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Sevgili Meslektaşlarım;
Sonbaharın kapanışını yaptığımız bu sayımızla ne güzel ki tekrar birlikteyiz. İnsan haklarına saygı, hukuk devleti, demokrasi
ve özgürlük gibi temel ilkelerin ülkemizde Cumhuriyetin şemsiyesi altında en insani düzeyde yaşatılması dileklerimle 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir…
Ben bu yazıyı yazarken Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu
köyü yakınlarındaki özel şirkete ait kömür ocağında ne yazık ki 18
işçinin su basmasıyla mahsur kaldığını ekranlardan öğrendim. Allah
yardımcıları olsun.
Ağız ve Diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında ortaya çıkan yönetmelik taslağı ile mesleğimiz yeni bir meşguliyete sürükleniyor. Bu madalyonun iyi yüzü diyebiliriz. Diş hekimlerinin emeğinin ucuza satılmasını hedef almış muayenehaneleri
ateşe vermeye yönelik bu taslak; peki ya gerçek olursa ‘bizi neler
bekliyor?’ sorusunun cevabını yönetim kurulu arkadaşlarımız sizlerle dergimizde tüm ayrıntılarıyla paylaştılar.
22 Kasım da kutladığımız Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftasına
yönelik hazırlanan programda bilimsel ve sosyal yönden keyifli bir
gün bizleri bekliyor. Gelin bu yıl daha çok birlikte olup, BİRLİK
olalım.
Bir sağlık haberiyle noktalayalım; Rusya halk sağlığı dairesi, saç
bitinin yaygınlaşmasını engellemek için ikili ya da çoklu selfie
çektirmekten kaçınılmasını tavsiye etmiş :) Sayfaları keyifle
çevirmeniz dileğiyle…

Filiz KOLBAKIR AYPAK
Dişhekimi

ﬁlizkolbakir@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 31.10.2014
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Başkanın Kaleminden
yok gibi. Dişhekimleri bir sessizliğe bürünmüş, maalesef bu
Değerli meslektaşlarım
yaşam tarzına uymuş, kabullenğız dişsağlığı hizmetle- miş halde olayları uzaktan takip
rinde karmaşa, kaos bir eder olmuştur. Ne zaman bir
türlü bitmiyor. Sağlığa kıvılcım bir yerimizden tutuyapılan harcamayı tüketim ola- şursa, canımızı yakarsa feryat
rak gören zihniyet, sağlık hiz- edeceğiz. Hâlâ gelecek için dümetlerini kamusal alanın dışına şünmüyor kafa yormuyoruz. ne
çıkarmak istiyor. Özelleştirme demişler; ”Düşündüğün gibi
koşullarını yaratmaya çalışıyor. yaşamıyorsan, yaşadığın gibi
Kendisi için çalışan dişhekimle- düşünmeye başlarsın”.
rini işsizleştirerek, ucuz iş gücü
haline getirerek sağlık hizmetle- Değerli kardeşlerim
rini piyasalaştırmak istiyor.
2002 den beri Ak Parti iktidarı- Sağlık Bakanlığının, Ağız Diş
nın sağlık politikaları ile ,dişhe- Sağlığı hizmeti sunulan özel
kimliği mesleği her yönü ile iti- sağlık kuruluşları hakkındaki
bar kaybetmiştir.Yeni açılan yönetmelikte, köklü değişiklikdişhekimliği fakültelerinin sayı- ler yapacağı belli olmuştur.
sının altmış küsurlara varması
ve eğitimin kalitesinin düşün- 12.yılına giren Adalet ve Kaldürücü olması, ağız diş sağlığı kınma Partisi ne yazık ki yapsorunlarını bir çığ gibi katlaya- tıkları ile adaleti sağlamıyor.
rak büyütmüştür. Maalesef ka- Adalet ayrımcılık yaparak sağmu-özel ayırımı körüklenerek lanmaz. Bu gün dişhekimi muaramızdaki mesleki ayrışma da ayenehanelerini kapsam dışı bıbüyütülmüştür. Çıkması bekle- rakarak, kapatmanın yollarını
nen Ağız diş sağlığı yönetmelik arayarak, bireysel çalışmayı yok
taslağının, dişhekimliği mesle- ederek, dişhekimliği hizmetleriğine yapacağı olumsuzlukları nin özel merkezler ve hastanekavramış, önemsemiş dolayısı lerden alınması düşüncesi, haile tepki gösteren meslektaşımız zırlıkları sağlık hizmetlerinin
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özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının adımlarının devamıdır.
Yönetmelik değerlendirildiğinde, muayenehaneleri ortadan
kaldıran ve dişhekimliği hizmetlerini büyük merkezler aracılığı ile verilmesinin, bu merkezlere dişhekimi olmayanların
da sermayedar ortak olarak katıla bilmesi ve dişhekimlerinin
bu büyük merkezlerin çalışanı
olmasının tasarlandığı anlaşılmaktadır.
· Asansörsüz binada muayenehane açılamayacak
· Yapı kullanma izin belgesi,
depreme dayanaklılık raporu ve
yangın raporu olmayan binalarda muayenehane açılamayacak
· Muayenehane çalışma süresi
sınırlandırılıyor
· Yeni poliklinik açılamayacak
mevcut poliklinikler, adres değişikliğinde bile A tipi ADSM
olmak zorundadır
· Dişhekimlerinin A tipi ADSM
açmaya niyetlenmesi halinde,
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tüm koşullar haricinde, birde ta- öncelikle Avrupa toplumlarının
bip ortak bulması gerekecek.
önemli bir unsurunu teşkil ettiğini teyit eder
· Diş Teknisyeni ADSM de çalıştırılabilirken, muayenehanede *AB sözleşmesinin 152. Maddeçalıştırılamayacak
sinin esaslarına uymak konusunda serbest mesleklerin sağlık sek· Hasta mahremiyeti rafa kaldırı- töründe
özellikle
dikkate
lıyor, bütün bilgiler Sağlık Ba- alınması konusunu vurgular.
kanlığına veriliyor.
*Serbest meslekler için hem ken· Tanıtım yapılması imkânı ge- di üye ülkelerinde, hem de Avrunişletilip reklama izin veriliyor
pa Birliğinde rekabetin ve serbest
hizmetin teşvik edilmesinin ge· Sağlık kuruluşunun bir daha reğine ve yararına dikkat çeker
açılmamak üzere bütünü ile kapatılması da mümkün
Bu kararla “serbest çalışanlar korunacaktır. Tekeller sağlık hiz· Meslek örgütü ile dişhekimleri metlerinde kaliteyi bozar, sağlık
arasında bağ zayıflatılıyor, üyelik hizmetlerinin korunması için,
kontrol edilmediği gibi incele- serbest çalışanların haklarının
me, denetleme ekiplerindeki oda korunması için gereği yapılmalıtemsilcileri de çıkartılıyor.
dır” der.

Değerli dostlarım
Bilindiği gibi dişhekimliği hizmeti verilen muayenehaneler,
poliklinikler, merkezler dişhekimleri tarafından açılırlar. Bunun aksine bir düzenleme yapılması “kendi adına çalışan”
“kendi işinin patronu olan” dişhekimlerini sermaye gruplarının
çalışanı durumuna düşürmek
olacaktır.
AB Parlamentosunun Lizbon’da
aldığı kararlar, sağlık meslek
gruplarının neden sermayenin
eline terk edilemeyeceğini açıkça
göstermektedir.
* Serbest mesleklerin demokratik sistemin ifadesi olduğunu ve

bu anlayışın hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi, ahlaki bir
yanı da yoktur.
Yapılmak istenen bu düzenlemenin, bu politik tercihin bir nedeni şudur;”Her türlü araç, yol ve
yöntem kullanarak sermaye birikimi sağlanmalıdır. Önce işçileştireceksin, sonra işsizleştireceksin, önce emeğini ucuza
kapatacaksın, sonra emeğinin
bedelini vermemek için her şeyi
yapacaksın”

Ak parti muayenehaneleri büyük
özel sağlık kuruluşlarına yem
yapmak istiyor. Kendisi için çalışanı, geçimini kendi iş yerinde
verdiği emekle sağlamaya çalışan
biz dişhekimlerini, büyük sermayeye destek vererek tasfiye etmek, bu sayede ağız diş sağlığı
alanında da ucuz iş gücü piyasaBu tür girişimler yeni değil, bi- sı oluşturmak istiyor.
lindiği üzere 24 mayıs 2006 tarihinde Diyarbakır AK parti Mil- Dişhekimleri muayenehaneleriletvekili sayın Aziz Akgül, ni sistem dışına bırakarak yapılTBMM ne verdiği öneri ile diş- mak istenen ayrımcılığı asla kahekimi olmayan kişilerce de diş- bul etmeyecektir.
hekimliği hizmeti verilen özel
merkezlerin açılmasının önün- Küresel sermayenin, sosyal devdeki kanuni engellerin kaldırıl- leti yok etme girişimlerine karşı
masını hedeflemişti. Yine bugün sağlık hakkımızı, korumak için,
olduğu gibi amaç “dişhekimleri- emeğimizin değerini korumak
ni sermayenin elinde işçi duru- için, geleceğimizi korumak için,
muna düşürmek” ti.
SUSMAYACAĞIZ. Sağlık ve
esenlikler diliyorum
2003 yılında ağız diş sağlığı hizhoşça kalın.
metlerinin özel hastane, merkez
ve polikliniklerden alınıp muayenehanelerin kapsam dışında
Abdullah İLKER
bırakılması, TDB’ nin tepkisi
Samsun Dişhekimleri Odası
sonrası bu uygulamadan vaz geçilmişti. Şimdi aynı olay daha Yönetim Kurulu Başkanı
vahim şekilde karşımıza çıkıyor, abdullahilker@hotmail.com

Yıl : 3 Sayı : 10 / 2014

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

7

Ağız Diş Sağlığı
Hizmetleri Sunulan
Özel Sağlık
Kuruluşları
Yönetmeliği
Sevgili meslektaşlarım,

si ülkemizdeki demokrasi sağlık kuruluşları ADSM,
anlayışının bir parçası olma- müşterek muayenehane ve
muayenehane olarak sınıfiş hekimliği mesle- lı.
landırılmış. Poliklinik kavrağinin geleceğinin
çizildiği, Şimdi sizlerle epeyce uzun mı hiç yok. Ayrıca 3. madyazılıp
sağlık bakanlığının gizli- olan hazırlanmakta olan yö- dede
ADSM
kadroları
netmeliğin
bizler
için
önemden gizliye ağız - diş sağlığı
bakanlıkça sağlık kuruluşları
hizmeti sunulan özel sağlık li olan bölümlerini paylaş- yönetim sistemine kaydedikuruluşları hakkında yönet- mak istiyorum;
lir. Yeni kadrolar bu sistemde
melik değişikliği içinde oltanımlanır ve diş hekimi ve
duğu ve bunu gerek odalarla -- Yönetmeliğin başındaki sağlık meslek mensuplarının
gerekse kamuoyuyla paylaş- amaç kısmında zaten “fertayrılış ve başlayışları ile muamadan yaptığı günler geçiri- lerin ve toplumun sağlığını
yenehanelerin açılış işlemleri
yoruz.
korumak maksadıyla” ifasistem üzerinden yürütülür
desi eski yönetmeliğe göre
Sağlıkta dönüşüm adı altın düzenlemeden çıkarılmış. ifadesine yer verilmiş.
da büyük sermayederlere bı- Amaç kısmında zaten her
ADSM açmaya
rakılan ortamda tıp doktor- şey planlanmış.
yetkili kişiler ise;
ları, eczacılardan sonra sıra
maalesef bizlere geldi. Za- -- Yönetmeliğin tanımlar
ten bu gidişattan artık mua- kısmında ise birlik ve oda A tipi ADSM ; mesleğini seryenehanelerin kapatılacağı, ifadeleri tamamen çıkarıl- best icra etmek hak ve yetkisi
büyük sermayenin sahip olmış. Burada odaların ve bir- olan tabip ve diş hekimi veya
duğu merkezlerin ve hastaliğin mücadelesine engel ol- birden fazla tabip ve diş hekinelerin açılacağı ve odalarımak için büyük sermayeye mi ortaklığı veya en az yüzde
nızın tamamen sistem dışı
ayak bağı olunmasın diye 51 hissesi tabip ve diş hekimi
bırakılacağı aşikardı. Fakat
ortaklığı bulunan tüzel kişiler
bunun sessiz sedasız yapıl- önü açılmış.
Tarafından açılır ifadesi var.
ması, ben yaptım oldu denmesi, TDB’nin bu çalışmayı --Yönetmeliğin sağlık kuruluş- A tipi ADSM en az 5 diş heillegal yollardan temin etme- larının türleri bölümünde kimi veya uzman kadrosuyla
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açılır ve en az 5 diş üniti bu- mayacağı ile ilgili maddeler me iptal edilir ifadesi yer allunur.
bulunmaktadır.
maktadır.
B tipi ADSM ise mesleğini
serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi veya birden fazla diş hekimi ortaklığıyla açılır.
-Yönetmeliğin
3. Bölümü ’nde ise;

ADSM ve muayenehanelerin
fiziki şartları, bina durumu,
ruhsat ve teknik inceleme
şartlarından bahsetmekte.
- A tipi ADSM’ler müstakil
binalarda veya binanın girişinden itibaren tüm bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dahil bütünlük ve
müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir. Binanın
müstakiliyet arz eden kısmında kurulması halinde , yangın
Kaçış merdivenlerine ulaşıma
dair uygunluk aranır. Hizmet
birimlerinin doğrudan birbirleriyle bağlantılı ve bitişik
konumda olması zorunludur.
Diğer şartlar ise ;

A tipi ADSM’ler için otopark
yönetmeliği, imar mevzuatı,
ısıtma ve soğutma, havalandırma şartları, kafeterya ve
kantin işletebilirliği ve merkez içinde başka bir iş yapıla-

A tipi ADSM’lerde hasta
bekleme salonu, poliklinik
odaları, ameliyathane ve ameliyathanelerde taban-tavan
arası net yüksekliğin havalandırma kanallarının ve hepafiltreler hariç asma tavan altı
net yükseklik her noktada en
az 3 metre olmalı ve koridor
genişliği en az 2 metre olmalı
ifadeleri önemlidir. Ayrıca arşiv ve büro, tuvalet (engellilerin de kullanımına uygun
olacak) acil seti, jeneratör bulunması zorunludur.

--Yönetmeliğin 4. Bölümü
“nde sağlık kuruluşunun çalışanları ile ilgili maddeler yer
almaktadır.
Bu bölümde A tipi ADSM’
lerde en az bir ağız ve diş sağlığı teknikeri ve bir hemşire
bulunur.
Genel anestezi müdahale
ünitesinde tam veya yarı zamanlı çalışan bir anestezi uzmanı bulunması zorunludur.

A ve B tipi ADSM’lerde bünyelerinde protez laboratuvarı
açabilirler. Diğer sağlık kuruMuayenehanelerde ise;
luşlarında diş protez teknisyeni istihdam edilemez ifadePoliklinik odası, hasta bekle- leri bulunmak tadır.
me salonu, arşiv birimi (ki
sağlık net 2 sisteminin devre- Yönetmeliğin
ye girmesi kesin gibi), tuva- 5. Bölümü’nde ise;
let, acil seti, ve en önemlisi
muayenehane katta bulun- Sağlık kuruluşlarının çalışma
makta ise binada asansör bu- usul ve esasları yer almakta.
lunması zorunludur(mevcut
muayenehaneler dahil) ifade- -- ADSM’lerin 24 saat hizleri yet almaktadır.
met verebileceği, muayeneha-- Başvuru ve açılma izni verilmesi bölümü’nde ise; ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet
izin belgesi alarak hasta kabul
ve tedavisine başlamayan
ADSM’nin ruhsatnamesinin
hükmü kalmaz ve ruhsatna-
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nelerin ise ruhsatlarında yer
alan sürelerde hizmet vereceği
ifadeleri yer almaktadır. Röntgen cihazları için Türkiye atom
enerjisinden lisans alma zorunluluğu ve atıkların imhası için
imha için ilgili kurumla SÖZLEŞME imzalanır. Hükümleri
bulunmaktadır.
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Yönetmeliğin
6. Bölümü’nde ise;

lacak yaptırımlar yer almakta.
Yönetmeliğin

Sağlık kuruluşlarının kayıtları, 8. Bölümü’nde ise;
bilgilendirme ve tanıtım ve kuruluşun isimleri ile ilgili dü- Toplumun veya sağlık hizmeti
zenlemeler bulunmakta.
alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durum-- Kayıtlar kısmında hasta bil- ların ortaya çıkması halinde bu
gilerinin mevzuata uygun ka- durum ortadan kaldırılana kayıt tutulması, yedeklenmesi ve dar sağlık kuruluşunun tamaarşivlenmesi ve istendiğinde mında valilikçe geçici olarak
verilmesi gerekmektedir denil- faaliyet durdurulur denilmekmekte. ADSM ve muayene- te. B tipi ADSM’lerin taşınma
hanelerin istenecek tıbbı kayıt- talebinde bulundukları takrirları, belirlenen formata uygun de A tipi olarak ruhsatlandırışekilde ve belli aralıklarla ba- lacağı ifade edilmektedir.
kanlığa gönderir ifadesi bulun-- Diş hekiminin 1219 sayılı
makta.
kanunun 12. Maddesine uyBilgilendirme ve tanıtım kıs- gun olmak şartıyla çalıştıkları
mında her ne kadar ADSM ve ADSM dışında, diğer sağlık
muayenehaneler reklam yapa- kuruluşlarının ağız ve diş sağlımaz densede madde 29 un di- ğı hizmetlerinde yarı zamanlı
ğer bentlerinde yoruma açık olarak çalışabilir. (kaç yerde çalışacağı ve odaya verilen yetkiifadeler yer akmaktadır.
den bahsedilmemiş)
Yönetmeliğin
7. Bölümü’nde ;

merkezler B tipi ADSM olarak
kabul edilir.
A tipi ADSM için yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma
şartlarını taşıyan ve buna ilişkin belgeleri bulunan poliklinik ve merkezlerden müdürlükçe A tipi ruhsat verilir.

Değerli meslektaşlarım,
Yönetmeliğin tamamını okuduğumuz zaman başta muayenehaneler olmak üzere poliklinik ve merkezleride içine
alacak şekilde başta hepimizin
fiziki şartlarının (ülkemizin
hiçbir yerinde olmayan) uygun
olmayacağı görülmekte. Zaten
zor günler geçirdiğimiz şu
günler’de çok değil belki bir
kaç sene içinde hepimiz büyük
bir dönüşüm içine gireceğiz ve
çoğumuz belkide büyük sermayenin birer kölesi olacağız.
Her ne kadar odalarımızın ve
birliğimizin mücadelesini yönetmeliklerle bastırmaya çalışsalarda sizlerinde artık bu gerçeğin farkına varmasını ve
mesleğimizin ve kendi ailenizin geleceği için kamu özel ayrımı yapmadan mücadeleye
katılmanızı ve gündemi devamlı sıcak tutmak amacıyla
çevrenizi ve kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
en büyük isteğimizdir

-- Diş hekimleri muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini A tipi ADSM
Denetim ve ruhsatnamenin
lerde yapabilirler ancak hastageri alınması ile ilgili maddeler
ların tedavi masraflarının
yer almakta.
kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendiDenetim kısmında ;
rilir denilmekte. (merkezlerden hizmet alınacağı algısı
ADSM ve muayenehaneler şi- var)
kayet ve denetim dışında müdürlükçe oluşturulan bir ekip Açılmış sağlık kuruluşlarının
tarafından denetlenir ifadesi durumu kısmında;
Dt. Alper DİLEK
var. Ruhsatın geri alınması böSamsun Dişhekimleri
lümünde denetimler sırasında Yönetmeliğe göre açılarak faa- Odası 2.Başkanı
oluşan eksiklikler sonucu yapı- liyet gösteren poliklinikler ve dtadilek@hotmail.com
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Sağlıkta
Dönüşüm...
Merhaba; değerli meslektaşla- adı altında uyguladığı politika
rım dergimizin yeni sayısında bizi bu günlere getirdi. İMF tarafından hazırlanan bu sağlık
tekrardan sizlerleyiz.
reformu nedir??
eçen sayımızda sizlere
mesleğimizdeki zorluk- - Sağlık hizmetlerinin perforların arttığını ve çözüm mansını geliştirmek için yapılan
yollarının giderek azaldığını önemli ve amaçlı bir çabadır.
söylemiştim. Sanırım eski günlerimizi aramaya devam edece- - Sağlık reformunun kendisi bir
ğiz. Tasarı halinde olan ağız diş amaç değil araçtır.
sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönet- - Amaçlar değil hedefler ortaya
melik; incelendiğinde bizleri konmalıdır.
daha kara günlerin beklediğinin
habercisidir. Adeta Diş hekimli- - Sağlık reformu salt teknik bir
ği mesleğini kendi başımıza konu değil, siyasi bir projedir.
muayenehanelerde yapılmama- (seçmen yararı * hasta yararı)
sı için hazırlanmış bir yönetmelik. Tıpkı genel tıp hekimliğin- -Performans bu reformun belde olduğu gibi büyük sermaye kemiğidir.
idaresinde Çalışmaya mahkum
edileceğiz.
Bu maddeler sağlık reformunun anlatıldığı kitaptan alınBu sürece nasıl gelindi iyi irde- tıdır. Bu reform ile HASTA–
lenmesi gereken bir konu. Mev- MÜŞTERİ’ye, DOKTOR
cut iktidarın Sağlıkta dönüşüm — ÜRETİCİ’ye dönüşmek-

G
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tedir. Bu dönüşümle global sermaye için sağlık büyük kar sağlayan bir alan olmuştur.
Muayenehanelerimizin
işlev
dışı bırakılmak istenmesinin
gerekçesi budur. Odaların ve
birliğin bir nevi bypass edilerek
örgütlü yapının son verilmesinin gerekçesi budur. Bu süreçte
orta vadede kamuya ait adsmler
satılacaktır. Böylece Özelleştirme adı altında büyük sermaye
gruplarına yeni rant sahaları yaratılacaktır. Maalesef kamudaki
meslektaşlarımızda bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Özel
sektör daima çok işi az elemanla
yapmayı amaçlar. Daha az hekimle daha çok işi yapılıp zamanla yarışılacak nitelik değil
nicelik artacaktır. Sonuçta toplumun ağız diş sağlığı düzelmeyecektir ama devletin kasasından
milyar türk liraları boşa harcanacaktır.
Aşağıdaki foto ulusal bir gazeteden alınmıştır. Kamu ağız diş
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sağlığı hizmetini vermede ne
derece başarılı olduğunun küçük bir örneği;

ğı; tüm ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarından hastaların bilgilerini
merkezi sistemle Bakanlığa göndermelerini istemektedir. Ankara diş hekimleri odası yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle Danıştay ’da
dava açılmıştı. Dava sonucunda yürütmeyi durdurma
kararı verilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararında 663 sayılı KHK’nin
47. maddesinin tüm sağlık
verilerinin kayıt altına alınmasını sağlayan ve bir veri
tabanı sistemi şeklinde
kurulan sağlık net 2 veri
gönderim sisteminin işleyişine ilişkin tüm ayrıntıları kapsayan yasal bir düzenleme olmadığı ve buna
Yorumsuz...
dayanarak bu yönde işlem yapılamayacağı da hüEkim ayının başında yürürlüğe küm altına alınmıştır. Bu karar
giren ilaçta taban fiyat uygula- uyarınca başta Ankara olmak
masıyla SGK reçetede yazan ila- üzere tüm İl Sağlık Müdürlüklecı değil muadil ilaçlardan en rince diş hekimlerine gönderiucuzunu ödeyip geri kalan para- len sağlık net 2 sistemine uyumyı hastanın ödemesi gerekmek- lu bir yazılım temin etmeleri ve
tedir. Artık parası olmayanın hasta verilerini bu sisteme girilaç bile alamayacağı, tedavi ola- meleri yönündeki taleplere son
mayacağı günler kesinlikle çok verilmesi, sağlık net 2 sistemi
uzak değil.
üzerinden hastalara ait kişisel
veri girişinin talep edildiği uyBilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, gulamalar başta olmak üzere,
dişhekimlerine ait muayeneha- hastalara ait kişisel verilerin topneler ile ağız ve diş sağlığı hiz- lanması, işlenmesi, paylaşılması
meti sunulan özel sağlık kuru- vb. uygulamaların sonlandırılluşlarına başvuran hastaların ması gerekmektedir.
sağlık da dahil kişisel bilgilerini
merkezi olarak toplayacak bir Mevcut iktidarın sağlık politikasistem kurmuştur. Sağlık Net2 ları bu denli başarısızken eğitim
adlı bu sistemde Sağlık bakanlı- politikaları da sınıfta kalmıştır.
Yıl : 3 Sayı : 10 / 2014

2002 yılından beri iktidar değişmediği halde 5 kez milli eğitim
bakanı değişmiş ve 5 bakanda
farklı uygulamalar getirmiştir.
Sonuçta şaşkın öğrenciler ve veliler çaresiz eğitimciler bu karmaşada sisteme ayak uydurmak
durumundadır. Her ile bir üniversite sloganıyla yola çıktırlar
nerdeyse her ile dişhekimliği fakültesi açacaklar. Şu an ülkemizde 22 si öğretime henüz başlamamış 61 diş hekimliği
fakültesi var. Bu da yaklaşık
3000 yeni mezun demektir. Bizlerin gelecek kaygısı varken yeni
mezun olacakların nasıl şartlarda çalışacakları konusu tam bir
muammadır.
Her sene olduğu gibi bu sene de
yönetim kurulu olarak yaklaşık
3 ay öncesinden 22 Kasım dişhekimliği günü dolayısıyla bilimsel program hazırlıklarına
başladık. Sizlere en güncel bilgileri yetkin ağızlardan dinletmek
için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik. 22 Kasım cumartesi günü bilimsel program için
ve akşamında gala yemeği için
buluşma noktamız yelken kluptür. Mesleğimiz için çizdiğim bu
kara tablonun bir an önce düzelmesi ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada barışın egemen
olması dileklerimle…

Dt. Ali ŞENER
Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
dt_alisener@hotmail.com
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DİŞHEKİMLİĞİNDE NELER OLUYOR?

TDB Merkez Yönetim Kurulu “Mesleğimiz Tehlikede” başlığı ile web sitesinde
bizleri bilgilendirdi ve bir çağrıda bulundu.

Y

söylemlerine itibar etmeden, güncel
deyişle algı yönetimine, söylemlerine
aldırış etmeden kendi gördükleriniz ve
yaşadıklarınızla karar verin.

Haklı olarak; başka kanallar neresi
diye soruyorsunuz. Başka kanallardan
birisi; Ticaret Odaları. Diğeri ise AK
partide siyaset yapan meslektaşlarımız. Nasıl olur bir meslekle ilgili düzenleme yapılıyor; bu konuda Dişhekimleri Birliğinin, Dişhekimleri
Odalarının ve Dişhekimliği Fakültelerin bilgisi yok ama şehrinin Ticaret
Odasının bilgisi var. Evet; durum ne
yazık ki böyle. Bu yeni bir durum değil. AK parti için ya bendensin yada
bana karşısın. Bana karşıysan senin ile
hiçbir şeyi paylaşmam, bildiğimi yaparım benim yönetişim anlayışımım
bu.(Yönetişim sözcüğünü AK Parti
iktidarının ilk yıllarında çok kullanmıştı. Sözcüğün anlamı şu: bir sorunu
/ konuyu paydaşları ile tartışmak ve
birlikte çözüm üretmek. Yapılanla sözcük ne kadar uyum içerisinde değil
mi?) Yönetmelikte yapılacak düzenleme mesleğimizi ne getirecek? Diş hekimleri gelecekte nasıl bir durumla
karşılaşacak? Önyargısız, birilerinin

Gözünüzü açın ve bakın. Tıp hekimlerinin durumu ne? Sayıları on binlerle ifade edilen hekim muayenehaneleri
şimdi yüzlerle ifade ediliyor. Hekimlerin muayenehaneleri, poliklinikleri
nerede? Anadolu’da hekimler caddesi
ve hekimler sokağı diye tarif edilen
yerlerde şimdi neler var. Neden ve nasıl yok oldular. Yönetmelik taslağı
kendi içerisinde anlam bozuklukları
ile dolu. Ancak taslağın özü şu; yerelin yetkilerini merkeze almak, ağız ve
diş sağlığı kuruluşlarının mimarı,
fiziki,teknik kriterlerini yeniden düzenlemek ve sermayedarlara ADSM’ne
ortak olma hakkı tanımak.Bunların
yanı sıra muayenehaneciliği yok etmeye yönelik başka düzenlemelerde
var. Yani siyasi bir dil ile ifade edersek
diş hekimleri; sermayedarların ortak
olacağı ağız diş sağlığı merkezlerinde
ücretli çalışan diş hekimi pozisyonuna getirilmek isteniyor. Hükümet olarak; ben sistemin mantığına göre hareket edip piyasa koşullarını çalıştırıp
sağlık hizmetlerini özelden de alıyorum diyeceksiniz ama muayenehaneleri sistem dışında tutacaksınız. Bu da
size yetmeyecek dişhekimlerinin tek
başlarına muayene açmalarını engelleyen; var olanları kapatmaya zorlayan
onlarca düzenleme getirip ben “rekabetten” yanayım diyeceksiniz. Bu yapılanlar hangi sistemle tanımlamalı?
Dünya ekonomistleri yeni bir tanım
bulmalı. Yeni liberalizm mi, otoriter
liberalizm mi, yoksa Türkiye’ye özgü
başkanlık sistemi gibi Türkiye AK
parti liberalizmi mi? Neden muayene-

azı; “Sağlık Bakanlığı’nın, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte köklü değişiklikleri öngören
bir çalışma başlatarak sonuçlandırma
aşamasına geldiği anlaşılmaktadır”
cümlesi ile başlıyor. Anlaşılan o ki Sağlık Bakanlığı yönetmelik hazırlıkları
konusunda TDB ve odalarla görüş alışverişinde bulunmamış (hayret bir şey;
oysa bugüne kadar Sağlık Bakanlığı
dişhekimliği ile ilgili tüm düzenlemeleri TDB ve Dişhekimleri Odaları ile
paylaşmıştı; desem de inanmayın.)
TDB taslak çalışmayı başka kanallardan elde etmiş.

14

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

hanelerin çalışma koşullarını ağırlaştırıyorlar ? Neden getirilen düzenlemelerle muayenehaneleri kapatmaya
zorluyorlar? Muayen ehanelerin varlığı halkın diş sağlığı hizmetlerine erişmesine engel mi oluyor ? Mahallenin
diş hekimi amcası Ekrem bey yada
ablası Ayşe hanım kimi rahatsız ediyor? Hastaların bir rahatsızlığı, bir sıkıntısı mı var?
Durum trajikomik. Yapılmak istenenin ne ekonomik yararı nede ahlaki
yanı var. Yapılmak istenen diş hekimlerinin emeklerinin ucuza satacak bir
sistemi kurmak, siyasi yandaşlara yeni
iş alanları yaratmak. Bir meslek grubunun bireysel /serbest çalışması yok
ediliyor. Kendi işinin sahibi; sermayenin çalışanı yapılmak isteniyor. Sonuç; tüm dünya ülkelerinde olduğu
gibi sağlık hizmetlerinin pahalılaşması
ve hizmet kalitesinin düşmesidir. Ve
de mazlumun (dişhekiminin) hakkını
“zalime” (sermayedar) terk etmektir.
Bu düzenlemenin arkasında olanlara,
destekleyenlere bir deyişi hatırlatayım
“ “Alma mazlumun ahını çıkar aheste
aheste” Ve sevgili meslektaşlar yazdıklarımı hiç önemsemeyin, yazanın hezeyanıdır deyin.Ama etrafınıza bakın;
gördükleriniz, yaşadıklarınız ve duyduklarınızla karar verin.Bizlerin yani
mesleğin geleceği nereye gidiyor?

“TEHLİKENİN
FARKINDA MISINIZ ?”
Dt. Celal Korkut YILDIRIM
TDB Eski Genel Başkanı
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SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR

Y

ıl 1998: O hep olmak istediğim mesleği icra edebilmem
için bitirmem gereken Diş
Hekimliği Fakültesini kazandığım
yıl. Yıl 2004: Artık her zaman olmak istediğim Diş Hekimliği diplomasını aldığım mezuniyet tarihim.
Yıl 2014: Zaman ne çabuk da geçmiş meslekde 10. yılım kimilerine
göre mesleğin başı,kimilerine göre
oldukça uzakda… Hepimizin benzer hikayeleri var. Acısıyla tatlısıyla
geçirdiğimiz onca yıl.Bu koşuşturmanın içinde aslında durup nefes
alacağımız görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırlayacağımız ve
ne mutlu ki kutlamamız için bize
tahsil edilmiş bir haftamız var.Bu
yazımda sizlere 22 Kasım Diş Hekimleri Haftasının kısaca tarihini, önemini ve odamız olarak bu
sürece nasıl katkıda bulunduğumuzu paylaşmak istiyorum.Şimdiden sıkılmadan yazımı okumanızı
umuyor,teşekkürlerimi sunuyorum.
Neden 22 Kasım?

Diş Hekimliği tarihi ile ilgili en eski
kayıtlara Mısır’da rastlanmaktadır.
İmhotep bilinen ilk hekimdir, MÖ
2700 yıllarında Mısır da yaşadığı
kabul edilmektedir.Bilinen ilk dişhekimi Hesi-re yalnızca dişhekimi
değil aynı zamanda krallığın bekçisi
gibi 13 resmi ünvana sahip oldukça
yetkin bir hekimdi. Mısırlılar pekçok konuda olan gözlem ve deney
merakını,diş hekimliğinde de göstermişlerdir.Diş hekimliği Mısırlıların ilgisini çektiği kadar Mezopotamya uygarlıklarının da ilgisini
çekmekteydi. Ancak Hamurabinin
yasaları dolayısıyla mezopotamyada
gerek diş gerekse tıp branşlarının

cerrahisi çok fazla gelişmemiştir.
Çünkü Hamurabi yasaları hekimlere yasal sorumluluk koyan ilk
yasalardır. Aynı yıllar 15. Yüzyılın
başlarında çağdaş anlamdaki ilk diş
fırçasını yapan ulus olarak Çinliler
amalgamla dişlerin doldurulması
fikrini de ilk ortaya atanlardır. Taberi, Razi, Ali bin Abbas, Zehravi,
İbni ina, Akşemsettin, Sabuncuoğlu gibi Türk ve İranlı Müslüman
hekimler tıbbın ve dişhekimliğinin
gelişmesinde büyük katkı sağlamışlardır. 19.yüzyıldan itibaren
Osmanlı Devletinde belgesiz dişhekimliğinin yapılması yasaklanmıştır.18 Kasım 1908’de tıp fakültesinin açılmasının ardından 22 Kasım
1908’de dişhekimliği fakültesinin
de açılması kararı alınmıştır. Burdan yola çıkarak ülkemizde bilimsel
dişhekimliğinin temelleri 22 Kasım
1908’de atılmış ve günümüzde de
Dişhekimleri günü olarak kabul
edilmiştir. Ağız ve Diş Sağlığının
önemine dikkat çekilen bu günde,
özellikle çocukluk çağından itibaren verilecek eğitimlerle gelişecek
olan bu alışkanlığın yeni nesillere
kazandırılabilmesi için ailelere ve
topluma düşen görevler konusuda
halkın dikkati çekilmeye çalışılmaktadır.
Sağlık ağızda başlar. Ağzımız vücudumuzun giriş kapısıdır.Ağızdaki olumsuzluklar diş sağlığının
bozulmasına,sindirim sisteminin
olumsuz etkilenmesine yol açar.
Dişler ve çevre dokulardaki problemler konuşmayı güçleştirir ve
estetik problemlere yol açabilir.
Ağzımızın vücudumuzun aynası
olduğunuda kabullenmeliyiz.Genel
sağlıkla ağız ve diş sağlığının birbirini olumlu veya olumsuz etkileyebil-
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diği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.Yapılan araştırmalarda kötü
ağız hijyeninin bireylerde kardiovasküler sorunlar, osteoporoz, üst
solunum yolları enfeksiyonu, diabet ve endokardit riskini, gebelerde
ise düşük doğum riski başta olmak
kaydıyla erken doğum riskini arttırdığını göstermiştir.
Tüm bu anlatılanların ışığında biz
Samsun Diş Hekimleri Odası olarak 22 Kasım haftası nedeniyle toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda
bilinçlendirilmesi,koruyucu dişhekimliği anlayışının yerleştirilmesini hedef alan çalışmalarda bulunup
ilaveten değerli meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelesi için
bilimsel ve bugünlerde daha çok
ihtiyacımız olan dayanışmamızı
arttırmak içinse sosyal programlar
hazırlayarak hayata geçirmiştir.
Özveriyle hazırlanan bu değerli
programlarda hep beraber olabilmek dileğiyle 22 Kasım Diş Hekimleri Gününüzü kutlar.
Saygılar Sunarım.

Dt.Erman ÜRER

Samsun Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Üyesi
dt.erman@mynet.com
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SPONSOR TANITIM

22 Kasım Etkinliklerinde
Bizlerle Birlikte Olacak
Sponsor Firmalarımızı
Kısaca Sizlere Tanıtmak istedik.

2015 yılında 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan MIS İmplantları, dentalimplantolojiyi basitleştirmek amacıyla geliştirilmiş ürünler üreten ve yenilikçi çözümler ortaya koyan küresel bir lider
olup, 65 ülkeye yayılmış distribütör ağı sayesinde, küresel çapta kaliteli ve yenilikçi bir üretim, dağıtım ve servis altyapısına sahiptir.
1996 yılında kurulan ve MIS’in dünyadaki ilk distribütörü olan Misdent İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.,
birçok şehirde faaliyet yürüten deneyimli personeli ve hekimlere sunduğu hızlı ve kaliteli servis ile
sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.
Misdent olarak, Samsun Diş Hekimleri Odası tarafından 22 Kasım 2014 tarihinde Diş Hekimliği Haftası nedeniyle düzenlenecek bilimsel etkinliğe büyük bir mutlulukla destek vereceğimizi bildirir;
etkinlik çerçevesinde davet ettiğimiz İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve
Çene Hastalıkları Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elçin Bedeloğlu’nun etkinliğimize
“İmplantolojide Terminoloji, Temel Prensipler ve Planlama” başlıklı konuşmasıyla katkı sunacağını
belirtiriz.

Yüzyılı aşkın süredir, DENTSPLY yenilikçi, yüksek kalitede, uygun maliyetli diş ürünlerini, dişhekimliği
camiası ile buluşturmayı amaç edinmiştir.1899 yılındaki mütevazı başlangıcımızdan itibaren, şirket,
dünyanın en büyük profesyonel diş ürünleri üreten firması haline gelmiştir.
Altı kıtada 38 ülkedeki tesislerimizden, Şirket, diş sektöründe var olan en köklü markalarından bazıları kapsamında 120’den fazla ülkede diş hekimliği ürünlerini pazara sunmaktadır. Dentsply sürekli
eğitimleri yaklaşık 10 yıldır kesintisiz sürmektedir.
Dentsply olarak bu yıl sürekli eğitimlerimizi hekimlerimizin hayatını hem endodonti hem de restoratif alanında birlikte kolayaştıracak RESTODONTİ kavramı etrafında oluşturmaya karar verdik. Ürün
portföyümüzde bulunan kanal tedavisi ve bu tedavi sonrası restorasyon ürünleri konusuna diş hekimlerimize destek olmayı amaçladık. Kurslarımızı da bu yönde geliştirdik; değerli hocalarımızdan
bu yönde destek aldık.
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Tüm dünyada insanların yaşam kalitelerini artırmaya çalıştıkları bir ortamda GC’nin vizyonu
dental için hizmet eden bir firma olarak ağız sağlığını en üst seviyeye çekmektir. 1921 yılında
Tokyo’da kuruluşumuzdan bu yana tüm ürünlerimiz kaliteleri ile ün salmaktadır çünkü GC ‘nin
kendisine has ‘ Semui’ anlayışına sahiptir. Bu felsenin özü hep kendini başkasının yerine koyarak
davran ve hissettir. Bu nokta da tüm rünlerimizde ve hizmetlerimizde biz kendimizi siz partnerlerimiz diş hekimleri ve hastalarımızın yerine koyarak sunuyoruz.
Sunduğumuz hizmet global anlamda olsa da sizlere yerel ekibimizle her zaman ulşamya çalışmaktayız. 22 kasım haftası organizasyonunda Samsun Diş Hekimleri Odası’nın yanında
olmak bizlere memnuniyet vermektedir. Bu organizasyon boyunca renk tuturma kolaylığı ile
bilinen estetik kompozit seti G_aenial, ilk enjekte edilebilir kompozit G-aenial Universal Flo ve
yeni Fiber teknolojisi ile geliştrilmişEverXPosterior taban maddesini sizlere sunacağız.
Email:info@turkey.gceurope.com

Heraeus Kulzer GmbH, merkezi Hanau, Almanya’da bulunan dünyanın önde gelen dental firmalarından biridir.
Dental Materyaller ve Digital bölümleri diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine, kozmetik diş hekimliği, diş korunması, diş protezleri, periodontoloji ve dijital diş hekimliği alanında kullanılan geniş bir ürün yelpazesi sağlamaktadır. Yaklaşık 1.400 çalışanı olan Heraeus Kulzer, Temmuz 2013’den itibaren 13.000 çalışanı olan Japon Mitsui
Chemicals Group firmasının bir bölümüdür. Yenilikçi, uygulanabilir kimyasal ürünleri çevre koruması ve sağlık gibi
alanlarda olduğu kadar otomotiv, elektronik ve ambalaj sanayilerinde de faaliyet göstermektedir. Charisma Diamond, Charisma Opal, Charisma, Gluma, Variotime, AGFA Dentus, Citoject, Optosil / Xantopren, Alginoplast,
Meliodent, Paladent, Moldano, Heraeus Kulzer’in dişhekimliğinde en bilinen ürünlerinden sadece birkaçıdır.

Mahya ith. İhr. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. firması 1994 tarihinde diş hekimliği ve dentallaboratuar sarf ve
demirbaş malzemelerinin satışı için; RİZE’ de 4 ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. Karadeniz Bölgesine daha iyi hizmet vermek amacıyla 1997 tarihinde faaliyetlerini SAMSUN’ da devam ettirme
kararı almıştır. Tüm Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu bölgesine satış temsilcileri aracılığı ile, diş
hekimleri, diş hastaneleri ve dentallaboratuarlarına satış faaliyetlerini devam ettirmektedir. 1994’
te Rize’ de 50 metrekarelik bir büroda başladığı faaliyete, bugün Samsun’ da yaklaşık 4 katlı 550
metrekarelik satış ve showroom binasında faaliyetlerini sürdürürmektedir. Firma dental sektörde
tescilli markaların bölge bayiliği yapmakta olup, aynı zamanda dental sektörde bazı markaların
ithalatını yapmaktadır (VocoGmbH, SironaDental, Sepencer vb.). Firma deneyimli ve dinamik
kadrosu, hizmet kalitesine ve modern pazarlama tekniklerine verdiği önemle; 1994 yılından itibaren dental sektöründe faliyetlerine devam etmektedir. Dental sektörde, araştırma ve geliştirme
çalışmalarına önem veren, kaliteli ürünleri tespit edip müşterilerine sunmaya devam etmektedir.
Online alış veriş sitemizle siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye çalışmaktadır.
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Devlet Opera
ve Balesi
nu’ gereğince Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na ‘Bağlı Kuruluş’ olarak atfedilmiş ve Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü adını
almıştır. Devlet Opera ve Balesi,
1923’te tamamen yeni bir fikir
olarak doğan yeni modern Türk
toplumunun kültürel bir yansıması olmuştur.2008 yılında da
Samsun Devlet Opera ve Balesi
açılmıştır.

S

amsun da Devlet Opera
ve Balesi’nin olmasını çok
büyük bir şans olarak görüyorum ve şehrimize bir değer
kattığını, bizleri sanatla buluşturduğunu düşünüyorum. Uygun zaman buldukça sahnelenen
eserleri takip etmeye çalışıyorum.
Bazen bütün bir günün yorgunluğu güzel bir eseri dinlemek ya
da çok güzel bir dekor eşliğinde
güzel kostümlerle sergilenen eseri
takip etmekle geçebiliyor. Binbir
Gece Masalı, Bach Alaturka benim unutamadığım ve günümün
daha güzel, umutlu olmasını sağlayan eserlerden sadece bir kaçı.

Devlet Opera ve Balesi’nin tarihine baktığımızda tiyatro, opera
ve bale sanat dallarını bünyesinde bulunduran Devlet Tiyatroları
1949 yılında 5441 sayılı yasayla
kurulmuş ve Devlet Opera ve
Balesi 1970 yılına kadar Devlet
Tiyatrolar teşkilatında bir bölüm
olarak yer almış ve 1958 yılına
kadar aynı yönetim altında idare edilmiştir.1970 yılında Devlet
Opera ve Balesi ‘Kuruluş Kanu-

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya
verdiği değer, bu güzel sanat kurumlarının temelinin atılması ve
medeni bir ülkenin sanatla besleneceği ön görüsü bizim sanatla iç
içe olmamızı sağlamıştır. Yaşamın
bir çok alanında da olduğu gibi
Ulu Önderimiz Atatürk’e duyduğumuz minnet hiçbir zaman
tükenmeyecektir.
2014-2015 sezonunu 24 Eylül
akşamı Carmina Burana konseri
ile açan Samsun Devlet Opera
ve Balesi muhteşem bir başlangıç
yaptı. Sahne de orkestra ve koro
olarak yaklaşık 100 kişi vardı ve
uyumla eseri seslendirdiler. Bizlere çok güzel bir akşam yaşattılar.
Bu sezon sahnelenecek eserler
arasında Uyuyan Güzel Balesi,
Şen Dul Opereti, Troy Game Balesi, Hekimoğlu Operası, Cumhuriyet Konseri ,Fındıkkıran
Balesi gibi eserler ve daha fazlası
yer almaktadır.Ayrıca çoçuklar
için de Masal Şatosu adlı çoçuk
müzikali sahnelenecektir. Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin
www.dobgm.gov.
programına
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tr adresinden erişebilir bu siteye
üye olarak bilet satın alabilirsiniz.
Ya da Atatürk Kültür Merkezi gişesinden saat 10.00 - 18.00 arası
bilet alabilirsiniz. Temsil günleri
gişe temsil saatine kadar açıktır.
Şehrimizdeki bu güzel etkinliklerden tüm meslektaşlarımızın
faydalanmasını dilerim. Son günlerde özgürlükler adına ülkemiz
de yapılan değişiklikler içimizi
karartırken,bugün gazetede okuduğum opera ve baledeki sanatçıların kıyafetlerine karışarak asıl
amaçlarının ne olduğunu gösteren zihniyette karşı yapacağımız
en büyük eylem sanatı ve sanatçıyı desteklemektir. Güzel bir film
seyretmek, spor yapmak,güzel bir
sahne sanatı seyretmek, konsere
gitmek, güzel bir kitap okumak
bizi besleyen şeylerdir. Bütün gün
kapalı mekanlar da küçüçük bir
alanda çalışan biz dişhekimlerinin günlük stresten uzaklaşmak,
mesleğimizi daha güzel yapmak,
yaşama sevinçimizi arttırmak için
aktivitelerden, sanattan, birlik ve
beraberlikten uzaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum.
Mesleğimiz, Ülkemiz ve Dünya
için güzel şeylerin olduğu insanların birbirlerini öldürmediği,
paranın her şey olmadığının anlaşıldığı günlere kavuşabilmek
dileğiyle…

Dt. Övgü TUNÇDEMİR
Samsun Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu
ovgu1993@yahoo.com
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BASIN AÇIKLAMASI

Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin değiştirilmesine
yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak düzenlemenin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve halkımıza yapacağı olumsuz yansımalarının basına ve kamuoyuna duyurmak üzere
25.09.2014 tarihinde üyelerimizin katılımı ile basın açıklaması yapılmıştır.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARI ARTIYOR,

DİŞHEKİMİNE SAHİP ÇIK!

D

eğerli Basın Mensupları;
Yine mesleğe saldıran, dişhekiminin mesleğini bağımsız olarak uygulamasını zorlaştıran ve meslek örgütünü yok sayan
düşünceyle karşı karşıyayız.
Uzun süredir üzerinde çalışılan yönetmelik taslağı paylaşılmadığı gibi
meslek örgütümüz de hazırlık çalışmalarına dahil edilmemiştir. 1999
yılında yayınlanan mevcut yönetmelik, hazırlık sürecinden itibaren
Sağlık Bakanlığı ve TDB yetkililerinin birlikte çalışmasıyla ortaya
çıkarılmışken, üzerinden bunca yıl
geçtikten sonra ileri demokrasiye
geçildiği söylenen ülkemizde, yangından mal kaçırır gibi hazırlanan
taslak her şeyden önce hazırlanma
yöntemiyle demokratik teamüllere uymamaktadır. Ülkemizde son
yıllarda yaşadıklarımızı dikkate aldığımızda bu yaklaşım bize hiç de
yabancı gelmemektedir.
15 yıldır uygulanmakta olan ve uygulamada da ciddi sorunlar yaratmayan mevcut yönetmeliğin neden
değiştirilmek istendiğini tahmin etmek zor değildir.

Taslakla;
•TDB ve Odaların yok sayıldığı,
•Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin dişhekimliğinde oluşturulmaya
çalışıldığı, dişhekimliğinin de büyük
sermayeye teslim edileceği,
•Dişhekimliğinin muayenehane ve
polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı,
•Özelleştirmeye ön hazırlık olduğu,
•Tekelleşmenin önünün açıldığı,
20

•Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı
bırakıldığı görülmektedir.

Değerli Basın Mensupları
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki
Yönetmelik mesleğini serbest olarak
icra eden dişhekimlerinin çalışma
koşullarını belirlemektedir. Serbest
çalışan dişhekimleri yasamıza göre
odalara üye olmak zorundadırlar.
Yine yasaya göre tabela düzenleme
yetkisi Odalara verilmiştir. Dişhekimlerinin meslek icrasına yönelik
disiplin işlemleri de Dişhekimleri
Odalarının yetki ve sorumluluğundadır.
Anayasa ve Kanunlar böylesine açık
hükümler taşırken Sağlık Bakanlığının Yönetmelik taslağında Odaların
ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını
göz ardı ederek onları “yok” kabul
edilmesi anlaşılır gibi değildir.Sağlık
Bakanlığını hukuka ve kanunlara
uygun hareket etmeye çağırıyoruz.
Batı ülkelerinde olduğu gibi meslek
örgütlerine meslek icrası ile ilgili
çalışmalarda yetki verilmesini talep
ediyoruz.
Meslek örgütümüze anayasa ve kanunla verilmiş yetkiler otoriter iktidar anlayışı ile gasp edilmektedir.
Sağlık Bakanlığını sağduyuya ve
sağlık hizmetlerinin gelişmesinde
öncülük eden meslek örgütlerine
gereken saygıyı göstermeye davet
ediyoruz. Yönetmeliğin amaç maddesinden fertlerin ve toplumun sağlığını korumak cümlesinin taslakla
çıkartılmak istenmesi bile gerçek
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amacı göstermektedir. Taslak bu
haliyle yürürlüğe girerse Tıpta yaşanan sürece bakarak; önce muayenehane, sonra poliklinik en son da
merkezlerin ortadan kaldırılmasının
dişhekimliğinde de yaşanacağını
söyleyebiliriz. Dişhekimliği kendi
adına çalışan bir meslek olmaktan
çıkartılıp, dişhekimleri,
büyük
sermayenin tekelinde, özlük haklarından yoksun, ücretli çalışanlar
konumuna gelecektir. Ayrıca sayısı
bu iktidar döneminde hızla artan
dişhekimliği fakültelerinden mezun
olan meslektaşlarımızın da sermaye
tarafından ucuz işgücü olarak kullanılacağı, emeğimizin ucuzlatılacağı açıktır. Taslağın bu biçimiyle
ve içeriğiyle yönetmelik haline dönüşmemesi için; TDB ve Odalar
tüm üyeleriyle birlikte, fertlerin ve
toplumun sağlığını korumak, sağlık hakkına ve mesleğimize sahip
çıkmak, ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak için boş
durmayacak, ellerinden gelen tüm
meşru eylem yollarını kullanarak
karşı çıkışını kamuoyuna en güçlü
şekilde duyuracaktır.
Buradan halkımıza sesleniyoruz.
Ağız Diş Sağlığı sorunlarınız her
geçen gün artıyor. Yıllardır aileden
saydığınız muayenehanesine güvenle gittiğiniz Dişhekiminize ve Ağız
Diş Sağlığınıza sahip çıkın.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
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Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin değiştirilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak düzenlemenin mesleğimize, meslektaşlarımıza ve halkımıza yapacağı olumsuz yansımalarının basına ve
kamuoyuna duyurmak üzere 25.09.2014 Saat:10.00’da üyelerimizin katılımı ile basın
açıklaması yapılmıştır.
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KÖŞE YAZISI

Mutluluğun
Resmini Yapmak

S

en mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? “diye
sormuş ya hani Nazım Usta
ressam Abidin Dino’ya bir şiirinde… Düşündüm, ne çizerdim ben
olsam diye. Sığdıramadım hiçbir
renge hiçbir motife mutluluğu.
Ne çok anlamı var mutluluğun,
tek bir resme hapsetmek haksızlık
olurmuş… Kanatlı bir uçurtma
gibi savrulurken ömür dediğimiz
yolculukta, her şeye rağmen bu
duyguyu her daim yüreğinde barındırabilenlere selam olsun…
Ne çok rengi var mutluluğun ne
çok resmi, ne çok anlamı… O,
gökkuşağının sekizinci rengidir
bakmak değil, görmek gerekir…
İnce belli bir çay bardağındaki
demli bir çayın ilk yudumdur
bazen insanın yorgunluğunu alır.
Kimi zaman dost meclisinde genzi yakan anason kokulu tatlı bir
sarhoşluk bazense laldir ki şarap
aşktır her daim… Bazen sevgilinin dudağının kenarında belli
belirsiz oluşan ince kıvrımlı bir
tebessüm, sevgiyle bakan bir çift
mavi göz, kimi zamansa hayatına
giren ve o zamana kadar ne çok
şeyden mahrum olduğunu fark et-
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tiren küçücük yumuk bir eldir…
Gecenin en zifirisinde hissederken
kendini, yüreğine dokunan bir
dost elle apaydınlığa dönmesidir
gününün… Yüreğin yangın yeriyken aniden başlayan bir sağanak
altında delice ıslanmak, içindeki
bütün kasvetin yıkanıp temizlenmesine izin vermektir… İçtiğin
sıcacık bir çorba, bölüştüğün bir
lokma ekmektir, çocukluk anılarındır, bayramlıkların, ilk yürek
kıpırtındır… Senelerin yorgunluğu çökmüşken omuzlarına, yolun
yarısını geçeli çok olmuşken ve
beyazlar eşlik ediyorken saçlarına,
güne her uyandığında, geçip aynanın karşısına bugün de hiç fena
değilsin diye kendine gülümsemektir… Bazen öğretmek bazense çaresizce senden medet uman
insanların ağrılarını dindirmenin
huzuruna ermektir… Güneşin
doğuşunu izlemek, kar tanelerinin
dansıyla büyülenmek, keskin bir
ayazda yürürken donmuş ellerini
ısıtacağın bir cebin olduğunu fark
etmektir… Kırk yıl hatırı olan acı
bir kahveyi arkana yaslanıp yudumlamak, canının parçası olan
çocuğunun birdenbire ne kadar
büyüdüğünü farketmektir.Bir sazın bağrından kopup gelen içli bir
Anadolu ezgisine tiz bir ıslıkla eşlik
etmek,sendelediğinde seni tutacak
bir el olduğunu her daim bilmektir…Bir şiirin dizelerinde kendini
bulmak,bazen amaçsız kendini
yollara vurmaktır …Bölünmemiş
bir uykudur kimi zaman, Kimi zaman ne iyi dostlarım var diyebilmektir. Kimi zaman yüreğinde kabarıp göz pınarlarında çağıldayan
gözyaşıdır…kimi zaman sadece
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kendinle baş başa kaçmaktır.. hele
hele annedir, babadır, kardeşdir
sevgilidir mutluluk. Kimi zaman
hastane köşelerinde seni sevenleri beklemektir. Hani demiş ya
şair kim istemez mutlu olmayı…
Mutsuzluğa da var mısın diye…
Kimi zaman mutsuzluğu bile göze
alacak kadar şövalye ruhlu olabilmektir… Kurulacak ne çok cümle
yüklenecek ne çok anlam var…
Hangi tabloya hangi şarkıya hangi ezgiye sığdırabiliriz ki bunca
şeyi… Hayatın ta kendisidir mutluluk, en öz tanımı bu ne dersiniz?
Bunlardan sadece birazını bile yaşayabilmişsek var mı ötesi ne mutlu bize. Söze Nazım’la başladık
onun bahtiyarlığını dile getirdiği
dizelerle noktayı koyalım.
Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa
gökyüzünün
bu kadar benden uzak
bu kadar mavi
bu kadar geniş olduğuna şaşarak
kımıldamadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum,
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
bu anda ne kavga, ne hürriyet,
ne karım.
Toprak, güneş ve ben...
Bahtiyarım...

Tuncay SEVEN
Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
dttuncay@hotmail.com
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GEZİ

Eşim Kenan Özcan’ın meslektaşları ve eşleriyle yıllardır her ay olduğu gibi Kasım
2013’te yine bir araya gelmiştik. Güler Piyade’nin “Muammer hep birlikte gemi gezisine gidelim!” önerisi, isteklilerin desteği ve Muammer Ertan’ın özverili çalışmalarıyla
17-24 Mayıs tarihleri arası bu güzel fikir hayat buldu.

Y

akın arkadaşlarımızın katılımıyla 20 kişi olan grubumuz 17 Mayıs Cumartesi
sabahı heyecanla Cenova’ya uçtu.
Gemiye giriş işlemleri epeyce sıkı
güvenlik zincirinden geçilerek ta-
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mamlandı.
Gemi girişinde klasik müzikle
karşılanmamızın ardından, gemiyi keşfedelim dedik. Ancak 293
metre uzunluğunda ve 16 katlı
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olan bu devasa yapıyı değil bir
günde bir hafta sonra bile keşfedemediğimizi fark ettik. Dörtte
biri personel olmak üzere 4000
kişi ile yüzen şehrimiz akşam üzeri 6’da Cenova Limanı’ndan hareket etti. Limandan ayrılışımızın
ardından, gemide 7/24 süren ikramlar başladı. Geminin içinde
gezerken 1980’li yıllarda ilgiyle
izlenen Aşk Gemisi dizisini keyifle anıp, balkondan gece karanlık
denize baktığımızda ise Titanic
gemisinde yaşananları hüzünle
hatırladık. Ancak bu hüznü, devam eden günlerin keyfiyle tamamen unuttuk.
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Gemide ilk gece çok rahat
uyuyup, 18 Mayıs sabahı saat
7’de, gözümüzü Civitavecchia
Limanı’nda açtık. Limandan araç
kiralayıp 80km uzaklıktaki “Sonsuzluğun Şehri” Roma’ya doğru yola koyulduk. İstanbul gibi
7 tepe üzerine kurulu bu güzel
şehri gezip, Aşk Çeşmesi’nin olmazsa olmazı dilek paralarımızı
attık. Dondurmasını tadıp, üzerine şirin bir İtalyan kahvesinde,
keyif kahvelerimizi içtik. Audrey
Hepburn’ün yıllar önce keyifle
dondurmasını yediği İspanyol
Merdivenleri’nde bir araya gelip,
beraber gemiye döndük. Bu dönüşlerde en güzel şey nerede ne
yesek diye düşünmeden gemide
bizim için ayrılan yerde Türkçe
menüden seçtiklerimizle hemen
servisin başlamasıydı. Ve biz bir
yandan güzel müzikler eşliğinde
akşam yemeğimizin tadını çıkarırken, bir yandan Sicilya Adasına
doğru yol alıyorduk.
19 Mayıs öğle saatlerinde
Sicilya’nın en tarihi ve müthiş
mimariye sahip şehri, Palermo’ya
vardık. Liman şehir merkezinde
olduğu için yürüyerek şehir merkezine vardık.
Piazza Marina Meydanı’na varır
varmaz bizi devasa ve oldukça
ilginç görünümlü, incir ağacı ai-

lesine ait Banyan ağacı karşıladı.
Şehrin tarihi yerlerinin güzelliğinin tadını çıkardıktan sonra, bir
kahvede oturup şehrin bu tarihi
havasını soluyarak çok lezzetli
yöresel pastasını tattık. Kadınlar
olarak küçük alışverişlerimizi de
yapıp yüzen evimize döndük.
Gemide eğlenceli geçen gecenin
ardından 20 Mayıs sabahı saat
8 civarında Tunus La Gaulette
Limanı’na vardık. Gemi limana
yanaşırken develerle ve küçük
bir bando grubuyla karşılandık. Yine araç kiralayarak Sidi
Bou Said’e gittik. Sonrasında ise
M.Ö. 814 yılından kalan Kartaca Harabeleri’ni gezerken adeta
zamanda yolculuk yaptık. Şehir
merkezi Medina’yı ve dünyanın
en büyük mozaik müzesi ünvanını 2011’de açılan Gaziantep
Zeugma Mozaik Müzesi’ne kaptıran Bardo müzesini gezip Tunus

sayfasını da kapattık. Saat 2 civarında gezinin en uzun gemi yolculuğuna, Palma De Mallorcaİspanya’ya doğru yola çıktık. 1
gün süren yolculuğun ardından
21 Mayıs günü saat 3 gibi limana
vardık. Bu süre bize söylediğimiz
kadar uzun gelmedi, çünkü gemide yapılacak aktiviteler ve dinlenecek konserler çoktu.
İspanya’nın en büyük adası olan
Mallorca, her mevsim çiçekli doğası,masal gibi sokakları
ve muhteşem plajlarıyla Blear
Adaları’nın kraliçesi diye anılıyor.
Üstü açık tur otobüsüyle şehir
turu attıktan sonra şehrin devasa gotik katedralini ziyaret ettik.
Hediyelik eşya ve Mallorca’nın
ünlü incilerine bakmak için kadın grubu olarak ayrıldık. Alışverişten sonra şehir merkezinden
yaklaşık 1.5 km uzak zannettiğimiz limana yürüyerek gitmeye karar verdik. Gemiyi uzaktan
görüyorduk fakat bir türlü ulaşamıyorduk. Tempolu ve keyifli bir
buçuk saatlik yürüyüşten sonra
gemiye ulaştık. 21 Mayıs gece yarısı, Mallorca’yı bir daha ziyaret
etme isteğiyle limandan ayrıldık.
22 Mayıs sabahı Valencia
Limanı’na vardığımızda saat 9 olmuştu. Geminin kalkış ve varışları saati saatine uygulanıyordu.
Limandan otobüslerle bizi şehir
merkezinde bir durağa bırakıp
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GEZİ

yaklaşık 3.5 saat sonra aynı yerden alacaklarını söylediler. Bu
tarihi, muhteşem mimari eserlere
sahip şehri gezmek, paella yemek,
sangria ve orxata içmek için çok
az zamanımız vardı.Turizm danışma bürosundan bir harita alıp
birlikte şehri keşfe başladık. Rehbersiz herkes birbirini kontrol
ederek keyifle geziyorduk. Paellayı güzel yapan bir restoranda hem
dinlenip hem de yenilmesi içilmesi gerekenleri tadıp belirlenen
saatte duraktan limana hareket
ettik. Gemideki aktivitelerle zamanın nasıl geçtiğini anlamadan
23 Mayis günü saat 1 gibi Marsilya limanına vardık.
Avrupa’nın en büyük limanı olan
Marsilya’da otobüsle şehir turundan sonra şehrin en yüksek tepesine kurulmuş Notre Dam de
la Garde kilisesine ulaştık. 360
derece şehir manzarasını keyifle
seyredip, Marsilya’ya 15 dakika

uzaklıkta zarif mimarisi, termal
kaynakları ve lavanta bahçeleriyle
ünlü Aix-en-Provance’e ulaştık.
Cezanne yazılı metal parçacıkların döşendiği sokaklarda yürüyüp, ünlü ressama ilham kaynağı
olan bu güzel şehrin meydanında
bir kahvede oturup keyifli anlar
geçirdik.

bah 9’da limana varışın ardından
gemi ile vedalaşıp Cenova’da St.
Lorenzo Katedralini ve Ferrari
Meydanı’nı gezip havaalanına
ulaştık. Havaalanındaki yoğunluk
nedeniyle uzayan, yorucu bekleyişin ardından 24 Mayıs günü güzel ülkemize döndük. Dinlenmiş
ve huzurlu olarak döndüğümüz

23 Mayıs akşamı 8’de gemi hareket edip başladığımız noktaya,
İtalya’nın en büyük liman şehri
Cenova’ya doğru yol aldı. Sa-

Atatürk Havalimanı’ndan, daha
nice gezilerde birlikte olabilmek
dileğiyle vedalaştık. Eşim Kenan
Özcan ve kendi adıma, bu harika gezimize katkılarından dolayı,
emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum.
*Mare Nostrum: Latince “bizim
denizimiz” anlamına gelir. Eski
Roma zamanında Akdeniz için
kullanılmıştır. Günümüzde bu
deyim Akdeniz’in tüm kültürlerini kucaklamak ve bu deniz
sayesinde kurulan iletişimin sonucunda oluşan ortak bir ruhu
vurgulamak için kullanılır.
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KÖŞE YAZISI

Nereden
Başlamalı...

N

eresinden başlarsak başlayalım,
ne söylersek söyleyelim, ne
yazarsak yazalım son günlerde
ülkemizde yaşadıklarımız oldukça endişe verici, kaygılandırıcı, iç karartıcı.
Yazımın hemen başında söyleyeyim, bu
satırların mesleki bir yayın organında
yazılmasının siyasi olduğun düşünüp
yadırgayıcı bulabilirsiniz. Evet , kabul
ediyorum bu makale baştan sona siyasi içerikte olacak. Son günlerde ülkede
yaşanan sorunlarından bağımsız değil
DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİZLERİN YAŞADIKLARI.
Sıralamaya çalışırsam; (Hangisinden
başlayacağıma karar vermekte zorlanıyorum, ama ilk aklıma gelenden başlayacağım.)
- Önümüzdeki günlerde Cumhuriyetin
91. Kuruluş yılını kutlayacağız. AKP
iktidarı kendi cumhuriyetini “ikinci
cumhuriyet” in kuruluş seremonisini “Aksaray”da yapıyor. Talan ettikleri Atatürk Orman Çifliği arazisinde
mahkeme kararlarına karşın yaptıkları
sarayda yapılacak resepsiyon çağrısının
davetiyelerine bile “Atatürk Orman Çifliği” adresini koymaya korkup Beştepe
yazıyorlar. Beştepe nere Aksaray nere !..
91 yıllık cumhuriyet kazanımlarının ve
geleneğinin karanlığa gömüldüğü son
adım. “Yeni Osmanlıcılığın “ iktidarı
getirdiği yer “AKSARAY”
- İlk okul çocuklarının başlarını poşetleyip turbana sokulması bu karanlık
dönemin son adımlarında biri daha.
Bu günlerde hiç ilköğretim okullarının
önünden geçtiniz mi ?
- Fazla ayrıntısına girmeden güney sınırımızda yaşananlar ve İŞİT belası.
- Ülkeyi yangın yerine çeviren ve onca
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cana mal olan son olaylar.
- Yargıda , arama ve göz altılarda kuvvetli delil yerine makul şüphe tartışmaları.(Her ne kadar bizim alanımız
dışında gibi gözükse de Polis devletine
dönüşümüzün adımları.)
Bu satırlara daha sıralanacak onlarca
sorun sayabiliriz ama sıkmadan kısa
kesiyorum ve asıl konuya dönmek istiyorum. Sağlıkta yaşanan ve hastaların
ameliyatlarını durma notasına getiren
SGK nın malzemelerde kısıtlamaya
gitmesi. İlaçta yaşanan son kriz. Çok
öğünülen sağlık sistemindeki sağlıksızlığımızın içler acısı durumunu göstermektedir. Hele bizim konumuz olan
,16 bin 49 dişin tekrar çekilmiş gibi
gösterilerek SGK dan fatura edilmesi ve
SGK , Kamu Hastaneleri Birliği arasındaki tartışmalar. Yanlışlığın MEDULA
sisteminden kaynaklandığının bilinmesine karşın satır aralarında günah keçisi
Diş Hekimlerini yapılmaya çalışılması
ve uğranılan zararın vatandaşın sırtına
bindirilmek istenmesi. Kısaca şunu söylemek hiç de zor değil. Bozulan sağlık
sistemimizin sorumlusu sağlık çalışanları gösterilerek onlar itibarsızlaştırmak
istenmektedir. Acil servislerde sağlık
çalışanlarına karşı yapılan saldırıların
arkasında bu anlayış vardır. Benzer saldırılar AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE de olduğu bilinmektedir. Şimdi bir başka konuya bakmak
istiyorum. Mesleğimiz açısından biriken bir sürü sorun varken Bakanlığın
son çıkarmak istediği Yönetmenlik
Taslağına değinmek istiyorum. Taslağın
maddelerini tek tek ele alarak ayrıntılara girmek istemiyorum. Taslak metnin
akıl arkasında ne var kendimce onlara
değinmek istiyorum. Hepimizin bildiği
gibi yılan hikayesine dönen SGK nın “
ÖZEL DİŞ HEKİMLİĞİ MUAYENEHANELERİNDEN HİZMET ALIM
SÖZLEŞMESİ” bir türlü çıkarılmadı.
Parası olanın hizmete ulaşabildiği özel
muayenehane hizmetlerinin sunumunda bin bir türlü zorlukla cebelleşirken ,
bizce bir kamu hizmeti sayılması gere-

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

ken özel muayene hizmetlerinin daha
da zorlaştırılmasını anlamak mümkün
değil. Dahası yeni yönetmenlikte; bire
bir yapılan, mesleğini serbest olarak icra
etmeye çalışan diş hekimliği muayenehanelerinin kapısına kilit vurulmaya
çalışılıyor.Evrensel insan hakkı olan
sağlıklı yaşama hakkı serbest piyasa ekonomisinin insafına bırakılıyor. Burada
yeni yönetmeliğin getirdiği kamunun
sağlığın korunmasındaki etkisini artırılması olsa bu anlaşılabilir. Ama yeni
yönetmelik SAĞLIKTA TEKELLEŞMEYİ, SAĞLIĞIN BÜYÜK TRÖSTLERİN VE TEKELLERİN yatırım
alanına bırakılmasını yapmaya çalıştığı
açık. Bu durum sağlıkta özelleştirmenin
ağız ve diş sağlığı alanında sınır tanımaz
bir ilerleyişinin ilk adımları olacaktır.
Bire bir yapılan, lonca tipi bir örgütlenmesi olan hiş hekimliği muayenehanelerinin sermayenin yatırım alanına dönüştürülen büyük hastanelerle rekabet
şansı yoktur. Hadi diyelim ağız ve diş
sağlığı hizmetlerini büyük merkezlerde
parası olanın yatırım alanına terk ettiniz çok karı olmayan küçük yerlerde
ne olacak. Özel diş hekimi muayenehanelerini savunmak bir paradoks gibi
gözükse de, yukarda da belirttiğim gibi
mesleki kariyerini ve emeğini bire bir
zar zor şartlarda açtığı küçücük bir mekanda sürdürmeye çalışan serbest muayenehanecilik diş hekimlerinin seçtiği
bir durum değildir.
Kısaca son söz olarak şunu söyleyebilirim bu yönetmelik ,1991 tarihinde
tohumları atılan ve dünya bankasının
ve büyük tekellerin bir dayatması olan
SAĞLIKTA ÖZELLEŞMENİN AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI alanındaki uygulamaya yasal olarak geçirilmek istenmesinden başka bir şey değildir. Halkımızın sağlığı piyasanın insafına ve onun
kar hırsına bırakılamaz.

Dt. Hüsnü ÇUHADAR
Ordu İl Temsilcisi
husnucuhadar@yahoo.com
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
Coşkun Gülyaşar
Dişhekimi

25.09.1990 tarihinde Niksar’da doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Akkuş’taki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Fatih Ayhan
Dişhekimi

01.08.1991 tarihinde Fatsa’da doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Ünye’deki özel bir poliklinikte mesleğini icra etmektedir.

Zülal Tekiroğlu
Dişhekimi

27.05.1991 tarihinde Giresun’da doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/19 Mayıs’daki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Enver Gündüz
Dişhekimi

12.03.1991 tarihinde Ünye’de doğdu. 29.08.2014 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Amasya/Merzifon’daki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Fuat Kaplan
Dişhekimi

28.07.1991 tarihinde Osmangazi’de doğdu. 29.08.2014 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/Atakum’daki özel hastanede mesleğini icra etmektedir.

Burak Turapoğlu
Dişhekimi

01.01.1991 tarihinde Tokat’ta doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’daki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Tuğba Keskin
Dişhekimi

21.11.1989 tarihinde Çarşamba’da doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Altınordu’daki özel poliklinikte mesleğini icra etmektedir.

Ayşe Kahraman
Dişhekimi

26.01.1995 tarihinde Şalpazarı’nda doğdu. 08.08.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Ünye’deki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Burak Sadık
Yrd.Doç.Dr.

12.02.1976 tarihinde Uşak’da doğdu. 29.08.2001 tarihinde Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.
22.07.2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalında doktorasını
tamamladı. 10.08.2011 tarihinde Endodonti uzmanı unvanını almıştır. 22.11.2010 tarihinde Ordu Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinde Yardımcı Doçentlik unvanını almıştır. Ordu/Altınordu’daki özel poliklinikte mesleğini icra etmektedir.

Serdar Arıkan
Yrd.Doç.Dr.

05.06.1971 tarihinde Ankara’da doğdu. 06.08.1992 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.
04.06.1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 05.07.2011 tarihinde Restoratif Diş Tedavisi uzmanı unvanını almıştır. 10.01.2011 tarihinde Ordu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde Yardımcı Doçentlik unvanını almıştır. Ordu/Merkez’deki özel poliklinikte mesleğini icra etmektedir.
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DUYURULAR

Siyah/Beyaz Günler

Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem Danacı 28 Eylül 2014 tarihinde Başar Taşçı ile
hayatını birleştirmiştir. Kendilerine mutluklar diliyoruz.
Genel Sekreterimiz Ali Şener - Filiz Şener çiftinin Rüzgar adını verdikleri oğulları
14.07.2014 tarihinde dünyaya gelmiştir. Rüzgar’a sağlıklı sıhhatli ailesi ile birlikte
uzun bir ömür diliyoruz.
Yönetim Kurulu Üyemiz Şafak Duman-Seda Duman çiftinin Ahmet adını verdikleri oğulları 10.06.2014 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ahmet’e sağlıklı sıhhatli ailesi
ile birlikte uzun bir ömür diliyoruz.

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER

ODAMIZDAN
DUYURULAR

SİYAH

BEYAZ
HABERLER

Şule İĞCİ DEMİR

30

Dişhekimi Adni Kangüleç’in kızı Kübra Kangüleç Onur Coşkun ile dünya evine girmiştir. Kendilerine
bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
---------------------------------------------------Dişhekimi Adni Kangüleç’ e geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en
kısa zamanda tekrar eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.
---------------------------------------------------Dişhekimi Ertan Şermet’in eşi, Yönetim Kurulu üyemiz Dişhekimi M.Kamil Güven’in eniştesi vefat etmiştir. Merhum ve Merhumelere Allahtan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

2014 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN
30 KASIM 2014 TARİHİNE KADAR
Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden:334,00-TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden: 167,00-TL
Aidatlarınızı odamız sekreterliğine gelerek veya telefonla talimat vererek kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.
Ayrıca T.C. Ziraat Bankası Samsun Şubesi (IBAN TR55 0001 0002 2239 9282 8950 01) nolu hesaba veya FinansBank 19
Mayıs Şubesi (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35) nolu Samsun Dişhekimleri Odası hesabına yatırabilirsiniz.
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