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Filiz KOLBAKIR AYPAK
Diş Hekimi
fi lizkolbakir@hotmail.com

Sevgili Meslektaşlarım;

Bir yılı daha koşar adımlarla yarıladık.  Zaman hızla akıyor. Güneşin 
tüm enerjisini yolladığı günlere girmişken kaçımız bunun tadını çı-
karabiliyor, hangimiz gönlü rahat mevsimleri tadında yaşayabiliyor?
Kumsallar ellerinde kürek, kovalarla kumdan kaleler yapan çocuk-
larla dolmaya başladı bile. Hepimiz çocuk olduk,bu eğlenceli anları 
yaşadık. Özenle kumları kovalardan çıkardık, etrafına su kanalları 
açtık, kalelerimizi korumaya aldık. Ve verdiğimiz emek o büyük dal-
ganın gelip kelemizi süpürmesiyle yok oldu gitti. O zaman ki çocuk 
hüznümüzdü. 

Şimdi büyüdük kalelerimizi yaptık. Muayenehanelerimizi donattık 
korumaya aldık. Emek verdik kolladık. İşimizi sevdik, büyütmeyi 
hedefl edik, ama tam bu sırada dalgalar vurmaya başladı. Önce ufak 
ufak sildi belki; tamamladık, ama peş peşe gelenlerden koruyama-
dık kalemizi. Ve hiç  olmamış gibi silindi gitti.  Verdiğimiz emeğin 
acısı,paylaştığımız anılarımız,uzak bir sevgi kaldı içimizde;  belki de 
hiç dönmemek üzere. 

Pek çok meslektaşım bunu yaşıyor bu günlerde. Yıllarını muayene-
hanelerine vermiş olsun ya da yeni umutlarla kurmuş olsun, önle-
rine çıkan pek çok engelle baş etmekten  ve kamuyla rekabete gir-
mekten yorgun, tek tek siliyorlar emeklerini, içlerine sıkışmış acıyla.
Mesleki birlikteliğimizi koruyarak dalgalara tek ses olarak karşı ko-
yabileceğimizi unutmayalım.

Bizler 9. Karadeniz  Bahar Sempozyumumuzu  en güzel şekliyle 
sizlere sunmaya çalıştık,  İstanbul‘da FDI Kongresindeki  
fotoğraf karesinde buluşalım.

Sayfaları keyifl e çevirmeniz dileğiyle…

Yönetim Kurulu Adres:

SAMSUN
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Filiz KOLBAKIR AYPAK

Bizler 9. Karadeniz  Bahar Sempozyumumuzu  en güzel şekliyle 
sizlere sunmaya çalıştık,  İstanbul‘da FDI Kongresindeki  
fotoğraf karesinde buluşalım.

Sayfaları keyifl e çevirmeniz dileğiyle…
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Başkanın Kaleminden

VAKİT 
GEÇMEDEN...

Değerli Meslektaşlarım

Serin günleri geride bıraktık, yazın 
sıcak bir o kadar bunaltıcı günler 
başladı. Nisan ayının son hafta-
sı 9.Bahar Sempozyumunu bü-
yük bir katılımla gerçekleştirdik. 
Konu ile ilgili resim ve bilgileri 
ileriki sayfalarda göreceksiniz. Son 
zamanların en rahat ve verim-
li semineri oldu. Mesken olarak 
Yelken Kulübün atmosferinde 
sergi alanı ve akşam yemeğinde 
gemi ile gezinti güzeldi.. Eski Ge-
nel Başkanlarımızdan ve İstanbul 
FDİ Kongre koordinatörü Celal 
Korkut Yıldırım’ın seminer öncesi 
MSS toplantısına ve sempozyum 
açılışına katılması bizleri ziyadesi 
ile onurlandırmıştır.

Değerli Arkadaşlar

Zor günler geçiriyoruz. Değerli 
Bir dostumun dediği gibi “zemin 
çok kaygan” bu günlerde çok dik-

katli olmalıyız. Ülkemizde mutlu 
bir tablo görüntüsü çiziliyor hatta 
“ileri demokrasi” falan, hâlbuki 
umutsuzlukta dibe vuran insan 
sayısının giderek arttığını görüyo-
ruz. En bariz örneği Dişhekimleri! 
Bu mutsuzluğunu dışa vuranların 
sayısı her geçen gün çoğalmakta, 
trafik teki saygısızlık, park yüzün-
den ölümlere varan kavgalar, aile 
yapısı, çocuk sayısı, iç siyaset, dış 
siyaset, kürtaj, içki, sigara, eğitim, 
sağlık, ekonomi v.s nedenleri.

İnsanlar barut fıçısı gibi, fitili tu-
tuşturmak için bir kıvılcım bekli-
yor. Maalesef ülkemizde siyaset-
çiler toplumu bölmede, germede 
ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. 
Ülkenin üzerinde öfke, umutsuz-
luk, ürkütücü bir sessizlik var. İçi, 
altı, fokur, fokur kaynamakta bir 
yanar dağ gibi patlamaya hazır. 
İşte bu kaygan zemin de herke-
sin bilhassa ülkeyi idare edenlerin 
konuşmalarına dikkat etmeleri 
gerekiyor. İnsanları karşı, karşıya 
getirecek yüzdeler, dini inançlar, 
giyim ve yaşam tarzı ile karşılaş-
tırılmamalı. Bir kıvılcım insanları 
tüm ülke genelinde sokağa dökü-
yor. Taksim  gezi parkında karan-
lığa karşı bir duruşun sergilendiği 
gibi.

Gezi parkı bu gençler için ağaç nö-
beti olarak başladı ve Türkiye’deki 
tüm ekoloji  mücadelelerine selam 
durarak devam etti. Toprağı,  or-
manı,  havayı zehirleyen, tahrip 
eden kimyasal madencilik uygu-
lamalarına, 2B yasası ile orman 
arazilerinin satılmasına, yeni pet-
rol yasası ile orman arazilerine bü-

yük zarar veren petrol aranmasına, 
3.köprü,3.havaalanı ve Atatürk 
Orman çiftliği gibi doğaya ve or-
manlara büyük zarar verecek pro-
jelere, topraklarımız, derelerimiz,  
ormanlarımız, tarım alanlarımız 
ve ekosistemlerimiz geri dönül-
mez zararlar verecek nükleer, HES 
ve termik santral projelerine karşı 
Anadolu’nun her yerinde mücade-
le eden herkesin sesi Gezi Parkın-
da sembolleşmiştir.

Biber gazından kaçarken insanla-
rın birbirine “affedersiniz” dediği 
bir eyleme dünyanın hiçbir yerin-
de rastlamamışsınızdır. İnsanlar 
itirazlarını, taleplerini yüksek ses-
le dile getirmeye başladı .Coplar 
,gazlar, plastik mermiler ,eli sopalı 
adamlar hatta kurşunlar bile dur-
duramadı bu başkaldırıyı. Anneler 
çocukları ile birlikte alanlara çık-
tı, davul zurnanın yanına piyano 
eklendi, halayla tango bir araya 
geldi. Bilgisayarla mesafeli duran 
bir kuşağı sosyal medya ile tanış-
tırdılar, şimdi sokaklarda sessizce 
durarak protestoya devam ediyor-
lar. Söz onlarda  . Gezi’nin bileşen-
lerini oluşturan isimler, çevreciler,
müzisyenler,oyuncular,sanatçılar,y
azarlar,mimarlar,öğrenciler,dernek
ler,odalar,sendikalar,hekimler,taraf
tarlar,işçiler,sivil toplum örgütleri 
,siyasi oluşumlar ,partiler  geziden 
alınan, alınması gereken dersleri 
anlatıyorlar.

Ne mutlu ki Türkiye’nin genç , 
dinç ,dinamik, yaratıcı, sağdu-
yulu, öfkesi ölçülü gençliği  indi 
meydanlara, eli sopalı, bıçaklı  ca-
hil ve vahşi kalabalıklar değil. Çok 
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güzel bir  Çin atasözü  :  “Bir yıl son-
rasını düşünüyorsan Tohum ek On 
yıl sonrasını düşünüyorsan Ağaç dik  
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan Top-
lumu eğit “ der.

Buradan herkes ders çıkarmalı. Va-
kit Geçmeden toplumun sesine ku-
lak veren , demokrasiyi kendi dikta-
sına yol açmak için değil ,toplumun 
sesine kulak verecek şekilde algıla-
yan bir yönetime ihtiyaç var. Tabi 
buradan sadece iktidar değil giderek 
toplumun beklentilerini okuyamaz 
hale gelerek, bu toplumsal tepki bi-
rikimine dolaylı katkı koyan ,  ik-
tidarın yanlışlarını gösterme gayreti 
ile akıntıya kapılıp giden, muhalefet 
de ders çıkarmalı.

Yanlış politikalar bu kavgayı, çatış-
mayı körüklemiş ve bu güne gelin-
miştir. Geçmişin hesabı bu gün nasıl 
sorgulanıyorsa yarın da bu günün 
hesabı sorgulanacaktır.

Sağlık Bakanlığının gezi parkı di-
renişçilerine sağlık yardımı eden 
hekimler hakkındaki soruşturma 
girişimi anlaşılır değil. Savaş ala-
nında bile sağlık hizmeti verenlere 
dokunulmaz iken eylemde yaralıla-
ra ilk müdahaleyi yapan hekimlere 
,dişhekimlerine yapılan şiddet, revir 
haline getirilen otel salonuna atılan 
gaz bombaları yıllarca belleklerden 
silinmeyecek ve unutulmayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım

Her geçen gün üye sayımız azal-
makta diğer oda başkanı arkadaş-
larımız da bundan muzdarip. Tabi 
TDB nin de  üye sayısı azalmakta 

.Muayenehane standartları  her 
geçen gün ağırlaştırılmaktadır. İş 
güvenliği,Net-2,vergiler derken mu-
ayenehaneler bir bir kapanmaktadır. 
Birçoğu da zorlukla devam etmek-
tedir. Ellinin üzerinde dişhekimliği 
fakültesi ve her yıl artan kontenjan-
larla 3000 civarında dişhekimi me-
zun olmakta. Bu meslektaşlar ucuz 
işgücü olarak piyasaya sürülmek-
tedir. Gazete haberleri: ”Üniversite 
mezun veriyor, diplomalı işsizler ar-
tıyor.2003 ten sonra açılan 100 yeni 
üniversite ardı ardına mezunlar ver-
meye başlarken “diplomalı işsiz sayı-
sı rekor düzeylere ulaştı” diyor. yine 
gazetelerde, yurttaş yoksullaşıyor 
yoksulluk sınırı 1.787 tl olduğunu 
yazıyor. ADSM ler muayenehanele-
re rakip gibi daha genişleyerek açıl-
makta, çalışmaktadır. Yoksullaşan 
yurttaş da haklı olarak ADSM lere 
hücum etmekte bu şekilde vatanda-
şı tebaaya dönüştüren, siyasilere ba-
ğımlı kılan bir sistem oluşuyor.

Sevgili Meslektaşlarım

Meclise gönderilen yeni torba tasarı 
yasallaşırsa Doktorların ve dişhe-
kimlerinin meslekten men kararını 
bundan böyle TTB  ve TDB  de-
ğil  Sağlık Bakanlığı verecek. Kişi-
sel verilerin paylaşılmasına ilişkin 
düzenleme de tasarıda yer alıyor. 
Hekimlerin, Dişhekimlerinin hiç 
istenmeyen olumsuzluklarında bile 
meslekten men cezası almasını ister 
misiniz? Hekiminize, hastaya bile 
dokunmayan beş üst düzey sağlık 
bakanlığı yöneticisi ve yedi atanmış 
uzmandan kurulu bir heyetin dip-
loma iptali cezası vermesine gönlü-
nüz razı olur mu? yine burada da 

hekimleri, dişhekimlerini tebaaya 
dönüştüren siyasilere bağımlı kılan 
bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. 
Ateş düştüğü yeri yakar bu ateşin bir 
gün içimizden birçoğunu yakacağı-
nı unutmayın.

Yazımı hazırlarken torba kanun dü-
zenlemesine göre 50 den az çalışanı 
olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta-
ki iş yerleri için 30 haziran da uygu-
lamaya geçmesi gereken iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi şartı,kanun 
yayımından iki yıl sonra uygulama-
ya geçer şeklinde önerge verilerek 
düzeltiliyor.Bu şekli ile kanun çıkar-
sa (önergeyi verenler AKP Millet ve-
killeri ,büyük ihtimalle çıkar)2014 
yılına ötelenmiş olacak

Bizlere nefes alacak bir haber le nok-
talamış olalım herkese sağlıklı, hu-
zurlu, mutlu yarınlar dilerim hoşça 
kalın.

yasallaşırsa Doktorların ve dişhe-
kimlerinin meslekten men kararını 
bundan böyle TTB  ve TDB  de-
ğil  Sağlık Bakanlığı verecek. Kişi-
sel verilerin paylaşılmasına ilişkin 
düzenleme de tasarıda yer alıyor. 
Hekimlerin, Dişhekimlerinin hiç 
istenmeyen olumsuzluklarında bile 
meslekten men cezası almasını ister 
misiniz? Hekiminize, hastaya bile 
dokunmayan beş üst düzey sağlık 
bakanlığı yöneticisi ve yedi atanmış 
uzmandan kurulu bir heyetin dip-
loma iptali cezası vermesine gönlü-
nüz razı olur mu? yine burada da 

Abdullah İLKER
Samsun Diş Hekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com



8 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 2   Sayı : 5 / 2013

SEMPOZYUM

Sempozyumumuzun ilk Sözü-
nü  “Sağlık net 2 ve iş sağlığı ve 
güvenliği risk değerlendirmesi 

yönetmeliği” sunumuyla TDB MYK 
üyesi Tuncay Seven alarak  konuyla il-
gili bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle 
muayenehanelerimizi tehlikeli iş yeri 
tanımlamasında yer aldığını ve  iş ye-
rinde en az bir kişinin çalıştırıldığı du-
rumlarda, bu çalışmanın  dört yılda bir 
yenilenmesi gerektiği üzerinde durul-
du.  Net 2 sisteminin bir yandan heki-
mi yasal olarak zora soktuğu gibi ,has-
tayı da kendi hakkının ihlali için zora 
sokuyor olmasının bu sisteme hayır 
dedirttiği vurgulanmıştır. Denetimde 
hasta bilgilerinin bakanlığa verilmesi 
için 3 gün süre vermesi halinde imzalı 
bir tutanak alınması, tutanaktaki tarih 
ve saate dikkat edilmesi , böyle bir du-
rumda, en kısa zamanda yürütmenin 

GELENEKSEL KARADENİZ
Bahar Sempozyumu9

26 Nisan  Cuma günü  ağız diş sağlığı hizmetlerinin ve sunucularının dünü, bugünü, yarını ve 
meslek sorunları konulu panel çerçevesinde Dişhekimi milletvekillerinden Sayın Cemalettin 
Şimşek , TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizden Tuncay Seven, TDB Yüksek Disiplin kurulu 
üyesi Muhammer Ertan,Oda Başkanımız Abdullah İlker,Trabzon Oda Başkanı  Önder Taşan, 
FDI kongre koordinatörü Sayın Celal Korkut Yıldırım, oda temsilcilerimiz,meslektaşlarımız  ve  
konunun uzmanları ile birlikte mesleğimizin temel sorunları ele alınarak, değerlendirmeler 
yapılmış, tartışmalarla mesleğimizin güncel sorunlarına çözümler aranmıştır.
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durdurulması da istenerek özellikle 
odamıza bilgi verilmesi gerektiğini ve 
TDB nin de hukuksal desteği  vereceği 
konusunda meslektaşlarımız bilgilen-
dirilmiştir.

Sempozyumun ikinci bölümünde’’ 
dişhekimliğinin dünü,bugünü ve ya-
rını’’  tartışmaya açılarak,anı ve dene-
yimlerle mesleğimizin geleceğine ışık 
tutulmaya çalışılmıştır.

Konuyla ilgili Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi Şafak Duman ‘’düş hekimliği ‘’ 
başlıklı sunumunda  açtığı muayene-
hanesinin içinde olduğu durumdan 
bahsederek benzer şekilde meslektaşla-
rının sorunlarından bahsetmiştir.

Devamında dişhekimliği öğrencilerin-
den Bilal Dönmez, performans yasası 
ile birlikte üniversitelerin eğitim ku-
rumu olmaktan çıkıp rant merkezi 
haline gelmesi usta çırak sistemiyle 
ilerleyen diş hekimliği eğitiminde öğ-
rencilerin yeterli hasta bakmasına ve 
pratik anlamda kendini yetiştirmesine 
engel olduğunu belirtmiştir.

Sonrasında eski TDB başkanlarından 
ve 2013 FDI kongre koordinatörü 
Sayın Celal Korkut Yıldırım  söz  ala-
rak serbest dişhekimleri olarak ken-
dimizi yenilediğimiz taktirde muaye-
nehaneciliğin ayakta kalabileceğine 
inandığını,dişhekimliği fakültelerinin 
açılmasının temel nedenlerinden bi-
risinin de  işgücü pazarını düşürmek 
olduğunu,meslek odası olarak yap-
mamız gerekenin de dişhekimliği fa-
kültelerinin açılmasına karşı siyasileri 
ve kamuoyunu etkilemek, hastaları 
bilgilendirmek olduğu konusunu vur-
gulamıştır.

Milletvekili dişhekimi Sayın Cemalet-
tin Şimşek yaptığı konuşmada, mes-
lek odası olarak yapmamız gereken 
halka ağız ve diş sağlığının önemini 
kavratabilmenin,toplumda o algıyı ya-
ratabilmenin öneminden ve bu konu-
da neler yapabilirizden bahsetmiştir.

Sempozyumumuzda ,ağız ve diş sağlığı 
koruyucu hizmetlerinin yetersiz oldu-
ğu   ülkemizde,  mevcut sağlık siste-
minde birinci basamakta muayeneha-
nelerin de dahil olduğu koruyucu ağız 
diş sağlığı hizmetlerine yer verilmesi 
gerektiği ve  yıllardır sürdürülen poli-
tikalarla hizmet satın alma işini sürün-
cemede bırakarak , aynı konuyu sürek-
li gündeme taşıyarak hem toplumda  
hem de dişhekimlerinde beklentiler 
oluşturulduğu, yeni açılan fakültelerle 
işsiz dişhekimleri ordusu varolmaya 
başladığı,muayenehanelerin ADSM 
ler karşısında atıl duruma geldiği ko-
nuları  tartışmaya açılmıştır.

Milletvekilimiz,TDB MYK  
üyemiz, ağız – diş sağ-
lığı şube müdürleri, oda 
başkanlarımız, oda tem-
silcisi meslektaşlarımız, 
sempozyum katılımcıla-
rımız da iki oturum  bo-
yunca meslek etiği ku-
rallarını ve net 2 sistemi,iş 
güvenliği yasaları, yeni 
açılan dişhekimliği fa-
külteleri, ve sağlık ba-
kanlığının dişhekimliğine 
bakışı   ile ilgili yöner-
ge taslaklarını tartışarak 
mesleğimize ait bu ko-
nuların çözümünde görüş 
ve önerilerini paylaşmış-
lardır.
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SAMSUN YELKEN KLÜBÜ / SEMPOZYUM
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9.KARADENİZ BAHAR SEMPOZYUMU

27-28 NİSAN 2013
Cumartesi sabahı sempozyum expo alanının açılış töreniyle başlayan  
sempozyumda açılış konuşmasını Oda Genel sekreterimiz sayın  Alper Dilek ‘in 
yapmasının ardından, oda başkanımız Sayın Abdullah İlker , Trabzon Oda Başkanı 
Sayın Önder Taşan  sırasıyla güzel dileklerini içeren konuşmalarının ardından FDI 
kongre koordinatörü Sayın Celal Korkut Yıldırım bir konuşma yaptı. 
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SEMPOZYUM

Bilimsel programın ilk 
sunumunu Dt. Zafer 
KAZAK ‘İmplant Üstü 

Protezlerde Doğru Fonksiyon 
ve Doğru Estetik İçin Alter-
natif Protez Teknikleri’ başlığı 
altında gerşekleştirdi.

Ardından Colgate firmasından 
Dt. İnci Özsoy Topikal Fluorid 
Uygulamalarında Duraphat’ın 
yeri  hakkında bilgi verdi.

Günün ikinci oturumun-
da Dt. Zafer KAZAK ‘Total 
Dişsizlik Vakalarında İmplant 
Planlanması’  hakkında katı-
lımcı meslektaşlarımızı bilgi-
lendirdi.

Prof. Dr. Faruk HAZNE-
DAROĞLU ‘Endodonti Kli-
niğinde Kök Kanallarının 
Temizlenmesi ve Şekillendi-
rilmesi’ adı altında yaptığı su-
numuyla öğle öncesi program 
tamamlanmış oldu. Öğle ye-
meğinin ardından sosyal ko-

nuşmacı olarak yer alan Serdar 
SIRALAR   Stand Up Göste-
risi ile bilimsel programla yo-
ğunlaşan zihnimize nefes alma 
imkanı sağladı. Günün son 
programında  Prof. Dr. Hale 

CİMİLLİ  Muayenehane Pra-
tiğinde Beyazlatma başlığı ile 
beyazlatma konusunda akıl-
daki sorunlara katılımcıların 
yanıt bulmasına imkan verdi.
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SEMPOZYUM
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Sempozyumun ikinci günü Pa-
zar sabahı Doç. Dr. Ali Murat 
KOKAT ‘Estetik Bölgede Ma-
teryal Seçimi ve Uygulamala-
rı’ sunumuyla başladı. Sunum 
sonu meslektaşlarımız sorula-
rına da cevap imkanı bulmuş 
oldu.

İki sunum arası Listerine fir-
masından Ecz. Buket Halva-
şi “Günlük Ağız Bakımında 
Listerine’in Yeri konulu bilgi 
paylaşımında bulundu.

Günün ikinci sunumunu Dt. 
Ali Eşref MÜEZZİNOĞU 
Dişhekimliğinde Psikolojik 
Destek ve Hipnodonti  başlığı 
altında gerçekleştirdi. Almanya 
da gerçekleştirilen Tıbbi Hip-
noz Kongresinde dünya dişhe-
kimliği ödülüne layık görülen 
Dişhekimi Ali Eşref MÜEZ-
ZİNOĞU hocamızı 22 Kasım 
etkinlikleri çerçevesinde tekrar 
ağırlamayı  sizlerden gelen te-
lep doğrultusunda gerçekleşti-

receğiz. Günün son sunumunu 
Prof. Dr. Aydan AÇIKGÖZ 
Hangisi Patoloji Hangisi Rad-
yografik Yanılma ,Radyolojik 
Komplikasyonlar başlığı altın-
da  gerçekleştirdi. Yoğun geçen 
son programla birlikte bahar 
sempozyumu bilimsel progra-
mı noktalanmış oldu.



14 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 2   Sayı : 5 / 2013

SEMPOZYUM
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27-28 Nisan günlerinde odamızın organize ettiği Bahar Sempozyumu keyifli iki gün olarak aklımızda 
kaldı diye düşünüyorum.Samsun Yelken Kulüp  de olan sempozyum bölgemiz için iyi bir katılımla ile 
gerçekleşti.Bilimsel programın yanı sıra meslektaşlarımızla biraraya gelmek ve sohbet etmek, firmalardan 
ürünleriyle ilgili bilgi almak , deniz kenarında sunum aralarında kahve keyfi yapmak mesleğimizin bu zor 
günlerinde biraz kafamızı dağıtmayı sağladı diye düşünüyorum.

Cumartesi akşamı Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğuyla gerçekleştirilen deniz turu Samsun 
‘a farklı bir gözle bu kez de denizden bakmamızı sağladı.Havanın da güzel olmasıyla daha keyifli bir tur 
gerçekleştirmiş olduk.Bu farklı etkinlikteki katkıları için Büyükşehir Belediyesine tekrar teşekkür ederiz.

Pazar günü sunumlar sonrası gerçekleşen hediye çekilişi de yoğun bir katılımla yapıldı.Katılan firmaların 
desteğiyle gerçekleştirilen çekilişte sonuçlar hediye çıkan meslektaşlarımız için yüz güldürücü oldu.
Meslektaşımız Mete Karataş’ın sabahtan başlayan’’ büyük hediye bana çıkacak ‘‘ demesi sonra da 
gerçekten ona çıkması sempozyum için şaşırtıcı bir son oldu bence.

9.KARADENİZ BAHAR SEMPOZYUMU’NUN

ARDINDAN...
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Bu yılki sempozyumda da bizleri yalnız bırakmayan meslektaşlarımıza ve firma temsilcilerine  teşekkür ederiz.Sayımızın 
daha çok olduğu  etkinliklerde ,birara da olmanın keyfini hep beraber yaşamak dileğiyle…

Çekilişte verilen hediyeler ve kimlerin kazandığı:

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI     1 ADET TABLET BİLGİSAYAR     METE KARATAŞ

DENTİMPLANT   1 ADET OXY MARKA İMPLANT    SEVGİ ÇOBAN

    1 ADET MEDİKAL İNSTİNCT MARKA İMPLANT   RUKİYE GÜLER

MAHYA DİŞ DEPOSU  1 ADET SİRONA MARKA T3 RACER AERATÖR BAŞLIĞI    SELMAN BEKTAŞ 

İMPLANCE      2 ADET İMPLANCE MARKA İMPLANT      SİBEL ÖZDEMİR 

2 ADET İMPLANCE MARKA İMPLANT       FATMA ÇALIK 

İPANA ORAL-B   1 ADET ŞARJLI DİŞ FIRÇASI     ATALAY TURNAOĞLU

BATI DENTAL   1 ADET STRAUMANN SLA IMPLANT    H.AVNİ ÖZDEMİR

1 ADET 0,25 GRM  STRAUMANN BONE SERAMIC SENTETİK GREFT    ARSLAN YAŞAR GÜNER

1 ADET STRAUMANN 0,15cc EMDOGAIN       YEŞİM ÇAKIRSOY ÖNEN

VEFA DİŞ DEPOSU  1 ADET DFL BEYAZLATMA SETİ    OSMAN ÖZSOY

    1 ADET TOKUYAMA BOND FORCE    ARMAĞAN ÇALIŞKAN

KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ 1 KUTU 500 GR KURU KAHVE    GÜLER PİYADE

ovgu1993@yahoo.com
Dt.Övgü TUNÇDEMİR
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RÖPORTAJ

Bahar Sempozyumuna en güzel katkıyı katılımcı 
olarak gerçekleştiren değerli meslektaşlarımıza ve 
fi rmalara sıcağı sıcağına düşüncelerini sorduk!;

Başarılı, faydalı, güzel bir sempozyum oldu. Emeği geçen 
arkadaşlarımın daha güzellerini gerçekleştirmelerini temenni ederim.

DT. SİBEL ÖZDEMİR (İLKADIM / SAMSUN)

Her yönü ile mesleğimize ve kişisel gelişimimize katkısı olan güzel bir 
sempozyum olduğunu düşünüyorum. Nice bahar sempozyumlarında 
görüşmek dileklerimle.

DT. SERDAR IŞIKA (İLKADIM / SAMSUN)

Bilimsel ve pratiğe dayalı çok önemli bilgiler edindim. Katkılarından ötürü 
odamıza ve sunumlarını bize aktaran tüm hocalarımıza çok teşekkürler.

DT. FİTNAT FİŞEKÇİ (İLKADIM / SAMSUN)

Güzel. Her sene gelmeye çalışıyorum son 4-5 senedir. Samimi bir ortam. 
Gemideki yemek güzeldi. Canlı müzik olsa daha iyi olurdu. 
Katılımcı az sayı azalmış.

DT. HANDAN UÇAR (ANKARA)

Mesleğimizin çok büyük yara aldığı dönemde yönetim 
elinden geleni yapmış. Onlara teşekkür ederim.

DT. FAZLI KARTAL (VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN)
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Aynı dili konuşup aynı sıkıntılardan muzdarip aynı güzelliklerden mutlu olan meslek-
taş ve dostlar arasında olmak çok iyi geldi. İnsan böyle bir ortamda kendini neredeyse 
evinde hissediyor. Sempozyum konularıyla bilgilerimizi tazeledik, yeni bilgiler edindik. 
Pazartesi günü moral ve mesleki heves depolamış olarak ayrı bir şevkle muayenehanem-
de olacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

DT. TOLGA DOĞRUER (GERZE / SİNOP)

Her yönü ile mesleğimize ve kişisel gelişimimize katkısı olan güzel bir 
sempozyum olduğunu düşünüyorum. Nice bahar sempozyumlarında 
görüşmek dileklerimle.

DT. ÖNER ZENGİN (TRABZON)

Gayet güzeldi. Bilgilerimizi tazeledik. Sosyal etkinlik güzeldi. Değişik oldu. 
En güzel bölüm hipnozdu. Ayrıca bugün evlilik yıldönümümüz. 
Onu da burada kutladık.

DT. OSMAN ÖZSOY (GİRESUN)

Sunumları vaka  olmadan yaptıkları için beğenmedim. Dişhekimlerine  yapılan 
sunumların daha vaka ağırlıklı olmasını isterim. Mekan ve hava güzel olduğu 
için ayrı bir renk kattı.

DT. SEVİM ŞEKERLER KESKİNER (İLKADIM / SAMSUN)

Güzel bir sempozyum oldu. Ege Kongresinden sonra burası pek de geri 
kalmamış. Katılım daha önceki sempozyumlara göre daha iyi. 
Sosyal program da güzeldi.

DT. FATMA ÇALIK (İLKADIM / SAMSUN)

Çok güzel. Çok mutluyum. Sizlerle memleketimde 
meslektaşlarımla  birlikte olabilmek çok güzel. 
Teşekkürler.

DOÇ. DR. ALİ MURAT KÖKAT (İSTANBUL)
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Çok güzel bir organizasyon. Hiç sıkıntı yok. 
Dişhekimleri odasına teşekkür ederiz.
(Kansu CAMCI)

MAHYA DİŞ DEPOSU

Samsun bahar sempozyumuna her sene katılı-
yoruz. İlgilenen hekimlerin her sene gelebildi-
ğini görüyorum. (İlhan AKBULUT)

QİNTESSENCE

Gelenekselleşen bahar sempozyumuna her sene 
katılıyoruz. Katılmaya da devam edeceğiz. Katı-
lım her sene olduğu gibi bu sene de gayet iyiydi. 
Sadece ürün safları istenilen seviyede değildi.

COLGATE

Birinci gün süperdi. Ulaşamadığımız doktorla-
rımıza  ulaşmış olduk. Teşekkürler.

LİSTERİNE

Bizim için gayet olumlu. Memnunuz. İki gün 
verimli geçti. Gidemediğimiz hekimlere bu şe-
kilde ulaşma imkanımız oldu. 
(Melihan SAMUR)

İDEALDENT 

Gayet iyi, ilgi ve alaka güzeldi. Tekrar katılma-
yı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz. (Mustafa ER)

NUCLEOSS

İyiydi. Katılım açısından güzel, ürün tanıtımları 
olumlu geçti.  (Recep ERYILMAZ)

VEFA DİŞ DEPOSU

Çok güzeldi. Mekan çok güzeldi. Katılıma ilgi ve 
alaka çok iyiydi. Sorun yok. Teşekkürler. 
(İlker TÜRKAY)

SENSODYNE
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Biz yeni firma olmamıza rağmen ilgi güzeldi. Mekan 
bizim için ferah bir ortam sağladı. Herkes bir arada. 
Katılım da gayet iyiydi. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz. (Ali PEHLİVAN)

İMPLANCE

Geçen seneye oranla bizim için çok daha iyiydi. 
Hekim sayısı fazla. Satışlar iyiydi. Stant sayısı 
düşmüş. Daha da iyi olmanızı temenni ediyoruz. 
(Caner AĞDER)

GÜNEY DİŞ DEPOSU

Bizim için olumlu bir sempozyum oldu. Karade-
nize açılmaya başladığımız bugünlerde bizim için 
iyi oldu. Biraz daha geniş kitlede hekimlere ulaş-
mış olduk. (Emre GÜNEŞ)

DENTİMPLANT

İlk defa katılıyoruz. Karadenizle tanışmak istiyordum. 
Her şey gayet güzel. Hekimlerimizle yemeklerde de 
buluşabilmemizin daha sıcak ortam oluşturacağını 
düşünüyorum. (Sevgi YILDIZ)

ESAS GROUP

eCligner olarak doktorlarımızdan güzel ilgi gördük. 
Katılım az da olsa eCligner olarak mutluyuz. Her şey 
için eCligner olarak teşekkür ederiz. (Gül AKKUŞ)

eCligner

BATI DENTAL

Hersene olduğu gibi bu senede sizlerleyiz. 
Ortam çok güzel seneye tekrar burada olmayı 
isteriz. (İlknur UTKU)

MAHMUT EFENDİ KURU KAHVE

Katılmış olduğumuz bu üçüncü bahar sem-
pozyumu da en az diğerleri kadar kaliteli ve 
güzeldi. Ulaşamadığımız hekimlerimize ulaş-
mamızda büyük etkisi olmuştur. Katılımcı 
sayısı yeterli ölçülerde olup diğer sempozyum-
larda artmasını bekliyoruz. Katılımcılar arasın-
da fakülteden ve ADSM’den hekimlerimizin 
olmamasının büyük bir kayıp olduğunu kana-
atindeyiz. (Cevahir Fırat ERGÜL)
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SEN

Merhabalar 
Orhan Bey. Kısaca 
kendinizi tanıtır mısınız? 
 
-    1956 Sivas doğumluyum. Yaşantı-
mın büyük bir bölümü Sivas’ta geçti. 
Uzun yıllar    Sosyal Sigortalar Kuru-
mu  Sivas Hastanesinde  yöneticilik 
yaptım. 12  senedir de Türk Dişhe-
kimleri Birliğinde İdare Müdürü ola-
rak çalışıyorum. Bir aşk evliliğinden 
doğan iki kızım ve dünyalar tatlısı 
iki de torunum var; Elif ve Ali Emir. 
Onlar hayatın beni durdurmaya ça-
lıştığı dönemlerde yanımda dimdik 
durarak, yolumu görmemi sağlayan 
değerlerim. Ayrıca onlara yazmam 
için verdikleri sonsuz destek için hep 
teşekkür ediyorum.

Şiir hep var mıydı hayatınızda, 
yoksa yazma aşkınız birden mi 
alevlendi?
 
- Benim için duyguları kelimelere 
dökmek her zaman kolay olmuştur. 
Yazma serüveni aslında ilkokul yılları-
ma kadar uzanır. O zamanlar satırları 

sadece kendimle paylaşır, hatta bazen 
kimsecikler görmesin diye çoğunu 
imha ederdim. Belki çocukluk, belki 
utanmaydı bilmiyorum… Başkala-
rı ile duyguları paylaşabilme süreci 
benim için çok yeni… Hatta eşim 
dışında çocuklarımın dahi bilmedi-
ği  bu dünyaya “SEN” ile “Merhaba” 
dedim, diyebilirim.
 
Kitabınızın bizimle paylaşa-
cağınız bir öyküsü var mı?

- Kitabımın ismi ”Sen”. Aslında kitap-
ta yer alan her şiir, anlatılan hikâyenin 
yapı taşlarıdır. Kitabımın ön sözün-
de de belirttiğim gibi: Kimilerinin 
platonik, kimilerinin sessiz sedasız 
yaşadığı, vuslatı mahşere bırakılmış 
aşklarına nefes olacak şiirlerle tek bir 
aşkı anlatıyorum bu hikâyede. “Sen” 
adını verdiğimiz   sevgiliye uzanan; 
kimi zaman mutlu, kimi zaman iç 
acıtan hüzünlü duygular, mutsuz da 
olsa inadına seven ve hep sevecek bir 
yürek var kitapta. Ayrıca yaşamımız 
boyunca asla kayıtsız kalamayacağı-
mız sevgilerimize kalbimizin derinlik-
lerinden gelen seslenişleri de  görmek 
mümkün...
 
Ailenizde sanatla ilgilenen, 
yazmayı seven başka kişiler 
var mı? 

-  Büyük dedemiz Sivas’ın şairlerin-
den. 1900 yılının hemen başında otuz 
beş yaşında vefat etmesine rağmen, 
Sivas’ın ünlüleri arasında yerini almış.

Genelde şairlere sorarlar ya 
“neden şiir?”
 
- Çünkü insan paylaşmak ister… Bu 
yaradılışımızda var… Hele ki pay-

laşmak istediğiniz içinize sığmayan 
duygular ise bunun en güzel yolu şiir 
yazmak bence… Çünkü şiir bir nevi 
duyguların anlık yakarışlarıdır.

Şiir bağımlılıktır ona. Ruhunuz, yü-
reğiniz duygularınızla bir çağlayan 
misali dolar, taşar. Satırlarda nefes 
alırsınız, yaşarsınız. Dakika bekleye-
mezsiniz, yoldaysanız sağa çekersiniz 
aracı, uykularınızdan kaldırılırsınız 
eksik bir kelime, bir hece için... Duy-
gularınız itiraf etmeniz için zorlar sizi. 
Birkaç satır ve birkaç yakarış bir ara-
ya gelir şiirde ve işte ruhunuz tam da 
oradadır, onun içindedir.  Şiir ruhun 
estetiği, sözün sanatıdır… 

Orhan ÇİMEN

aşkı anlatıyorum bu hikâyede. “Sen” 
adını verdiğimiz   sevgiliye uzanan; 
kimi zaman mutlu, kimi zaman iç 
acıtan hüzünlü duygular, mutsuz da 
olsa inadına seven ve hep sevecek bir 
yürek var kitapta. Ayrıca yaşamımız 
boyunca asla kayıtsız kalamayacağı-
mız sevgilerimize kalbimizin derinlik-
lerinden gelen seslenişleri de  görmek 

Ailenizde sanatla ilgilenen, 
yazmayı seven başka kişiler 

-  Büyük dedemiz Sivas’ın şairlerin-
den. 1900 yılının hemen başında otuz 
beş yaşında vefat etmesine rağmen, 
Sivas’ın ünlüleri arasında yerini almış.

Genelde şairlere sorarlar ya 

- Çünkü insan paylaşmak ister… Bu 
yaradılışımızda var… Hele ki pay-

Ailenizde sanatla ilgilenen, 
yazmayı seven başka kişiler 

-  Büyük dedemiz Sivas’ın şairlerin-
den. 1900 yılının hemen başında otuz 

Röportaj

dt_alisener@hotmail.com
Dt. Ali ŞENER
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ZİYARET

Bugün yine Ordu kentinden, 
eski bir dişhekimi abimiz ve 
ailesini tanıtacağım... Diş-

hekimi Kadir Özbucak 1930 yı-
lında Ordu’da doğar. Önce İstan-
bul Üniversitesi Fizik bölümünü 
bitirir.Aynı Üniversitede Kimya 
bölümünde okuyan ailesinin tek 
evladı olan Ayten Çetiner ile tanı-
şırlar.Arkadaşlıkları aşka dönüşür.
Ayten hanımın babası Kurtuluş 
Savaşında,Garp cephesi komu-
tanlarından İsmet  Paşa ile omuz 
- omuza çarpışmış (o zamanlar 
rütbesi küçükmüş) savaş sonunda 
Gazi madalyası ile ödüllendirilmiş 
emekli paşalardan Ahmet Rem-
zi Çetiner’in kızıdır.Harp şartları 
nedeniyle geç çocuk sahibi olmuş 
bu asker adamın tek çocuğu üze-
rine titrediği nadide incisi kızı 
Ayten’dir...

Kadir Özbucak henüz öğrenciy-
ken bu kıza tutulması, kızın aile-
sinin muhalefetine rağmen devam 
etmiş. Sonunda kızın da israrları 
karşısında paşa baba bu çocuklara 
kerhen yardımcı olup evlendir-
miş onları...Oysa Ayten hanım 
kimyacı olmasına rağmen, Kadir 

bey fizik bölümünü bitirdiği hal-
de, belki de paşa babanın beğe-
nisini kazanmak için, 2.fakülteyi 
okumaya başlamış,İstanbul Üni-
versitesi Dişhekimliğinde...Yani 
evlendiklerinde Kadir beyin öğ-
renciliği hala devam ediyormuş.
Önceleri hayatları çok meşakatli 
geçmiş...Geçim derdi,üst-üste ge-
len çocuklar... Ayten hanım eşi 

dişhekimliğini bitirene kadar bir 
kurumda çalışmış.Mezun olduk-
tan sonra,bu genç çift Ordu’ya 
yerleşmişler... Bütün zor günleri 
beraberce aşmışlar...yıllar içinde 
çok emek verdikleri yuvalarında 
çocuklarıyla büyük mutluluklar 
yaşamışlar. Kadir bey dişhekim-
liği  yaptığı zaman içinde Ayten 
hanım dışarda daha çalışmamış,ev 
ve çocuklarına hayatını adamış. 
Altı çocuk dünyaya getirmesi, tek 
çocuk olarak büyümenin getirdiği 
bir ruh halinden kaynaklanmış.

Çalışıp-kazandıkca ekonomileri 
daha iyiye giden çift ilk meslek 
hayatının başlangıcında resim-
de görüldüğü gibi,asma motorla 
idare etmişler bir zaman.Daha 
sonra kısa zamanda Avrupa ünit-
ler ve diğer eksikleri edinmişler. 
... Tabi bir çok da gayri-menku-
lün sahibi olmuşlar hem mesleki 
kazançlarından,hem de asker ba-
banın mirasından.Har vurup har-
man savurmamışlar,çocuklarının 
geleceklerine yatırım yapmış-
lar.. Altı  çocuklu çiftin bü-
tün çocukları yüksek öğrenim 
görmüş,içlerinde baba mesleğini 

ZİYARET / ORDU

Emekle
oluşan
mutluluk! 
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seçen olmamış,ama tıp oktoru, 
bankacı, işletmeci, kimya mühen-
disi olmak üzere başka iş alanla-
rında faaliyet göstermişler,hepsi 
de yuva kurup ayrılmışlar baba 
evlerinden.

Tam rahat edecekleri bir zamanda 
sevgili Ayten hanım 77 yaşında, 
dolaşım problemleri nedeniyle 
hayata  veda etti ...Kadir bey ise  
yakın zamana  kadar ,serbest diş-
hekimi olarak sadece oyalanmak 
amacıyla çalıştı, Ayten hanımın 
vefatından  7 sene sonra,82 yaşın-
da , 28 aralık 2012 yılında Kadir  
beyi  toprağa verdik...

Çocuklar ayaklarının üzerine kal-
karak yuvadan uçunca,karı-koca 
evlerinde yaşlanınca değişik bir 
boyutta mutluluk devresine gir-
mişlerdi. Günümüzde evlilikler 
iskambil kağıdı gibi hemen yı-
kılıveriyor... Şimdi ki gençlerin 

hiç sabrı-vefası yok...Ayten-Kadir 
Özbucak çiftinin hayatı dümdüz, 
tatlı, rüya gibi bir hayat değilmiş. 
Engebeler vardır, ama aşmayı bil-
mişler, emek harcadıkları için, bir-
birlerine olan sevgileri çok köklü 
bir derinliğe ulaşmış.Sabreden 
derviş, muradına ermiş derler...

Ata sözleri yaşanmışlıktan çıkan 
özetler olduğu için,bu duruma çok 
kısa ve net açıklayıcı anahtar olu-
yor...

Tam anlamıyla, dar çevrede taşfırın 
erkeği tipinde olan Kadir beyin diş-
hekimliği mesleğinde ki başarısının 
en büyük sebebi kuşkusuz,çok ki-
bar bir hanımla evli oluşundandır.

Onların evliliği zıtlıkların müthiş bir 
ahengiydi...Bu kadar zıt şartlardan 
gelen iki insanın bu derecede başarı-
lı bir evlilik yapması,yuvayı dişi kuş 
yapar dedirten cinsindendi...Bu ev-
liliğin düzgün gitmesinin tek sebebi,  
Ayten hanımın sabrı,vefası,Kadir 
beyin  yetiştiriliş şartları ve mesle-
ğin stresinden gelen sinirli  yapısını 
yumuşatan  iyi yürekli pozitif dünya 
görüşünün çok etkisi olduğu kuşku-
suzdur.Mekanları cennet olsun.... 

Dt. S. Aysun FURTUN
aysun_furtun@hotmail.com
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GEZİ

Yolumuz uzundu ama bir o 
kadar da keyifliydi. Sohbet 
halinde geçen yolculuğu-

muzda, yapılacak olan zirvenin 
heyecanı da sarmıştı hepimizi. Sa-
bahın erken saatlerinde Aksaray’ a 
vardığımızda iyice acıkmıştık, açık 
bir lokanta ya da bir çorbacı bulup 
karnımız doyuracaktık. Sonunda 
bir yer bulmuştuk. Çorba çeşidi 
çoktu ama nedense hepsi bol salçalı 
kıpkırmızı bir karışımla sunuluyor-
du. Pek beğendiğimi söyleyemeye-
ceğim mercimek çorbasına talim 
etmiştim yine de. Hasan Dağı tüm 
heybetiyle görünüyordu ve bir an 
önce dağın eteklerine ulaşıp kam-
pımızı kurmamız gerekiyordu. Ve 
tekrar otobüsümüze binip yola ko-
yulduk. Ufak bir yolculuktan sonra 
dağın eteklerine ulaştık. 

Hasan Dağı genelde rüzgarıyla 
meşhur bir dağdır fakat bizim şan-
sımıza, tam aksine rüzgardan eser 
bile yoktu. Güneşin bizi tamamen 
ısıtmasını sağladık, hatta bol bol 
güneşlendik desek yeridir. Mart 
ayına rağmen sıcak bir hava olsa 
da yine de gece soğuk yapacağını 
biliyorduk. Taş evlerin olduğu böl-
geyi kamp alanı olarak belirledik ve 
7 tane çadır kurduk. Bu evler ya-
zın köylülerin kullandığı, sırtlarını 
dağa dönmüş, sadece kapısı olan, 
hayvanlar için barınak amaçlı kul-
lanılıyordu. Açıkçası bu evler gece 
olduğunda, gözüme ürkütücü gö-
rünmeye başlamıştı. Çadırları kur-
ma ve yerleştirme işimiz bittikten 
sonra uyumamız ve dinlenmemiz 
gerekiyordu, çünkü gece saat 01.00 
de kalkılıp zirvenin yolu tutulacak-

tı. Gece kar sertleştiği için bu sa-
atte zirveye çıkılmalıydı. Yumuşak 
karda yürüyüş çok zor olacağı gibi 
çığ düşme tehlikesi de vardı. Son-
ra çadırlara geçtik. Böyle bir uyku 
uzun zamandır uyumamıştım. 
Hava aşağıda o kadar soğuk olma-
sına rağmen dağdaki güneş o kadar 
ısıtıyordu ki çadırın içerisinde uyku 
tulumuna girmeden, sadece ma-
tın üzerinde uyumak, güneşi böyle 
güzel hissetmek, dağın eteklerinde-
ki o sessizlik ve huzur, benim için 
kelimelerle tarif edilemeyecek ya 
da kelimelerin yetersiz kalacağı bir 
duyguydu doğrusu. 

Biraz uyuduktan sonra artık kalk-
malı, getirdiğimiz yemekleri hazır-
lamalı ve öğle yemeği yemeliydik. 
Herkes yavaş yavaş çadırlarından 

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) olarak Samsun’ dan, 29 Mart gecesi Levent 
PALANDÖKEN liderliğinde 17 kişilik ekibimizle 3268 metre yükseklikteki Hasan Dağı’ 
na ulaşmak için yola koyulduk. Niğde-Aksaray il sınırı üzerinde bulunan Hasan dağı, 
oldukça taze ve karakteristik volkan şekilleriyle ülkemizin en genç volkan dağları arasında 
bulunmaktadır ve tarihi çağlardan bu yana daldığı uykusuna devam etmektedir.

SAMDAK VE HASAN DAĞI 
FAALİYETİMİZ...
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çıkmıştı ve yemeklerimizi payla-
şarak çok keyifli bir öğle yemeği 
yemiştik. Artık biraz yürümek ve 
bilgilerimizi tekrarlamak vakti gel-
mişti. Bunun için dağın eteklerine 
doğru biraz yükselecektik. Yürüyüş 
yapılmasındaki amaç ise, karda 
kazma kullanma eğitiminin tekra-
rı, gece zirve için gereken bilgilerin 
tekrarı ve akut dağ hastalıklarından 
birisi olan aklimatizasyon yetersizli-
ğine uğramamak için gereken bilgi-
lerin yeniden verilmesiydi. 

Ekip Liderliğini yapan Levent PA-
LANDÖKEN arkadaşımız, bizi 
Hasan Dağın’ ın eteklerinden yuka-
rı doğru yürütmeye başladı. Yüksel-
dikçe zorlanmaya başlamıştık ama 
bu bir şey değildi tabiki. Artık kar 
yoğunluğunun yeterli olduğu bir 
bölgeye geldiğimizde kazmalarımızı 
elimize aldık ve herhangi bir düşme 
anında kazmayı nasıl kullanacağı-
mızın pratiğini yaptık, e tabi biraz 
da karda kaymanın keyfine var-
mıştık. Çok da yorulmuştuk. Artık 
dönmeliydik. Bu kadar yürüyüş ve 
eğlence yeterliydi. Bu arada güneş 
de bizi oldukça yakmıştı. Tekrar 
kamp alanına gelerek, çadırları-
mızın etrafında dağın o huzurunu 
dinginliğini yaşamak için doğayı 
dinlemiş ve izlemiştik. Artık hava 
kararmaya başlamış ve de soğuk 
kendini hissettirmişti. Çadırlara 
geçmiştik artık. En geniş çadıra sa-
hip olan arkadaşımızın çadırını zi-
yaret edelim dedik ve çadıra 10 kişi 
sığmaya çalışmıştık. Çadır içerisin-
de muhabbet etmek, yemek yapıp 
yemek ve küçük oyunların eğlenceli 

havası da ayrıca bir güzeldi. Ancak 
ekip liderimiz Levent PALANDÖ-
KEN, bizi muhabbeti ve gürültüyü 
fazla kaçırmamamız, saat 21.00’ 
da herkesin kendi çadırına geçmiş 
olması konusunda, kesin bir dil-
le uyarmıştı. Çünkü gece zirveye 
çıkılacağı için herkesin dinlenmiş 
olması gerekiyordu ve uykuya dal-
dık. Gece saat 01:00’ ı gösterdiğin-
de uyandırıldık. Çok zor olduğunu 
itiraf etmeliyim. 

Çay içip biraz atıştırdıktan sonra, 
son hazırlıklarımızı yaparak, çan-
talarınızı sırtladık ve kafa lambala-
rımızı yakarak yola koyulduk. Ay 
ışığı vardı ve Hasan Dağı tüm hey-
betiyle önümüzde duruyordu. Ekip 
çok hevesliydi. “Yılankar” rotasın-
dan zirve yapacaktık. Yürüyüşün 
büyük bölümünü karın sert olması 
nedeni ile iz açarak geçtik. Yakın bir 
zamanda kar yağmasına bağlı ola-
rak da zirveye yakın yerlerdeki kar, 
toz halindeydi ve yürüyüşü zorlaş-

tırıyordu. 5 saatlik bir yürüyüşün 
ardından  sabah saat 07:00 gibi 
zirveye vardık. İnanılmaz güzel bir 
manzara ve huzur vardı burada. Zor 
olanı başarmıştık. Erciyes ve Ala-
dağlar da net bir şekilde görünüyor-
du, muhteşemdi. Yarım saat kadar 
zirvede kaldık..  

Artık dönmeliydik. Çünkü dönü-
şün daha yorucu olacağını biliyor-
duk. Çıktığımız yol kadarını geri 
inecektik.  Ekip liderimizin izinde 
dönüş yoluna koyulduk. Dönü-
şü, çıkış rotasının yan tarafındaki 
yoldan yaptık. Zirvenin etrafından 
dönüp Küçük Hasan Dağı’ nın boy-
nundan aşağıya iniş yaptık. Toplam 
10 saat gibi bir sürede kampa var-
dık. Herkes çok yorgundu ama buna 
değmişti doğrusu. Çadırları toplayıp 
Aksaray’ a yemek yemeye indik. Saat 
16:00 gibi Aksaray’ dan yola çıktık 
ve gece saat 01:00 civarı Samsun’ a 
ulaştık.  

Bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesi 
Samsun Dağcılık Kulübü’ nün özve-
rili çalışmaları ile olmaktadır. Güzel 
bir arkadaşlık ve aile ortamı içerisinde 
yapılan dağcılık sporuyla birlikte, te-
orik ve pratik eğitimlerin beraberin-
de, Dağcılık Sporu yapan sporcular 
da yetiştirilmektedir. Ben de kendi 
adıma SAMDAK  ailesine teşekkür 
ederim…

kayanes@gmail.com
Dt. Neslihan KAYA
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Sevgili meslektaşlarım bir 
yaz sezonu daha başladı. 
Diş hekimliği ve hayat iyi-

siyle ve kötüsüyle akıp gidiyor. 

Çıkan yeni yasalar yeni zorlama-
lar komik kurallar. Ve daha iro-
nik olanı özelleştirme diye yırtı-
nan yöneticilerin diş hekimliği 
sektörünü tek elde devlet kana-
lıyla idame ettirmek istemesi bir 
hayat draması ve parodisi olarak 
devam etmektedir.

Yaklaşık bir yıldır devam eden iş 
güvenliği yasaları, büyük ceza-
ları ve yaptırımları ile son anda 
erteleneceği yönünde torba yasa 
içine kondu. Yeterli denetmen 
yok, yeterli hekim yok yeterli 
prosedür yok, o yok, bu yok, şu 
yok sonunda elde de bir şey yok. 
Uygulamaları güzel olacak olan 
bu yasalar yetersiz zemin üzeri-
ne hızla oturtulmaya çalışılınca 
hep olduğu gibi ertelendi. Ama 
çok uzak değil bir yıl sonra biz 
diş hekimleri için böyle oldu. 
Ertelenen sadece yasanın kesin 

yaptırımlarının olduğu tarihtir. 
İş yeri risk değerlendirmesi mut-
laka yaptırılması gerekmektedir. 
Odamızın web sayfasında risk 
değerlendirme ile ilgili bilgiler 
mevcuttur. Buradan yararlana-
rak yada dışarıdan bu hizmeti 
satın alarak lütfen risk değerlen-
dirmemizi yaptıralım. İstenilen 
şekilde muayenehanelerimizde 
tutalım.

Bir sağlık çalışanı olarak bakan-
lıkta şubemizin olmayışı da ayrı 
bir handikaptır. Bir diş hekimi-
nin sorunlarını meslek sıkıntı-
larını bizlerden başka kim anla-
tacak ve dile getirecek anlamış 
değilim.

Güzel günlerde ve hak ettiğimiz 
yerlerde olmak dileğiyle…

Yine Yeni
Yeniden...

dtsafakduman@hotmail.com
Dt. Şafak DUMAN
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DUYURULAR
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Gonca Gülşen Çakar
Nevzat Uyanık
Sühan Sungur 
İbrahim Sadi
Aykut Kablan
Özgül Gülenç
Hasan Kılıç
Elif İşleyen
Koray Yılmaz
Bülent Arpat

O
D

A
M

IZ
D

A
N

D
U

YU
R
U

LA
R
Siyah/Beyaz Günler

Duyurular
Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 306,50 TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve 
çalışmayan dişhekimlerinden: 153,50-TL

2013 YILI AİDATINI ÖDEMEYENLER İÇİN 
30 TEMMUZ 2013 TARİHİNE KADAR

Dr.Dişhekimi Bülent Sarıoğlu’nun babası vefat etmiştir. 
Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.Sİ
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R Dişhekimi Deniz Saka’nın Kuzey Toprak adını verdiği oğlu dünyaya gelmiştir. 
Kuzey Toprak’a  mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz

Dişhekimi Hakan Yiğit ile Gizem Ünverdi 
Dişhekimi Derya Küçükdingil ile Serkan Oktay 
Dişhekimleri Derya Demircioğlu ile Şevki Güler dünyaevine girmiştir. 
Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Sezin ÖZER
Yrd.Doç.Dr.

22.11.1978 tarihinde Alaçam’da doğdu. 14.08.2001 tarihinde Hacettepe Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsünde Çocuk Dişhekimliği bölümünden 22.07.2011 tarihinde doktorasını 
tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği fakültesindeki görevinin yanı sıra 
Atakum/Samsun’daki özel bir hastanede mesleğini icra etmektedir. 

Umut TÖR
Dişhekimi

İbrahim Ülkü ERKTAN
Dişhekimi

Yasemin Özyürek Türkdönmez
Dr. Dişhekimi

Ayşegül Öztürk
Dişhekimi

Mert AKALIN
Dişhekimi

15.03.1988 tarihinde Kurtalan’da doğdu. 27.07.2012 tarihinde Çukurova Üni-
versitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. İlkadım/Samsun’daki muayene-
hanesinde mesleğini icra etmektedir.

05.02.1944 tarihinde Konya’da doğdu. 27.06.1966 tarihinde İstanbul Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Türkeli/Sinop’daki muayenehanesin-
de mesleğini icra etmektedir. 

24.041982 tarihinde Bandırma’da doğdu. 01.09.2006 tarihinde Gazi Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 28.12.2012 tarihinde de Çukurova 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ortodonti bölümünde doktorasını tamamla-
dı. Ordu Merkezdeki özel bir poliklinikte mesleğini icra etmektedir. 

11.04.1988 tarihinde Artvin’de doğdu. 17.08.2012 tarihinde 19 Mayıs Üniversi-
tesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 

27.02.1988 tarihinde Samsun’da doğdu. 17.08.2012 tarihinde 19 Mayıs 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 
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