zamanı gelmişti. 
Hepimiz bunun heyecanı için-
deydik ve bir karar vermeliydik.  
Çoğumuz o kadar heyecanlı ve 
hevesliydik ki hiçbir tavsiyeye al-
dırmadan ve araştırmadan kendi 
etrafımızdakileri gözlemleyerek 
bir kapıdan içeri girdik. Zaten 3 
alternatifimiz vardı.Ya özel mua-
yenehanecilik yapacaktık ki bu-
nun da kendi içinde dalları vardır, 
kendi işyerini açmak, özel bir 
hastane veya poliklinikte çalış-
mak yada kendinizi bir teknisye-
nin kucağında bulmak. Bir diğer 
tercih ise devlette çalışmayı tercih 
etmekti.. Son tercih ise üniversi-
tede kalıp uzmanlık yapmaktı.. 
Hepsinin birbirine göre artıları ve 
eksileri vardı ama siz yine kendi-
nize çok güvendiğiniz ve biraz da 
duygusal davrandığınız için kal-
binizden geçene karar verdiniz 
yada son iki seçeneği deneyip ol-
madığı için özel muayenehaneni-
zi açtınız. Çünkü ülkemizde sağ-
lık politikalarının bu kadar 
değişken olduğunun farkına daha 
sonra varacaktınız.Ailesinde diş 

hekimi olanlar biraz daha şanslı 
idiler. Onlar diğerlerine göre bir 
adım önde başlayacaktı siz ise sı-
fırdan gelmek zorundaydınız. Ve 
diğer taraftan 5 sene boyunca ai-
leniz size ekonomik anlamda bü-
yük destek verdiği için artık onla-
rı da düşünüp bu işi kendi 
emeğinizle başarmak zorunda 
hissediyordunuz. Verdiğimiz bu 
kararlardan bazen pişman olduk 
ve tekrar başka bir kapının açıl-
masını bekledik, bazense işler is-
tediğimiz gibi gitti ve halimizden 
çok memnunduk .Ama genel an-
lamda sistemsizlik hiçbirimizi 
memnun etmiyordu çünkü her-
kes farklı şeylerden şikayetçiydi.

Özelde çalışanlar giderlerini kar-
şılamakta zorlanmaktaydı ve dev-
letin özelden hizmet almaması 
nedeniyle işler gitgide düşüyordu 

Birde bunların yanında yönetme-
liklerin değişmesi muayenehane 
açmanın güçleşmesi ve yeni yö-
netmeliğin bizler üzerine külfet 
getirmesi ve bütün bunlara karşı 
bağlı olduğumuz odaların bütün 
çabalarına rağmen etkin olama-
ması özelde çalışanların en büyük 
şikayetleriydi.Özel hastane ve po-

KARARLARIMIZ
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Alper DİLEK
Samsun Dişhekimleri Odası 
2. Başkanı
dtadilek@hotmail.com

liklinikte çalışanlar ise emeklerinin 
karşılığını alamama gibi sorunlarla 
karşı karşıyaydı.. Teknisyenin ya-
nında çalışanlar ise tam bir çıkma-
zın içine düşmüşlerdi.

Ülkemizde özel muayenehane ve 
polikliniklerin çoğunun büyük şe-
hirlerde olması hekim dağılımının 
dengesizliği ister istemez pastanın 
küçülmesine ve bizlerin daha çok 
etik dışı çalışmamıza ve şikayetle-
rimize neden oluyor.

Bir kısım arkadaşımız kamuya 
geçtiler. İlk yıllarda kamuda çalış-
mak çok cazip değildi. Kamu çok 
fazla tedavi kalemiyle ilgilenmiyor-
du ve ücretler oldukça düşüktü. 
Fakat daha sonra ADSM ‘lerin bü-
yük şehirlerde ve kırsalda çoğal-
masıyla birlikte çoğu arkadaşımız 
kamuya geçmek zorunda kaldı. 
Ama onlarında çok çalışmak, puan 
yetiştirme, emeğinin karşılığını 
alamama ,özlük hakları ve hasta 
şiddeti gibi şikayetleri olduğunu 
gördük.

Üniversitede kalmak ise tam bir 
şanstı. İlk önceleri doktoralı olarak 
giriliyordu ve mutlaka torpilin ol-
ması gerekiyordu ve kadro da veril-
meyebilirdi. Yani bedava insan 
gücü demekti. Ama biraz dişini 

sıkarsan sonrası iyi gibiydi. Daha 
sonraları DUS’ u çıkardılar biraz 
daha adaletli idi ama çok az kişi 
alıyorlardı.Aynı puan sorunu ve iş 
yükü şikayetleri orada da vardı.  
Bütün bu belirsizlikler içinde bir 
karar vermek zorunda kaldık ve 
mesleğe katılmakla beraber kendi-
mizi daha büyük sorunların içinde 
bulduk. 10 seneden beri diş he-
kimleri odasının hep içinde bulun-
muş biri olarak her kesimin soru-
nunu ayrı ayrı en ince ayrıntısına 

kadar dinledim ve çözüm bulma 
yarışının içinde buldum kendimi. 
Bazen düşünüyorum da hep öğ-
renci olarak kalsaydık da tek der-
dimiz okulu bitirmek olsaymış.

Tekrardan  görüşmek dileğiyle.
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Yıllardır düzenlediğimiz ge-
leneksellesen karadeniz 
bahar sempozyumumuz 

bu sene 30 Nisan-1 Mayıs tari-
hinde Samsun Yelken Kulüp de 
yapıldı.150 den fazla katılımcı 
meslektaşımızla beraber coş-
kulu geçen bir sempozyum ge-
cirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Odamıza bağlı olan Samsun, 
Sinop, Ordu Amasya illeri dışın-
daki illerimizden de misafirleri 
ağırlamış olmamız bizi bir son-
raki sempozyum için heyecan-
landırmakta.

Sempozyumumuz 30 Nisan Cu-
martesi günü kayıtların yapılması 
ile başladı..Açılış proramında ön-
celikle oda Genel Sekreterimiz 
Dt.Ali Şener’in  sempozyumla il-
gili bilgiler vermesinin ardından 
TDB Merkez Yönetim Kurulu  
Üyesi Dt.Tuncay Seven kürsü ko-
nuşmasını yaptı. Son olarak oda 
Başkanımız Dt.Abdullah İlker 
açılış konuşmasının ardından 
sempozyum başladı.

12.GELENEKSEL
KARADENiZ BAHAR
SEMPOZYUMU…

BAHAR SEMPOZYUMU
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BAHAR SEMPOZYUMU



13SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 16 / 2016 13SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 16 / 2016

Cumartesi sabah ilk oturum  Prof.
Dr.Sedat Küçükay bizlere ‘’Biomi-
metic Dişhekimliğinde Biouyum-
lu Cam Karbomer Uygulamaları’’ 
konusunu anlatması ile başlamış-
tır.Ayrıca daha sonra bu konun 
uygulaması ile ilgili ‘’Cam Karbo-
mer Uygulama Kursu’’ sınırlı kişi-
nin katılımı ile Prof.Dr.Sedat Kü-

çükay eşliğinde düzenlenmiştir.
Bu sunumun ardından firmaların 
yoğun katılımı ve ilgisi ile gerçek-
leştirilen fuar alanımızın açılışı ya-
pılmıştır.20 den fazla serginin bu-
lunduğu fuar alanında ana 
sponsorlarımız olan Mahya Diş 
Deposu, Kavo, D-Master ve İz 
Dental dışında Solid Dental,İpana-

Oral B, 4T Dental ,Güney Diş 
Deposu, Dentium, Tokuyama 
Dental, Deniz Bank, Kuzey Diş 
Deposu, Straumann, Umg, Den-
timplant, Türk Denta, Vefa Diş 
Deposu ,Quintessence Yayıncılık 
ve Elin sempozyumumuza katılan 
firmalardır.

Günün 2. Konuşmacısı Dişhekimi 
Engin Taviloğlu canlı uygulama ile 
‘’Anterior Morfoloji ve Kompozit 
Tabakalama Teknikleri’’ üzerine 2 
saatlik sunumunu yoğun bir katı-
lım ile gerçekleştirmiştir.

Öğle yemeğinde verilen geniş ara-
da hem fuar alanını inceleme fırsa-
tı bulan katılımcılar hemde sosyal 

olarak birarada olma imkanı bul-
muştur. Öğleden sonra daha önce 
duyurulan Prof. vDr. Yaşar 
Özkan’nın rahatsızlığı nedeniyle 
yerine Yrd.Doç.Dr.Y.Umut Aslan 
‘’Digital Teknolojilerin İmplant 
Planlama ve Cerrahi Pratikteki 
Avantajları’’ konulu sunumu ger-
çekleştirmiştir. Daha sonra Prof.
Dr.Atilla Sertgöz ‘’İmplant Üstü 

Hareketli ve Hibrid Protezler’’ ko-
nulu sunumu gerçekleştirmiştir. 
Cumartesi gününün bilimsel 
programı böylece sona ermiş ve ya-
rarlı bilgiler edinilmiştir.

Akşam yemeğinde katılımcıların 
Saray Köfteci’sinde biraraya gel-
mesi ile  günün yorgunluğu biraz 
olsun atılmıştır.
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BAHAR SEMPOZYUMU

1 Mayıs Pazar günü Doç.Dr.Ser-
dar Uysal’ın  ‘’Dişhekimliğinde Di-
gital İş Akışı/ 3D Dental Volu-
metrik Tomografi’’ konulu sunum 
ile başlamıştır. Daha sonra Dişhe-

kimi Panur Yaramanoğlu ‘’Dişhe-
kimliğinde Digital İş Akışı /Cad 
Cam Sistemi ‘’konulu sunumu ger-
çekleştirmiştir. Sempozyumumu-
zun son bilimsel oturumunda 

Doç.Dr.Tuğrul Sarı ‘’İmplant Üstü 
Protezlerde Custom Abutmetin 
Önemi ve Geleceği’’konusununda 
bizleri bilgilendirmiştir.

Pazar gününün sonunda yapılan çekilişle orada bulunan meslektaşlarımıza hediyeleri 
verilerek,firmalarımızın destekleri ile toplanan 20 den fazla hediye sahiplerini bulmuştur.
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Bu sene katılımcı hocaları-
mıza ve firmalara sempoz-
yum anısına TEMA Vak-

fından alınan ve Kuzey Kıbrıs 
Gazileri Hatıra Ormanına bağış-
lanan fidanlar hediye edildi. Böy-
lece yoğun bir program daha sona 

ermiştir. Odamızın çalışmalarına 
katılımları ile destek veren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyor 
ve daha güzel, kalabalık, birlik ve 
beraberlik içinde olacağımız orga-
nizasyonlarda görüşmek üzere di-
yorum.

ovgu1993@yahoo.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Dt.Övgü TUNÇDEMİR
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BAHAR SEMPOZYUMU
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KAVO KERR GROUP: Ece ACAR

Keyifli bir lokasyonda, oldukça verimli bir bilimsel 
program dahilinde gerçekleşen 12.Karadeniz Bahar 

Sempozyumu’na Kavo Kerr Group olarak katıl-
maktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

Samsun Dişhekimleri Odaısna ve tüm katılımcı 
hekimlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

TÜRKDENTA: Osman NAZLI

Geçen yıla göre daha organize buldum.

TÜRKDENTA: :Osman NAZLI

TÜRKDENTA: Osman NAZLIDMASTER: Barış ÇATALAY

KUZEY DİŞ DEPOSU: Musa İLHAN

Her sene olduğu gibi yine bir semposyumda dişhekimleri 
ve diğer firmacı arkadaşlar ile bir araya geldik. Farklı ve 

güzel etkinlik daha iyi olabilirdi.  En azından gelen 
misafirlerimize yemek yedirebilieceğimiz bir yer olursa iyi 

olur üye olmadan. Teşekkürler. 

Türkiyeninm farklı illerinde süregelen etkinlikler 
çercevesinde karadenizin incisi samsun’da sizlerle buluş-
mak onur verici. Süreklik kavramında bu tür organizas-

yonlar ve toplantılarda olmaya devam edeceğiz. Fakat 
organizasyon alanı daha geniş olabilirdi.Teşekkürler.

BAHAR SEMPOZYUMU 
FİRMA GÖRÜŞLERİ
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BAHAR SEMPOZYUMU

Sponsor firma sayısı ve katılım açısından başarılı 
buldum. Sonraki organizasyonlara da destek vermeye 

değer bir örnek. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.  

BATI DENTAL : Petek AYDINER

VEFA DİŞ DEPOSU: Uğur ERÇİN

Bu yılki sempozyum ve fa diş deposu ve odamız 
işbirliği ile sayın engin Taviloğlu hocamızın katılımı 

ve workshop uygulaması sayesinde çok keyifli ve 
başarılı olmuştur. 

Organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

QUINTESSENCE YAYINCILIK
İlhan AKBULUT

SOLİDENTAL MEDİKAL ÜRN. LTD. ŞTİ: 
Nurettin DERGİN

Quintesse yayıncılık olarak her yıl düzenlenen bahar 
sempozyumun katılıyoruz. İlginize yürekten teşekkür 

ederiz. Bu sene hekimlerin firmalara olan 
ilgisizliğindne şikayet etmek zorundayım. Umarım bir 

sonraki sene farklı bir etkinlikle hekimlerimizi fuar 
alanına ilgilerini çekebiliriz. Burada olmaktan yinede 

mutluyuz. Teşekkür ederiz.

5.sine katıldığımız bu bahar sempozyumuda 
diğerleir gibi güzel geçti. Sempozuma katılırken 

bölgedeki dişhekimlerine geniş ürün rortföyümüzü, 
implant ve cerrahide yeni yöntemlerle kullanılan el 
aletlerini tanıtmayı hedefledik ve yeni hükümlerle 

tanışma olanağı bulduk. Daha nice organizasyonda 
buluşmak istiyoruz.
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Sempozyum gayet başarılı geçiyor. Her sene artan bir ilgi 
görülmekte. Bize karşı gösterilen ilgiden de oldukça 

memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkürler..

ELİN TEPE ÜRN. : Ümit ÖNEN

DENTİMPLANT: Hüseyin KUŞ

Genel anlamı ile iyi organize olmuş bir program. 
Stand açılan salon mekan olarak biraz dar kaldı. Ancak 

özellikle Samsun Dişhekimleri Odasının değerli başkanı 
ve tüm çalışma arkadaşlarının samimi çabaları dikkate 

değerdir. Bu nedenl firmamız adına çok teşekkür ederiz. 
Bir daha ki etkinliklerde beraber olabilmek umuduyla 

sevgi ve saygılarımızla. 

MAHYA DİŞ DEPOSU
Yalçın ATAÇ

İPANA ORAL-B: Erol ARI

Karadeniz bölgesi dişhekimlerini ortak bir platformda 
birleştiren ve firmaların entegrasyonuna kolaylaştıran 

bu gibi organizasyonlar son derece faydalı oluyor. 
Odanıza firmam adına teşekkürlerimizi iletirim. 

Katılım yüksek olduğu düşünüyorum. 
Sempozyumda ulaşamadığımız hekimleri tanıma 
fırsatımız oldu. Hekimler ürünlere karşı ilgili bir 
tavır sergilediler. İlgilerinize teşekkür ediyorum.

TÜRKDENTA: Osman NAZLINTA İMPLANT: Pınar KELEŞ

Bu organizasyon her yıl daha ilgi duyulan ve 
bizlere fayda sağlayan bir etkinlik bu bahar 

sempozyumunda yer aldığımız için Samsun 
Dişhekimleri Odasına  teşekkür ederiz.
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TÜRKDENTA: Osman NAZLI

Genel olarak sempozyuma katılım 
iyi fakat stantlara ilgi zayıf.

GÜNEY DİŞ DEPOSU
Arzu KARAUL

DENTİUM: M.Can BAYDIR

Değerli hekimlerimizle buluşmamıza vesile olduğu 
için Samsun Dişhekimleri Odasına teşekkür 

ederim. Bizlere bu kalite ve güveni verdikleri için 
emeği geçen herkese minnet duyarım. 

TÜRKDENTA: Osman NAZLI

Son derece faydalı oldu. Organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Murat İnanç Cengiz/Zonguldak

Bu organizasyona ilk defa katılıyorum. Dişhekimlerini 
böyle bir organizasyon ile buluşturmanızda çok 

memnunum. 12.si yapılan bu organizasyonun her yıl 
daha kapsamlı olmasını diliyorum. Odanın bu tip 
organizasyonlar ile yıl içinde daha çok dişhekimi 

buluşmasını temenni ediyorum. Gayet güzel ve 
amacına uygun bir organizasyon. 

BAHAR SEMPOZYUMU 
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Erkan KURT/Trabzon

BAHAR SEMPOZYUMU
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ORGAN BAĞIŞI

Organ nakli, vücutta görevi-
ni yapamayan bir organın 
yerine canlı bir vericiden 

veya ölüden alınan sağlam ve aynı 
görevi üslenecek bir organın nakle-
dilmesi işlemidir. Organ bağışı ise, 
bir kişinin hayatta iken serbest ira-
desi ile tıbben yaşamı sona erdikten 
sonra doku ve organlarının başka 
hastaların tedavisi için kullanılması-
na izin vermesi ve bunu belgelendir-
mesidir. Tedavisi sadece organ ve 
doku nakli ile mümkün olan hasta-
lıklar tüm dünyanın olduğu gibi ül-
kemizin de önemli sağlık sorunla-
rından biridir. 2238 nolu yasaya 
göre; 18 yaşını dolduran ve akli den-
gesi yerinde olan kişiler yaşamlarını 
yitirdikten sonra, kullanılmak üzere 
organ ve dokularını bağışlamak iste-
diklerinde, bu konu ile yetkilendiril-

miş kurumlara başvuruda buluna-
rak organ bağışında bulunabilirler. 
Organ bağışında bulunabilmek için; 
organ bağışı kartını iki tanık huzu-
runda doldurup imzalamak yeterli-
dir. Organ bağışı yapanların, bu du-
rumdan ailelerini de haberdar 
etmeleri daha sonra çıkabilecek 
problemleri önlemek açısından ya-

rarlı olacaktır. Organ bağışında bu-
lunan kişilerin organ bağış kartını 
daima yanında taşıması organ bağışı 
işleminin karışıklık ve gecikme ol-
maksızın yerine getirilmesini sağla-
yacaktır. Organ bağışında bulunan 
kişilere ait bilgiler elektronik ortam-
da  “Türkiye Organ ve Doku Bağışı 
Bilgi Sistemine aktarılmaktadır. Ül-

SAMSUN İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN 
BAĞIŞI FAALİYETLERİ

SAMSUN İL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN 
BAĞIŞI FAALİYETLERİ

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf KÖKSAL Organ bağışı ve nakli konusunda bilgi verdi. 
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kemizde organlar Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde kurulmuş olan Ulusal 
Organ ve Doku Nakli Koordinas-
yon Sistemi içerisinde dağıtılmakta-
dır. Sistemin amacı; ülke genelinde 
organ ve doku nakli hizmetleri ala-
nında çalışan kurum ve kuruluşlar 
arasına gerekli koordinasyonu sağ-
lamak, sınırlı sayıda temin edilebi-
len organ ve dokuları, bilimsel ku-
rallara, tıbbi etik anlayışına uygun 
olarak adaletli bir biçimde en uygun 
hastalara, en kısa süre içerisinde 
naklini sağlamaktır.

Ülkemizde  yaklaşık 30 bin kişi ha-
yatlarını devam ettirmek için organ 
nakline ihtiyaç duymaktadır. Organ 
bağışı ve organ nakli sayılarının ye-
tersizliği, organ yetmezliği nedeniy-
le tedavi görmekte olan birçok has-
tanın organ beklerken hayatını 
kaybetmesine neden olmaktadır. 
Özellikle kalp ve karaciğer nakli 
bekleyen hastalar uygun ve yeterli 
verici olmaması nedeniyle kısa süre 
içinde hayatlarını kaybetmektedir. 
Hastaların yaşam süresi ve kalite-
sinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde 
ağır kayıplara yol açan söz konusu 
organ yetmezlikleri önemli bir sağ-
lık sorunu olarak gündemdeki yeri-
ni korumakta olup, organ bağışı ve 
nakli sayılarının artırılması öncelikli 
hedeflerimizdendir. Organ bağışı ve 
nakli konularında yürüttüğümüz 
faaliyetlerdeki amacımız organ ba-
ğışı konusunda toplum bilincini 
oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin 
konuya ilgisini artırmaktır. Yeterli 
organ bağışı olmaması nedeniyle, 
organ nakli gerçekleşmeyen hastalar 
kısa süre içinde organ yetmezliğine 
bağlı olarak hayatlarını kaybediyor. 
Organ bağışı konusunda toplumu-
muzda önceki yıllara nazaran artış 
görülmekte ancak nakil bekleyen 
hasta sayısı göz önüne alındığında 
hala istenen düzeye ulaşamadığımız 
görülmektedir” dedi.  Dr. Yusuf 
KÖKSAL yaptığı açıklamada, or-
gan bağışının hayat kurtaran çok 
önemli ve basit bir yol olduğunun 

unutulmaması gerektiğini ifade etti. 
Organ bağışı konusuna toplum ola-
rak hassasiyet göstermeli, organ 
nakli gerektiren hastalıkların her an 
bizim ve sevdiklerimizin başına ge-
lebileceğini unutmamalıyız. Bu ko-
nuda duyarlı davranmak hepimizin 
toplumsal sorumluluğudur dedi. 

Samsun Organ ve Doku Nakli Böl-
ge Koordinasyon Merkezi Sorum-
lusu Dr. Mehmet KAZAK yaptığı 
açıklamada; bizim en büyük sıkıntı-
mız organ bağış azlığıdır. Organ ba-
ğışçısı sayısını arttırabilmek için 
pek çok faaliyet yürütüyoruz. Yaptı-
ğımız faaliyetlerle Samsun’da ve 
ülke genelinde organ bağışı sayısını 
ve organ naklini arttırmak, organ 
bağışı ve nakli konusunda farkında-

lık oluşturmak istiyoruz. Sağlık 
müdürlüğü olarak birçok etkinlik 
düzenleyerek halkı bilgilendirme 
toplantıları, duyurular ve çeşitli ak-
tiviteler yapıyoruz.  2015 yılında 
birçok kurum ve kuruluşta düzenle-
diğimiz eğitimlerle yaklaşık 6000 

kişiye ulaşıldı ve organ ve doku nak-
li eğitimleri verildi.  Organ bağışı ve 
nakli konusunda farkındalık oluş-
turmak için yerel ve ulusal radyo ve 
televizyonlarda 9 kez program dü-
zenlendi. Organ bağışı ve nakli ko-
nusunda çalışan hekimler ile  bu  
çalışmalarda görevli sağlık persone-
linin  katılımı ile toplantılar düzen-
lendi, 700 kişiye eğitim verildi  or-
gan bağışı konusunda bilgi 
lendirmeler yapıldı.  Lise son sınıf 
öğrencilerini kapsayan eğitim prog-
ramımız dahilinde 65 lisede toplam 
6050 öğrenci ve 280 öğretmene or-
gan bağışı ve nakli konularında eği-
timler düzenlendi.  Düzenlediğimiz 
faaliyetler sonucunda 2014 yılında 
beyin ölümü sayısı 204 ve organ ba-
ğışına onay veren donör sayısı 43, 
2015 yılında beyin ölümü sayısı 212 
ve donör sayısı 44, 2016 yılı beş ay-
lık sürede beyin ölümü sayısı 69 ve 
donör sayısı 17 dir. 2016 yılı mayıs 
ayı sonu itibari ile bağışçı sayımız 
9194 dür. Hem bağışçı sayılarımız 
hem de organ nakline dönüşen do-
nör sayılarımız her yıl artmakta ve 
organ bekleyen hastalarımıza umut 
olmaya devam etmektedir. 

2016 yılında da okullarda, il gene-
linde bütün kurum ve kuruluşlarda  
eğitim toplantıları düzenlenmeye, 
halkımızın yoğun olarak bulunduğu 
cadde, park  ve alış veriş merkezle-
rinde broşür dağıtılmakta  ve organ 
bağış stantları açılmak suretiyle ça-
lışmalarımız ve farkındalık eğitim-
lerimiz devam etmektedir dedi.  
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2 yıl önce odamızda düzenlenen  
bir kış semineri sırasında baş-
kanımız Abdullah İLKER ile 

sohbetlenmiştik.Konuşmamız es-
nasında o günkü mevcut yönetim 
kurulundaki arkadaşlardan bir ka-
çıyla vedalaşacaklarını yeni isimler 
üzerinde çalıştıklarını bunlardan 
birinin de ben olduğumu belirtti.

Benim de çalışmak istemem halinde 
yeni yönetimde beraber  görev alabi-
leceğimizi ilk o zaman başkanımız-
dan işitmiştim.Bunları başkanımı-
zın ağzından ilk duyduğumda 
mesleğini ve meslektaşını seven her 
dişhekimi arkadaşım gibi çok heya-

canlanıp mutlulukla kabul ettim.  
Böylece oluşturulan yeni yönetim 
kurulu listemizde ilk kez aday olup 
seçilmiş  ve siz değerli meslektaşla-
rımızın bizlere teslim ettiği emaneti 
yönetimdeki ve odanın farklı organ-
larında görev yapan diğer  arkadaş-
larımızla beraber en iyi yerlere getir-
meye çalıştık. Yorucu ama bir o 
kadar da keyif alarak yaptığımız 
birçok bilimsel ve sosyal aktiviteden 
alnımızın akıyla çıktığımızı düşü-
nüyorum.En büyük gelir kaynağı-
mızın oda aidatlarının olduğu  bir 
dönemde üye sayımız malum ne-
denlerden dolayı iyice azalmışken 
mali anlamda açık vermeyen, gelir-

TDB GENEL KURUL

ovgu1993@yahoo.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Dt. Erman ÜRER
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gider dengesini bozmadan yönetilen 
sayılı dişhekimleri odasından biri 
olmayı başardık. Yine bu dönemde 
yakın zamanda kaybettiğimiz büyü-
ğümüz, onur üyemiz rahmetli Dt. 
Mustafa Güneşdoğdu’nun ciddi 
katkılarıyla odaya komşu daireyi sa-
tın aldık. Burdan kendisini tekrar 
rahmetle anıyoruz.

Yukarıda da bahsettiğim gibi geriye 
dönüp baktığımızda iyisiyle kötü-
süyle, sevabıyla günahıyla bir döne-
mi daha geride bıraktık. 16. Olağan 
Genel Kurul için hazırlıklarımız 
başladı. Yeni yönetim listesi ve oda 
organlarında görev yapacak arka-
daşlar kararlaştırıldı.Gönlüm ister-
di ki mesleğimizi daha da yukarılara 
taşımak adına çalışacağına ,yeni fi-
kirler üreteceğine inandığımız bir 
veya birden fazla grubun çalışma 
halinde olup bizler gibi aday olması 
demokrasinin getirdiği olgunlukta 
yarışıp daha da güçlenerek bu se-
çimlerden çıkmaktı. Ama tahmin 
edildiği üzere  meslek odamız son 
zamanlarda görmeye alışık olduğu-
muz gibi  yine yeterince sahiplenil-
medi. Yine de böyle zor dönemlerde 
meslek odamızı yalnız bırakmayan, 
sırtlayan, görevden kaçmayan de-
ğerli meslektaşlarıma da teşekkür 
etmeden geçemiyeceğim.

9 nisan 2016 cumartesi günü saat 
13.00 de 16. Genel kurul toplantısı 
açılışı ve divan seçimi yapıldı.Saygı 
duruşunun ardından yönetim kuru-
lu adına başkanımız sayın Abdullah 
İLKER’in gündeme dair konuşma-
sına geçildi. Çalışma, Mali, Denetle-
me Kurulu raporlarının okunması, 
görüşülmesi ve raporların aklanma-
sından sonra yeni döneme ait tah-
mini bütçe açıklandı ve karara bağ-
landı.Oda için gerekli taşınmazların 
satın alınması veya kiralanması, 
mevcut taşınmazların satılması veya 
kiraya verilmesi konularında yöne-
tim kuruluna yetki verilmesi, oda 
organlarında görev alacaklara verile-
cek ödeneklerin tespiti,yeni döneme 
ilişkin dilek ve önerilerin ardından 
adayların tespiti ve açıklanmasına 
geçildi. 10/04/2016 Pazar günü 
Türk Diş Hekimleri Birliği Samsun 
Diş Hekimleri Odası’nın olağan ge-

nel kurul seçimi 333 kayıtlı üye sa-
yımız içerisnden oylamaya gelen 70 
kişinin katılımıyla yapılmış olup, 
organlara seçilenler aşağıda veril-
miştir. Oda organlarında ve yöne-
timde beraber çalışmaktan büyük 
keyif aldığım tüm meslektaşlarımla 
tekrar beraber olmaktan dolayı ken-
dimi çok şanslı hissetmekle beraber 
hepsine böyle zor bir dönemde  
meslek odalarını yalnız bırakmadık-
ları, taşın altına ellerini koydukları 
için ayrıca teşekkür ediyorum.Yeni 
dönemde tüm ekibimizle beraber 
bu ulvi görevi yerine getirebilmek 
için elimizden gelen tüm gayreti 
gösterceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın.Bundan sonraki dönemde 
daha kalabalık bir katılımla seçimle-
re girmenin sonuç ne olursa olsun 
kazananın hep meslek örgütümü-
zün olması dileğiyle…
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letin diş sağlığına verdiği önemin 
devam etmesiyle şimdi olduğu yer-
den çok daha iyi bir yere taşınacağı-
na inanıyorum. Halihazırda ülke-
mizde verilen diş hekimliği hizmeti, 
Avrupa’dan bile hasta gelmesini sağ-
layacak kadar gelişmiş durumda.   

“Sağlıkta dönüşüm “ politi-
kası sizce başarılı mı? 
Neler söylemek istersiniz?
“Saglıkta Dönüşüm” e  iki yönlü 
bakmaya çalışıyoruz; sağlık hizmet-
lerinin ulaşılabilirliği artmıştır, ilaca 
erişim kolaylaşmıştır, bir tek dişhe-
kiminden özelden hizmet alımı ger-
çekleşmemiştir. Bu da sağlanabilirse 
hem hastalar hem de sektör açısın-
dan iyi olacaktır. Ancak hekimler-
den aldığımız geribildirimlerde 
hastaya ayrılan zamanın kısaldığı, 
gereksiz tetkik ve teşhis yöntemleri-
nin arttığı ve nitelikli sağlık hizmet-
lerinde azalma olduğu yönündedir.

Üretim ve satışını yaptığınız 
cihaz ve sarf malzemelerden 
bahseder misiniz?
KaVo Kerr Group olarak biz 17 diş 
hekimliği cihaz ve sarf malzemesi 
üreten markanın oluşturduğu bir 
platformuz. Danaher’e bağlı marka-
lar arasında KaVo ve Kerr dışında 
Instrumentarium, Soredex, Gen-
dex, I-cat gibi görüntülemecihazla-
rı, Pelton & Crane, Marus ve DCI 
gibi diş ünitleri, Ormco, Spofa ve 
Pentron gibi sarf malzeme, Nobel 
Biocare, Implant Direct gibi imp-
lant üreticileri bulunmakta. Dünya 
üzerindeki kliniklerin %99’unda bi-
zim platformumuzda bulunan mar-
kalardan en az biri kullanılmakta. 
Üretim ve satışını yaptığımız ürün 
yelpazemiz:
- Diş ünitleri ve aksesurları
- El aletleri, enstrümanlar
-Görüntüleme ekipmanları 
  (3 boyutlu ve 2 boyutlu
  görüntüleme)
- CAD/CAM sistemleri
- Kompozitler, bonding ajanları, si-

manlar ve aksesuarlar
- Eğitim sistemleri ve hasta
  simülatörleri
- İmplant
- Ortodontik Malzemeler
- Diş laboratuarı motorları 
  ve mobilyaları
- Looplar
- Hijyen ve profilaksi malzemele-
rinden oluşmakta.

Sektörden biri olarak diş he-
kimliği fakültelerinin sayılarının 
hızlı bir şekilde artmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Mesle-
ğe, topluma ve sektöre yan-
sımaları nasıl olmuştur? 
Sektör açısından yeni dişhekimliği 
fakültesi yeni satış alanı olarak gö-
rülmekle birlikte, diş hekimi sayı-
sındaki artış ağız sağlığı bilinci ile 
birlikte ilerlemezse, ileride  tedavi 
kalitesinin düşmesi ve kaliteli ürün 
kullanılmaması gibi sonuçlar yara-
tabilir. Bunun yanısıra dişhekimle-
rinin çoklu birimlerde çalışması ve 
satınalma süreçlerinin dışında kal-
ması durumunu getirebilir

Çin gibi uzak doğu ülkelerin-
den ithal edilen malzemelerin 
kalitesi sizce nasıl?
Uzakdoğu’da üretilen ürünlerin ka-
liteleri tabii ki karşılığında ödenen 
ücretin karşılığını verir nitelikte. 
Çok düşük fiyatlı ürün üretebilmek 
mutlaka ürünün kalitesinden ya da 
fonksiyonlarından fedakarlık gerek-
tirir.

Kamunun diş sağlığı için 
yaptığı çalışmaları hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Kamu son 10 yılda  Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük alıcısı konumuna 
gelmiştir. Önemli olan daha fazla 
hizmet üretme yerine hizmeti alan 
ve sunanların bu işten memnun ol-
masıdır. Yine de vatandaşın sağlık 
hizmetlerine daha rahat ulaşıyor ol-
ması önemlidir. Sağlık planlamaları 
çok sık değiştirilmemelidir

Diş hekimliğinin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Biz bu konuda hep pozitif düşün-
mekteyiz. Özelden hizmet alımı 
gerçekleştiği takdirde bir çok sorun 
kendiliğinden hallocaktır.

Her geçen gün kan kaybe-
den özel muayenehaneler 
sizce nasıl eski parlak gün-
lerine döner?
Halkımızın diş sağlığı konusunda 
gittikçe bilinçlendiğini, özensiz ya-
pılan diş tedavilerinin daha sonra 
başlarına daha büyük problemler 
açacağının, yavaş ve geç de olsa far-
kına varacaklarını düşünüyorum. 
Bu yüzden de özel muayenhaneler-
de sunulan tedaviler kalitelerini ko-
rudukları sürece eski hızına kısa 
sürede kavuşacaklardır. Bunun için 
diş hekimlerine de hasta iletişimi ve 
bilgilendirmesi konusunda önemli 
bir görev düşmekte.
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TEMA

Son yıllarda insanlar bunu  
geç te olsa fark ettiler. Tah-
ripkar  alışkanlıklardan vaz 

geçilmemiş olsa da bitki örtüsü-
nün geri kazandırılması ve ağaç-
landırılma çalışmaları tüm dünya-
da  önem kazandı.

Peki herkesin bir fidanı mı  olması 
mı gerekiyor ? diye soruyorsanız ; 
bir tane yetmez diyerek ağaçların 
bitkilerin insanlara olan binlerce 
faydalarından bazılarını saymaya 
başlıyorum. Öncelikle hepimizin 
bildiği gibi ormanlar dünyanın ak-
ciğerleridir. Sağlıklı olmayan bir 
akciğerin sahibinin yaşantısını dü-
şünebiliyor musunuz ? Soluduğu-

muz oksijeni  bizden hiç bir şey 
talep etmeden  bitkiler üretmiyor 
mu? Su kaynaklarımızın korun-
masını ve beslenmesini  insanların 
su baskınlarından ve sellerden ko-
runmasını bitkiler sağlamıyor mu? 

Son yıllarda adından sıkça bahse-
dilen sera etkisi ve küresel ısınma-
nın çaresi de bitki örtüsünün ko-
runmasıdır.İnsan faaliyetleri 
neticesinde oluşan karbondioksit 
sera etkisiyle güneşten gelen dün-
yayı  ısıtan enerjinin fazlasının geri 
atmosfere dönüşünü engeller. So-
nuçta dünyanın ısısı yükselir, ku-
tuplardaki  buzullar erir deniz se-
viyesi yükselir, vesselam dünya 

yaşanmaz hale gelir. İşte size bir 
kısmını saydığım bitki örtüsünün  
yok olmasının neticesi  bunlar ol-
maya başladı veya  olabilecek.Şu 
anda yaşayan nesil olarak belki 
bizler yaşamımızı rahat  sürdüre-
biliriz. Ancak bir Kızılderili atasö-
zünde dile getirildiği gibi  bize  
dünya  miras kalmadı, çocukları-
mıza da yaşanabilir  bir halde bı-
rakmamız gerekiyor.

O halde ,bu günden  başlayarak  
yaşamımızın sonuna dek  üretti-
ğimiz karbondioksitin, kirlettiğimiz 
suların ve yok ettiğimiz temiz çev-
renin telafisi için fidan dikmeye  ve 
tohum ekmeye başlamalıyız. Bir-

AĞACINIZ VAR MI
SİZİN BİR DİKİLİ?

Samsun Dişhekimleri Odası
Merzifon İlçe Temsilcisi

Dt.Kadir ACAR

dtacar@gmail.com
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYEMİZ

Esra DURAN
Dr. Dişhekimi

25.10.1983 tarihinde Ankara’da doğdu. 15.09.2006 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.02.12.2004 endodonti anabilim dalında uzmanlık 
aldı.  Samsun/Atakum’da bulunan muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

çoğumuz diyeceğiz ki amann  
kadir işin mi yok bunlarla uğraşı-
yorsun veya benim fidan dikmeye 
ve bakmaya zamanım mı var ?

O zaman çok sevdiğimiz çocukla-
rımıza  ve torunlarımıza çölleşmiş 
,kirlenmiş, yaşanamaz bir dünya 
bırakacağız onlarda arkamızdan 

dua yerine ilkel ve iptidai insanlar 
dünyayı bu hale getirip bırakmış-
lar demezler mi? Zamanımız ve 
imkanımız yoksa sınırlı ise TEMA 
VAKFI  her mevsim her zaman 
fidanınızı dikmek sevdiklerinizin 
özel günlerinde onlara  fidan serti-
fikası  verebilmek için bir telefon 

veya mesajınızı  bekliyor. Boş bir 
zamanınızda TEMA VAKFI nın 
web sitesini mutlaka ziyaret edin 
veya bagis@tema.tr mail gönderin 
ben bunlardan  anlamam diyorsa-
nız açın 0212 283 78 16 nolu  tele-
fondan dahili 185 i bilgilenin, he-
nüz  kıyamet kopmuyorken !

?
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DUYURULAR

Tayfun Pekdemir 

Oğuz Gürbüz

Özgür Efe Özdemir

Özlem Tutkun

Özgür Oktay
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Siyah Haberler
Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 365,00-TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden: 182,50-TL

Aidatlarınızı T.C. Ziraat Bankası Samsun Şubesi (IBAN TR55 0001 0002 2239 9282 8950 01),  FinansBank 19 Mayıs 
Şubesi (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35),  Denizbank Atakum Şubesi (IBAN TR55 0013 4000 0005 5686 
4000 08) nolu Samsun Dişhekimleri Odası hesabına yatırarak dekontunuzu odamız sekreterliğine iletmenizi 
önemle rica ederiz.

2016 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN  
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNE KADAR

Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem Danacı Taşçı’nın büyük dedesi ,
Odamız üyesi Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Aytaç Bacınoğlunun 
babası, Odamız Üyesi Demirel uzun’un annesi 

vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Allahtan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Dişhekimleri Güler ve Köksal Piyade çiftinin kızları, Hilal Piyade .... nişanlanarak 
evliliği ilk adımı atmıştır. Çiftlere Mutluluklar diliyoruz

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER
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