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Sevgili meslektaşlarım,

Türk Diş Hekimleri birliği 15. 
Olağan Genel Kurulu 8-9-10 Ma-
yıs 2015 tarihlerinde Ankara The 
Green Park otelde gerçekleştirildi.

Kurula Türk Tabipler Birliği Ge-
nel Sekreteri Prof.Dr Özden Şe-
ner, CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Yakup Akkaya, Türk Eczacılar 
Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-
lak, Dişsiad Başkanı Namık Ke-
mal Sönmez, TDB eski başkanları 
Eser Cilasun, Prof.Dr Onur Şen-
gün, Prof.Dr Murat Akkaya katıl-
dı. Açılış konuşmasını TDB Ge-
nel Sekreteri Tarık İşmen 
yaptıktan sonra saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunmasıyla 
programa devam edildi. Divan se-
çiminde başkanlığa Metin Boz-
kurt, başkan vekili Ahmet Aydın 
Demirer, üyeliğe ise Orhan Günal 
ve Sibel Kepez Ülkü seçildiler. Di-
van seçiminden sonra engelli va-
tandaşlarımızın ağız diş sağlığına 
yönelik yapmış olduğu bireysel 
çalışmaları nedeniyle Prof.Dr Er-
tuğrul Sabah’a Hizmet Ödülü Be-
ratı verilmesi yönündeki teklifi 
gerçekleştirmek ve beratı vermek 
üzere Genel Başkan Prof.Dr Taner 
Yücel sahneye davet edildi ve 

Sabah’a plaketi takdim edildi. He-
men ardından önceki dönem oda 
başkanlarına geçmiş dönemdeki 
hizmetlerinden dolayı birer plaket 
takdim edildi.

Divan başkanı daha sonra Samsun 
Dişhekimleri Odası üyesi Dişhe-
kimi Mustafa  Kemal 
Güneşdoğdu’ya TDB Onur Üye-
liği Madalya ve Beratı verilmesi 
yönündeki TDB ve oda başkanları 
önergesini oylamaya sundu. Ka-
bul edilen önerge sonucu Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu’ya madalya 
ve beratı Prof.Dr Taner Yücel tara-
fından verildi.

Sevgili meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Güneşdoğdu; 
1925 yılında Çarşambada doğdu. 

İlkokulu Çarşamba, orta ve liseyi 
ise İstanbul’da bitirdi. Daha sonra 
İstanbulş Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesini bitirdi. 1950 yılın-
da Çarşamba’da muayenehane 
açarak dişhekimi olarak çalışmaya 
başladı. Meslek hayatı boyunca 
kazandıklarıyla; 2010 yılında  Ali 
Fuat Başgil  Hukuk Fakültesi,
2013 yılında İletişim Fakültesi,
2014 yılında Tıp Fakültesi Amfi 
Binası, 2015 yılında Sosyal Bilim-
ler Fakültesi binası yapımlarını 
üstlenmiştir. Ayrıca 200’den fazla 
öğrenciye öğrenim bursu vermek-
te olup son olarak odamıza eğitim 
amaçlı daire alınması için bağışta 
bulunmuştur.

Değerli meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Güneşdoğdunun 

Teşekkürler
Mustafa 
Kemal 
Güneşdoğdu...
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Filiz KOLBAKIR
fi lizkolbakir@hotmail.com

Değerli Meslektaşlarım;

Bir güzel mevsimi daha yaşama imkanı bulup, sarı kızıl yaprak-
ların rüzgarlara savrulduğu, sıcak kahvenin evinizde daha keyifl i 
hale geldiği mevsime ve yeni bir sayıya merhaba diyoruz.

Seçim  sonrasında maddi ve manevi büyük kayıplara uğrayan  
Türkiye’mde ortam sisli, kara bulutlara teslim ve kan gölü. Din 
ve etnik açıdan ayrıma  zorlanmasının  yanında halkın cebindeki 
para da azalırken, iktidar uğruna insana verilen zararın  hesabını 
kim verecek. Kasım seçimlerinde sağlıklı oylar diliyorum.

Bu sayımızda daha çok köşe yazılarıyla birlikteyken, 107. yılını 
kutlayacağımız toplum ağız ve diş sağlığı  haftası kapsamında 
yapılacak bilimsel programı da görme imkanınız  olacak. Ajan-
dalarınıza  kaydetmeyi  unutmayın,  bu güzel günler birlik ve 
beraberliklerimizin daha da güçlenecegi, bilimsel ve sosyal payla-
şımlarımızın  arttığı, biz olduğumuz günlerdir. Şimdiden yönetim 
kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Yaşamımız mücadelelerle  geçiyor. Ardınıza baktığınızda belki de 
hayatın en güzel yıllarının  o zamanlarımız  olduğunu fark edebi-
lirsiniz. Zayıf noktalarımızdan güçlü yanlarınızı ayıklamışsınızdır  
o zamanlarda, belki de hiç farketmeden. Bizi biz yapan bütünü 
kavrayabildigimizde mücadele ettiğimiz yaşamı deneyimlememiz 
çok daha keyifl i olacaktır.

Periler uçmak zorundaysa, biz de amaçlarımiza sahip çıkmak zo-
rundayız. Sayfaları keyifl e çevirmeniz  dileğiyle...

Yönetim Kurulu Adres:

SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Ulugazi Mh. 19 Mayıs Bulvarı 
No.16 Kat:1  SAMSUN

0 362 435 44 78 - 435 95 47
www.samsun-dho.org

oda@samsun-dho.org

İMTİYAZ SAHİBİ
Samsun Diş Hekimleri Odası  

Yönetim Kurulu Adına
Dt. Abdullah İLKER

İstiklal Cd. No.10/1
SAMSUN

0 362 431 00 62
abdullahilker@hotmail.com

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Dr. Dt. Filiz KOLBAKIR
filizkolbakir@hotmail.com

YAYIN KURULU
Dr. Dt. Filiz KOLBAKIR

Dt. Erman ÜRER
Dt. Ali ŞENER

GRAFİK TASARIM
DTY Ajans 0 362 435 06 09

www.dtyajans.com

BASKI
Türker Matbaacılık 

San. Tic. Ltd. Şti.
Pazar Mah. Şeyhhamza Sk. 

No.31 SAMSUN
Tel: 0 362 431 28 25

www.turkermatbaacilik.com

YAYIN TÜRÜ
Bölgesel Süreli Yayın 

Üç ayda bir çıkar
dergikaradeniz@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 21.09.2015

Periler uçmak zorundaysa, biz de amaçlarımiza sahip çıkmak zo-
rundayız. Sayfaları keyifl e çevirmeniz  dileğiyle...
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1 EYLÜL
DÜNYA BARIŞ
GÜNÜ

İkinci büyük emperyalist savaşı 1 Ey-
lül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı 
işgaliyle başladı. Ardında elli iki mil-
yon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve 
moloz yığını haline gelmiş kentler ile 
büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İn-
sanlık tarihinin bu en acımasız en 
kanlı ve en kirli savaşının başladığı 
gün, yani 1 Eylül Dünya Barış Günü 
olarak kabul edildi.

Yine (yine diyorum çünkü önceleri 
bunu yaşamıştık) son günlerde hepi-
mizi derinden sarsan, ölümlerle dolu 
günler yaşıyoruz. Patlayan bomba ve 
mayınların, gencecik yaşlarında se-
venlerinden koparılan onlarca askeri-
mizin acısı, toplumsal vicdanımızda 
onarılması güç yaralar açıyor. Patla-
yan her mayın, her bomba PKK nın 
aldığı her can şovenizmin, düşmanlı-
ğın, ırkçı bir gelişmenin tohumlarını 
atmakta, ateşin bütün ülkeye yayıl-
masına yol açmaktadır.

Ülkemiz yeniden yangın yerine dön-
dü. Çatışma gözyaşı ve acı dört bir 
yanımızı sardı. Böyle bir ortamda gi-
riyoruz dünya Barış Günü’ne. Son 
yıllarda tüm ülkeye hakim olan çatış-
mazlık bitirildi, ülkenin fidan gibi 
gençleri Suruç’ta katlettirildi. Silopi, 
Tatvan, Nusaybin, Lice, Silvan, Varto 
da büyük çatışmalar yaşandı. Ortalık 
kan gölüne döndü. Polislerimiz ense-
sinden vuruldu, gencecik askerleri-
miz, subaylarımız şehit edildi. Yazıyı 
hazırlarken Hakkâri dağlıcadan 16 
askerin şehit haberi geldi peşine 14 

polisimizin şehit haberi. Hastahane-
ler sağlık çalışanları saldırıya uğradı, 
katledildi, aciller dahil, sağlık hizmet-
lerine erişim sağlanamadı. Terör ör-
gütlerinin arkasındaki karanlık güçle-
ri aydınlığa çıkarmadan, askeri 
yöntemlerle terörün sonunu getire-
meyiz, bu sorunu çözüme kavuştura-
mayız.

Hiçbir zaman unutulmasın ki, bu ül-
kedeki darbelerin, savaşların ve eko-
nomik krizlerin bedelini halkımız ve 
emekçiler ödemektedir. Savaş narala-
rı atanların çocukları değil, yoksul 
halkımızın çocuklarının kanı akıtıl-
maktadır. Bu nedenle demokrasi için, 
barış için adalet için mücadelemizi 
duraksamadan sürdürmeliyiz, sürdü-
receğiz.

“Gün cumhuriyetin kuruluş felsefesi-
ne, millî bütünlüğe, ortak değerleri-
mize, demokratik, laik, üniter sosyal 
hukuk devletine kararlılıkla sahip 
çıkma günüdür.”

Değerli Meslektaşlarım

En önemlisi ülkemizin içinde bulun-
duğu durum, kutuplaşmalar, Çevre, 
Trafik, Ailevi sorunlar, mesleğimizin 
sorunları, tüm bu koşullar sağlığımızı 
etkilemekte, ülke olarak, dişhekimle-
ri olarak sağlığımızı kaybetmekteyiz. 
Etrafımıza baktığımızda en yakını-
mızdakiler birer birer yok olup git-
mekte ya da acılarla mücadele etmek-

tedirler. Yine geçen hafta değerli 
arkadaşımız, kardeşimiz meslektaşı-
mız Adni  Kangüleç’i toprağa verdik. 
Yine Terme’den Nevzat Uyanık ve 
Merzifon’dan İlhami Gürbüz meslek-
taşlarımızı kaybettik. Nur içinde yat-
sınlar. İnsanın gençliği mücadele ile 
geçiyor tam rahat bir nefes alacağım 
derken maalesef sorunlarla uğraşılı-
yor. Bu acılı günlerde en büyük tesel-
liğimiz birlik ve beraberliğimizdir. 
Meslektaşlarımı bu günlerde bir ara-
da görmek bir nebzede olsa acımızı 
hafifletmektedir.

Değerli meslektaşlarım
Tüm bu olumsuzluklar rağmen mes-
leğimiz, hayat devam ediyor.22 kasım 
etkinliklerinin programını hazırladık. 
Dergi ile beraber sizlere sunacağız. 
Seminerde ve akşam gala yemeğinde 
hep bir arada olmaktan büyük mut-
luluk duyacağız. Kaos, acılar içinde 
geçen bu günlerden güzel günlere 
erişmek dileğimiz. . Güzel bir söz var-
dır ”Hayat insanın yaşadığı değildir, 
aslolan insanın hatırladığıdır”.

Umarım ilerde hatırlayacağımız iyi 
günler kötü günlerimizden çok fazla 
olur.

Saygı ve selamlarımı sunarım.
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YASTAYIZ...

Değerli meslektaşlarım

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

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

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

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

Sevgili arkadaşlarım

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

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

Değerli Meslektaşlarım

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

Abdullah İLKER
Samsun Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com
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www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/mercedesbenztr

Özveri ne anlama gelir, her doktor bilir.
Mercedes-Benz de...
Kendini adayarak çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tıpkı doktorlar gibi.  
Şimdi Mercedes-Benz otomobillerde tüm doktorları özel indirimler ve avantajlar bekliyor.  
31 Aralık 2015‘e kadar bir Mercedes-Benz sahibi olun, ideallerinizden birini daha gerçekleştirin.
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Değerli meslektaşlarım,

Geleneksel Bahar Sempozyu-
mumuz, TDB Genel Kurulu, 

Uluslararsı diş hekimliği kongresi-
nin ardından uzunca bir tatil döne-
mi içine girdik. Genel seçimlerinde 
yapılmasıyla ülke gündemi  bir 
anda değişmeye başladı. Fakat kro-
nik hale gelen kadın cinayetleri, 
sağlık çalışanlarına yapılan şiddet, 
ışıd’ in artan katliamları, Ortadoğu 
ve dış politikamızdaki sorunlar, 
hergün ölen şehitlerimiz, ülkemiz-
deki sureyeli ve ıraklı mültecilerin 
ne olacağı sorunu, seçim sonrası 
ekonomik göstergelerin artmasıyla 
beraber halkın geçim sıkıntısının 
dahada artması geçirdiğimiz bu yaz 
aylarını iyice hareketlendirdi.

Tekrar önümüzde bir seçim dönemi 
daha var.İnşallah kasım ayından 
sonra yeni oluşacak meclis halkın 
iradesine sahip çıkarak bir hükümet 
kurmayı becererek ülkemizin önün-
deki belirsizliği kaldırarak  ülkemi-
zin gerek ekonomik gerekse güven-
liği anlamında bir adım atmaya 
başlar.

Sevgili meslektaşlarım, tekrardan 
mesleğimize dönecek olursak nasıl 
bir kış dönemi geçirdiğimizle ilgili 

bir değerlendirmede bulunmak is-
terim. Sorunlarımız aslında bu yılın 
sorunları değil. Sağlıkta dönüşü-
mün politikası sonucu olarak bura-
ya kadar geldik. En son çıkan yö-
netmelik belki mesleğimiz açısından 
bir düzenleme gibi gözüksede gerek 
odalarımızın saf dışı edilmesi gerek-
se bizlerin serbest olarak mesleğimi-
zi icra etmesini zorlaştırması ve bu 
mesleği icra eden bizlerin ve örgü-
tümüzün düşünceleri alınmadan  
çıkarılması bakımından tam bir fa-
cia.Bu konuya yazımın ileriki bö-
lümlerinde daha detaylı değinece-
ğim.

Tabiî ki bu senenin en kötü olayı 
doktor arkadaşımız Dr. Kamil 
Furtun’un görev yaptığı hastanede 
silahlı saldırı sonucu hayatını kay-
betmesiydi.Aslında bu tür şiddet 
olayları her ay ülkenin gündemin-
den düşmüyordu fakat bu sefer 
daha yakınımızdan birinin hayatını 
kaybetmesi bizleri biraz daha etkile-
di. Yine sağlıkta dönüşümün bir 
sonucu olan sağlık emekçileri ile 
hastaların karşı karşıya getirilmesi, 
meslektaşlarımızın şiddet ve perfor-
mans baskısı altında çalışarak nite-
likli hizmet edememeleri bu sonuç-
ları doğurdu. Tekrardan aynı 
olayların yaşanmaması ve hiçbir 

sağlık çalışanının hayatlarını kay-
betmemelerini diliyoruz.
 
Değerli meslektaşlarım daha önce-
de belirttiğim gibi bu senenin en 
önemli olayı yeni çıkan yönetmelik 
ve bizim bu yönetmeliğin çıkaca-
ğını başka kurumlardan öğrenme-
miz Sağlık Bakanlığı   20.04.2015 
tarihinde çıkardığı   genelgeyle 
yönetmeliğin  30.10.2015 tari-
hinden itibaren uygulanacağını 
bildirdi. Fakat her sağlık müdür-
lüğünün yönetmeliği farklı yo-
rumlaması bakımından her oda 
bölgesinde birtakım farklı uygula-
malar olacağını şimdiden biliyoruz. 
TDB  yönetmeliğin iptali için baş-
vuruda bulunmuş olup gelecek so-
nucu beklemekteyiz. Peki nelerdir 
bu çelişkili yorumlardan bazıları 
biraz onlardan bahsedelim.

- ADSM ve poliklinikte asansör zo-
runluluğu: katlar arasında asansör 
bulunacak engellileriçin ise merdi-
venlere monte edilecek engelli mer-
diven asansörüylede  çözüm bula-
cak.

- Muayenehane açılacak binada 
asansör bulunma zorunluluğu; 4 
katlı binanın giriş katında açarken 
asansör zorunlu tutulmuş fakat 3 
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Sevgili meslektaşlarım,

Türk Diş Hekimleri birliği 15. 
Olağan Genel Kurulu 8-9-10 Ma-
yıs 2015 tarihlerinde Ankara The 
Green Park otelde gerçekleştirildi.

Kurula Türk Tabipler Birliği Ge-
nel Sekreteri Prof.Dr Özden Şe-
ner, CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Yakup Akkaya, Türk Eczacılar 
Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Ço-
lak, Dişsiad Başkanı Namık Ke-
mal Sönmez, TDB eski başkanları 
Eser Cilasun, Prof.Dr Onur Şen-
gün, Prof.Dr Murat Akkaya katıl-
dı. Açılış konuşmasını TDB Ge-
nel Sekreteri Tarık İşmen 
yaptıktan sonra saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunmasıyla 
programa devam edildi. Divan se-
çiminde başkanlığa Metin Boz-
kurt, başkan vekili Ahmet Aydın 
Demirer, üyeliğe ise Orhan Günal 
ve Sibel Kepez Ülkü seçildiler. Di-
van seçiminden sonra engelli va-
tandaşlarımızın ağız diş sağlığına 
yönelik yapmış olduğu bireysel 
çalışmaları nedeniyle Prof.Dr Er-
tuğrul Sabah’a Hizmet Ödülü Be-
ratı verilmesi yönündeki teklifi 
gerçekleştirmek ve beratı vermek 
üzere Genel Başkan Prof.Dr Taner 
Yücel sahneye davet edildi ve 

Sabah’a plaketi takdim edildi. He-
men ardından önceki dönem oda 
başkanlarına geçmiş dönemdeki 
hizmetlerinden dolayı birer plaket 
takdim edildi.

Divan başkanı daha sonra Samsun 
Dişhekimleri Odası üyesi Dişhe-
kimi Mustafa  Kemal 
Güneşdoğdu’ya TDB Onur Üye-
liği Madalya ve Beratı verilmesi 
yönündeki TDB ve oda başkanları 
önergesini oylamaya sundu. Ka-
bul edilen önerge sonucu Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu’ya madalya 
ve beratı Prof.Dr Taner Yücel tara-
fından verildi.

Sevgili meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Güneşdoğdu; 
1925 yılında Çarşambada doğdu. 

İlkokulu Çarşamba, orta ve liseyi 
ise İstanbul’da bitirdi. Daha sonra 
İstanbulş Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesini bitirdi. 1950 yılın-
da Çarşamba’da muayenehane 
açarak dişhekimi olarak çalışmaya 
başladı. Meslek hayatı boyunca 
kazandıklarıyla; 2010 yılında  Ali 
Fuat Başgil  Hukuk Fakültesi,
2013 yılında İletişim Fakültesi,
2014 yılında Tıp Fakültesi Amfi 
Binası, 2015 yılında Sosyal Bilim-
ler Fakültesi binası yapımlarını 
üstlenmiştir. Ayrıca 200’den fazla 
öğrenciye öğrenim bursu vermek-
te olup son olarak odamıza eğitim 
amaçlı daire alınması için bağışta 
bulunmuştur.

Değerli meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Güneşdoğdunun 

Teşekkürler
Mustafa 
Kemal 
Güneşdoğdu...
GENEL 
BAKIŞ...
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katlı binanın 3. katında açarsan 
asansör zorunlu değil.

- Ara katta poliklinik açılma duru-
mu ayrı bir giriş istenildiği için tam 
net değil.

- Poliklinikte sterilizasyon ünitesi-
nin olup olmadığı; sterilizasyon 
ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet 
alım sözleşmesi istenmektedir diye 
bir uygulamadan söz edilmektedir.

- Diş hekimlerinin tam ve kısmi za-
manlı çalışması 3224 sayılı TDB 
kanununun 42. maddesi ve 1219 
sayılı kanunun 12. maddesinin uy-
gulanmayacağını ve odayı safdışı 
bırakarak uygulanacağını belirtmiş-
tir.

- Adi ortaklıkta açılan poliklinikler-
de diş hekimi çalıştırma; bir diş he-
kimi şirket kurmadan ortaklık ya-
parsa yanında diş hekimi 
çalıştıramaz ama ticari şirket kuru-
lursa diş hekimi çalıştırabilir gibi 
bir uygulamadan söz edilmektedir.

- Yapı kullanma izin belgeleri; müs-
takil binada açılacak ise sağlık kuru-
luşu kaydını içeren yapı kullanım 
belgesi ara katlarda açılacak ise be-
lediyeden uygunluk istenecektir.

- Sağlık kuruluşlarına mekan ilave-
si; eski yönetmeliğe göre  açılanlar 
mekan ilavesi halinde eski yönet-
meliğe göre değerlendirilecektir de-
nilmiştir.

Değerli meslektaşlarım bunlar sa-
dece çelişkili olanlardan bazıları. 
30.10.2015 tarihinden sonra nasıl 
bir uygulama olacağını hepimiz ba-
kıp göreceğiz.

Biliyorsunuz bu sene TDB Genel 
Kurulu mayıs ayında yapıldı. Biz-
lerde oradaydık ve iki gün boyunca 
sorunları tartıştık. İki grup adaylı-
ğını açıkladı, hepsini teker teker 
dinledik Vaatlerini, yaptıklarını ve 
projelerini anlattılar ve bizleri ikna 
etmeye çalıştılar. Bütün bu değer-
lendirmeler sonucunda delegeler 
doğal iradelerini kullanarak oylarını 
verdiler. Yeni seçilen TDB yöneti-
mine başarılar diliyoruz. Tabi bura-
da genel kurulun 1. gününde oda-
mız olarak bizleri gururlandıran 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu abi-
mize ve meslektaşımıza Samsun’a ve 
odamıza yaptığı desteklerden dılayı 
TDB Onur Madalyası verildi. Tö-
rende herkesin ayağa kalkarak alkış-
laması ve teker teker gelerek tebrik 
etmeleri ve yaptığı konuşma hepi-
mizi duygulandırdı ve gururlandır 
dı. Birkez daha teşekkürler. 

Mayıs ayını sonunda Uluslararası 
TDB Kongresi İstanbul’da yapıldı. 
Yönetim olarak yine oradaydık. Ga-
yet başarılı bir organizasyondu. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yoruz. Fakat gün geçtikçe kongrele-
re diş hekimlerinin katılımının az 
olduğunu görüyoruz. Tabi bunda 
fiyatların biraz yüksek olması ve 
muayenehanelerdeki işlerin düşme-
si, oda bölgelerinde ve diğer diş he-
kimi meslek örgütlerinin ve firma-
ların yaptığı butik seminerler 
düşüse sebep sayılabilir. TDB yöne-
timide bunun farkındaki ilk iş ola-
rak ilgiyi arttırabilmek için çalışma-
lara başladılar ve bizlerinde 
görüşlerini istediler.

Mesleğimizin en büyük kongresine 
olan ilgiyi arttırabilmek için sizler-
dende gelecek olan değerlendirme-

leri bizlerle paylaşmanızı isteriz.
Yine bu yıl içinde gerçekleştirdiği-
miz geleneksel Karadeniz bahar 
sempozyumumuzu yaptık. Artık 
bölgemizin vazgeçilmezi olan sem-
pozyumumuzda her sene üzerine 
koyarak gidiyoruz. Artan diş heki-
mi ve stant sayımızda doğru yolda 
olduğumuzun göstergesi. Artan il-
giye karşılık yer darlığından dolayı 
sayıda kısıtlamalara dahi gidiyoruz 
ve aynı zamanda yeni yer arayışları 
içine giriyoruz ama maalesef Sam-
sun hala bu konuda hem seminer 
hem serginin ikisinin bir arada ol-
ması bakımından biraz sıkıntılı. 

Sponsorlarımız ve stant açan firma-
larımızın destekleriyle katılım ücre-
tini minimumda tutarak değişik 
memleketlerden gelen meşlektaşla-
rımızın da buraya gelmesini sağla-
yarak bir kaynaşma sağladığımıza 
inanıyorum. Bizleri hiçbir zaman 
kırmayarak bizlere zaman ayıran 
hocalarımıza, sizlere ve yönetim ku-
rulu arkadaşlara teşekür ederim.

Sevgili meslektaşlarım,

Bir sene böyle geçti, yaz ayında din-
lendik ve önümüzde tekrardan 
uzunca bir dönem daha var kasım 
ayında yapacağımız seminer ve kut-
lamaların programını biz şimdiden 
bitirdik  ve hemen sonra bahar sem-
pozyumu çalışmaları başlıcak. He-
pimiz için, ülkemiz için barış, hu-
zur, bol sağlık ve bol kazançlı günler 
dileğiyle…

GENEL 
BAKIŞ...

dtadilek@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri 
Odası 2.Başkanı

Dt. Alper DİLEK
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Bir değişimin sahnesinde 
şimdi doğa. Topladıklarını  

savurmaya hazırlanıyor. Önce  
renklerinden vazgeçecek sonra 
bir bir kopacak onu güzelleşti-
ren parçalarından. Herbiri bir 
yana. Sonbahar denecek adına. 
Ama son olmayacak baharlar 
doğada. 

Telaş başlayacak kuşlarda. Bir 
yerlere ulaşma telaşı. Deniz hır-
çınlaşacak, belki de kızacak bu-
lutlara rengini grileştirdi diye. 
Toprak nemli, yağan yağmurla-
ra teşekkür etmenin serinliğin-
de. Ama hala güneş ışıldayacak 
en şiddetli yağmurun ardın-
dan. Ben henüz buralardayım 
mesajı verecek gökkuşağının 
arkasından. Rüzgar sanki hiç 
duyulmamış bir müziğin rit-
minde eşlik edecek yaşananla-
ra. 

Bekledigimiz birazcık serinlik 
değil miydi? Ah bir eylül gelse 
hevesi yaşamadık mı en bunal-
tıcı yaz akşamlarında? Şimdi 
değişimin tam ortasında aydın-
lık gökyüzünün giderek azala-
cağı hissi mi üzüyor bizi? Oysa 
hep aynı sahnede yaşanmadı 

mı tüm bunlar? Her defasında 
ilk kez heyecanımı bu kadar 
değerli kılıyor yaşananları.

Doğa biliyor, yeniden açılacak 
sahnenin perdeleri. Önce savu-
racak sonra toplayacak dağıt-
tıklarını. Başrolünde biz hep 
aynı heyecanla izleyeceğiz deği-
şimi. Bildiğimiz güzelliklere 
ulaşmayı umut edeceğiz. Ve 
sabrederek bekleyeceğiz tekrar 
yaşayacağımız anı. Sonbahar 
diyeceğiz aslında bir başlangıcı 
yaşayacağımız bu mevsime. 
Doğanın çıplaklığından nasıl 
da müthiş bir güzelliğe erdiği-
nin başlangıcı. Varoluşun ilk 
adımı. Umutla bekleyişin sına-
vı. Sabretmesinin tescilli belge-
si.
    

dt_alisener@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Dt. Ali ŞENER
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KÖŞE

İnsanın hayatta seçim yapamaya-
cağı şeyler vardır. Dünyaya gelip 

gelmeme isteğini kimse sormaz me-
sela. Mesela memleketini kendin 
seçemezsin. En kıraç yer de olsa gö-
zünü açtığın yer toprağındır sever-
sin mecburiyetten. Aileni seçemez-
sin. Ama tekrar dünyaya gelsem ve 
seçme hakkım olsaydı ben yine ba-
bamın oğlu olmak isterdim. O ba-

banın oğlu olmak ne büyük onurdu 
benim için ne büyük şans ne büyük 
şerefti bilemezsiniz. Bugün ben” 
ben” olmuşsam, dimdik onurumla 
ayaktaysam bana öğretileri ondan 
aldığım hayat dersleri sayesindedir.  

Buram buram Anadolu kokan bir 
türküydü benim babam. İnsanın 
yüreğine sinip onu sarmalayan bir 

sazın, Anadolu kadar saf, Anadolu 
kadar isyankar Anadolu kadar do-
kunaklı, nakış nakış işlenmiş içli bir  
ezgisi gibi. Anadolu insanının o kir-
lenmemiş, tertemiz leke tutmaz ma-
yasıyla yoğrulmuştu kişiliği. Güven 
kokardı,dürüstlük kokardı buram 
buram. 68 kuşağının donanımlı öğ-
retmenlerindendi ve ilk öğretme-
nimdi benim. Hayat ne kadar zor-

dttuncay@hotmail.com

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Tuncay SEVEN

Sizin hiç babanız öldü mü ? 
Benim bir kere öldü kör 
oldum. Yıkadılar aldılar 
götürdüler. Babamdan 
ummazdım bunu kör 
oldum…

“ “

SİZİN HİÇ BABANIZ 

ÖLDÜ MÜ?



13SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 13 / 2015

luklar  çıkarsa da  karşıma  dişimle 
tırnağımla kazıya kazıya mücadele 
etmeyi öğretenimdi. Karanlığa düş-
man, aydın, mücadeleci ruhu ve ha-
yata karşı hep onurlu dik duruşu en 
büyük servetiydi  babamın. Ne siya-
si duruşundan dolayı yargılanıp 
içerde yatması ne de o dönemde ya-
şadıkları onun bu büyük servetin-
den gram eksiltmedi. Konuştuğun-
da ayrı devleşirdi gözümde ama 
susarken bile konuşmayı başarır mı 
bir insan? Gözleriyle konuşurdu  
benim babam. Onun bir bakışıyla 
ne demek istediğini anlardım he-
men. O bakışta bazen kızgınlıkları 
vardı, bazen kırgınlıkları bazen afe-
rinleri, bazen gurur duymaları, ba-
zense saklamaya çalışsa da ince kırık 
hüzünleri. 

Ne çok anlam yüklerdi o bakışlara. 
Dürüstlüğü miras bıraktı bize gider-
ken, haksızlık karşısında hep dik 
durmayı, namuslu olmayı, doğru 
bildiğin  yolda ne pahasına olursa 
olsun yalnız da kalsan yürümeyi. Ve 
benim babam yakışıklı adamdı ves-
selam. Kendine, giyimine çok dik-
kat ederdi. Çapkın mıydı bilemem 
ama çapkınsa da her şeyin yakıştığı 
gibi o da yakışmıştır babama. Hata-
larım mutlaka olmuştur ona karşı, 
kızdırdığım zamanlar ama bir kez 
olsun kıyamamıştır, bana hiç el kal-
dırdığını hatırlamam. Merhametli 
adamdı benim babam. Sadece ailesi-
ne değil çevresine de. Belki o yüz-
den bu kadar saygı görürdü girdiği 
meclislerde, bu denli çok sevilirdi. 
Bazen o koca çınarın gölgesinde 
kendimi çelimsiz bir fidan hissetti-
ğim anlar da olmadı değil. Bu kadar 
mükemmel olması ona layık bir ev-
lat olamama kaygısını getirdiğin-
dendi sanırım hissettiğim bu duy-
gunun nedeni.

Yaşadığı hayat boyunca kimse başını 
önüne eğdiremedi, doğru bildiğin-
den bir adım geriletemedi. Hayatta-
ki tek yenilgisini yakalandığı aman-
sız hastalıktan aldı.

Ve alışmışken öylesine bir insanın 
sıcağının merhametinin üzerinde 
olmasına, gittiğinde   yarım kalıyor 
her şey insanın içinde. Hani boğa-
zında takılıp kalan yutamadığın bir 
lokma gibi, yüreğini serinletecek 
ama asla yudumlayamayacağını bil-
diğin o son yudum su gibi. Sevdiğin 
bir türkünün söylenirken birden ya-
rım bırakılması gibi, hep tebessümle 
hatırladığın ama bir daha hiç yaşa-
namayacağını bildiğin çocukluk 
anıların gibi. 

En güvendiğin dostunu, yoldaşını, 
sırdaşını kaybediyorsu, öbür yarını, 
yüreğinin bir parçasını. Hiçbir şey 
eskisi gibi olmuyor. Anlatacak çok 
şeyin birikiyor olsa diyorsun o bilir-
di doğrusunu. Hani çocuklar hiç 
büyümüyor ya babalarının, annele-
rinin gözünde. Aslında çocuklar da 
bu duyguya ortak onlar da kaç yaşı-
na gelirlerse gelsinler bir yanları ço-
cuk kalsın istiyorlar   tutunacak bir 
dal, gölgesine sığınacak bir çınarları  
olsun istiyorlar hep. Ah babam. be-
nim babam adam gibi adamdı ves-
selam. 

Söze Cemal Süreya’nın şiiriyle baş-
ladık her okuduğumda  kendimi 
bulduğum  o büyük şair Can Yüce-
lin dizeleriyle noktayı koyalım.

Hayatta ben en çok babamı sevdim 
Karaçalılar gibi yardan bitme bir ço-
cuk Çarpık bacaklarıyla ha düştü, ha 
düşecek

Nasıl koşarsa ardından bir devin 
O çapkın babamı ben öyle sevdim 
…

En son teftişine çıkana değin 
Koştururken ardından o 
uçmaktaki devin 

Daha başka tür aşklar, 
geniş sevdalar için 

Açıldı nefesim, fikrim, canevim 
Hayatta ben en çok babamı sevdim...

At prem que corum ilibem audem 
tatur halis.
Ovesuast? Aperebatum movissul te 
am dentum pectemunum, condem 
spessimiusul temovil tantebatus. Ser-
nius, nerum inaris ericauc tebatiu 
rninteates, ciemod faut iam. Tala 
mactabus, ut aribus inem hil unum 
mentis, quemenatum tem ses sicat-
qua mantemum, utela obsendiis fir-
tum opubliae mo vit.
Ne tuampra vis. Sere qua in ium 
adem norei se noncepoenam, prio, 
que tem nihiniu sperbes hocum no-
remus, quam que factum sunclesci 
finatis, nihic tum inatquem nonsum 
errac terei cem post oractuiur quo ut 
gratus, scricem tanumura Sat, vis. C. 
Simil vigna vocreme ala ina, fex mo 
ininte terehebemur, nihilibus mei 
sentideor ut am. Opio in diemusq 
uodit; nius consus convo, quitum se 
aderbitilin de condam, unum parbit. 
Quaster itenti, tant, ceperfes opterei 
senat, mo hos se fuidiem pre tem es-
sena tum parit res re iaeque firitus eo 
alis nons cipsestodi impre, cataris 
confina nequast? quis? Nam ses atio-
raeci tum incepote tatus.
Cae consum te factuam ine in te cum 
ad fat, nos nisultus, nonsul con ad 
ciam atratque etrorterio iam cupim-
pe rtemnosto etem iam atum in no-
ximil verimisum, tra cons vehena, et 
denequam res perebatin tam.
Forte ne in pris, omnihil vendest ius-
qua Si ina, us etere co egeropotem 
nic tanum audam mus labus festes-
sed nos none etinit L. Catius ina ne-
que patur potam iam ips, Catilient? 
Pio unt.
Fuemquo ssulvis sulabus conte is 
hace imuritandam des factus, qu-
ampl. Etrae et; ex sen ditifec ribem, 
norum audea ta reis neritustri, qua 
rei interfitant. Nicuscer auctus, que 
ium nondem ad nes iam aper publia 
moliu in se teridem, P. Mari stuus ne 
dici is halius? Rompoere, quisque 
quamdius bonerbem orsu mandet 
videpopublic te moratum P. M. 
Gracta int? In Itario essimilium ia 
pere ia? O tatus, fac factatil usa nih



14 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 4   Sayı : 13 / 2015

KÖŞE YAZISI

Türk Dişhekimleri Birliği, 
Anayasanın 135. Maddesinde 

tanımlanan ‘’kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları’’ kapsa-
mındaki 7 Haziran 1985 tarihinde 
Resmi Gazete de yayınlanan 3224 
sayılı Türk Dişhekimleri Birliği 
Kanunu ile kurulmuş bir meslek 
örgütüdür.

Samsun Diş Hekimleri Odası 5 
kurucu üye Dişhekimi Aybars Tu-

ran,  Dişhekimi Kemal Terzioğlu, 
Dişhekimi Aytekin Turgut, Dişhe-
kimi Adnan Mısırlıoğlu ve Dişhe-
kimi Mete Karataş tarafından 
1985 yılında kurulmuştur. 22 Ara-
lık 1985 tarihinde yapılan 1.Ola-
ğan Kurul’da kurucu üyeler yöne-
time seçilmiş, 1.Dönem Başkanı 
Dişhekimi Mehmet Egeli olmuş-
tur.Daha sonra sırayla dişhekimle-
ri Köksal Piyade, Adnan Mısırlıoğ-
lu, İsmail Altınörs, Aybars Turan, 

Necile  Çokay, Aslan Elmacıoğlu, 
Muammer Ertan, Hayriye Afacan, 
Abdullah İlker ve Suat Semiz baş-
kanlık görevini yapmıştır.

Samsun Dişhekimleri Odası,  yö-
netiminin ve görev alan meslektaş-
ların özverili çalışması ile alınan 
hizmet binasında 21 Mayıs 2003 
den beri çalışmalarını sürdürmek-
tedir. 2015 yılında Dişhekimi 
Mustafa Güneşdoğdu’nun büyük 
katkılarıyla alınan ek daire ile daha 
da büyüyecek olan hizmet bina-
mızda çalışmalarımız sürecektir. 
Unutmayalım ki heryer insanların 
katılımıyla ve yaşamasıyla daha 
güzelleşir. Katılımın çok olduğu 
toplantılar, seminerler hepimizi 
mesleğimizle gururlandırır.

Hep birlikte öğreneceğimiz, güle-
ceğimiz, eğleneceğimiz, acı–tatlı 
olayları paylaşacağımız günlerde 
görüşmek dileğiyle…

Dişhekimliğinin bilim-
selliğe yönelişinin üze-
rinden çok zaman 
geçmiş olmasına rağ-
men mesleki örgütlen-
me daha sonra ol-
muştur. Önceden tabip 
odalarının bünyesinde 
olan dişhekimleri daha 
sonra kendi maddi ve 
manevi haklarını koru-
mak ve meslek ahlakı-
nın korunmasını sağla-
mak adına kendi 
örgütlerini kurmuşlardır.

Odamızın

kimi Adnan Mısırlıoğlu ve Dişhe-
kimi Mete Ka
1985 yılında kurulmuştur. 22 Ara-
lık 1985 tarihinde yapılan 1.Ola-
ğan Kurul’da kurucu üyeler yöne-

ovgu1993@yahoo.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Dt. Övgü TUNÇDEMİR
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Bir süredir kanserle mücadele eden Adni Kangüleç;  19 Ağus-
tos 2015 tarihinde hayata veda etmiştir. 1954 Ladik doğumlu 
Kangüleç  ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Samsun’da ta-
mamlamıştır. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 
1978 yılında mezun olarak, Samsun’a geri dönmüş ve mes-
leğini burada devam ettirmiştir. 

Ölümünün ardından çocukla-
rının Adni Kangüleç için ka-

leme aldıkları mektup: 

Sevgili Dev Adam, “Bir büyümedi-
niz,” der dururdun hani! Büyüdük 
babacığım. Çocukluğumuz bitti. 
Senin bu dünyadan sıkılıp gittiğin 
gün biz de büyüdük; bir kalemde 
on-yirmi sene olgunlaştık. O güzel 
gözlerini kapadığında, bizim haya-
tımızın da bir devri kapandı. Mut-
luluk dolu, cesaret dolu, güven 
dolu o çocukluk devri… Bir daha 
hiç düşme korkumuz olmadan ko-
şamayacağız, sorulara verdiğimiz 
yanlış cevapları kimse bizi kırma-
dan düzeltmeyecek, kimse hayalle-
rimizi hevesle dinlemeyecek, kimse 
bize senin gibi gülmeyecek, kimse 
bu kirli dünyada “temiz” kalmanın 
önemini anlatmayacak. Rüzgâra 

karşı yürüyen adamdın sen; karın 
içinde açan kardelen, hep yeşil ka-
lan bir ağaç. Gün geçtikçe hızlanan 
bu dünyada nostaljik bir duruştun! 
İlk gençlik romantizmini heyecanı-
nı koruyan o ince ruhun, bize gü-
ven veren o koca gövdenle tezat 
oluştururdu kimi zaman! O tezattı 
bizi masallara inandıran. Masallar-
da hep güzel ahlak, hep iyiler kaza-
nır ya! Amaç, çocuklara doğru me-
sajlar vermektir. Sen bizi bizzat 
kendi masalına kattın; başımızı 
döndürdün, güzel diyarlara götür-
dün. Masallar yok olmaz, şekil de-
ğiştirir, dillere dolanır, sınırları aşar, 
yüzyıllara uzanır; çünkü masallar 
en özü anlatır, “insan” olmanın ge-
rekliliklerini. Yaptıklarınla, insanlı-
ğınla, vicdanınla, güzel ahlakınla 
sonsuza yazdın kendini sevgili ço-
cukluk arkadaşımız, ilk gençliğimi-

zin sırdaşı, en güzel sohbetlerimizin 
vazgeçilmezi, insanlık umudumuz, 
masal kahramanımız;

Öğrettiğin gibi; ağlayan bir çocuk 
görünce kayıtsız kalmayacağız, zali-
me karşı mazlumun yanında yer 
alacak, karşımızdaki adamın önce 
cebine değil kalbine bakacağız, 
kendi yolumuzda yürüyecek kadar 
yürekli, bir ağaç için ağlayabilecek 
kadar duyarlı olacağız. Kısaca, önce 
“insan” olacağız. Ve tabi ki dişleri-
mize hep gereken önemi vereceğiz:) 
Huzur içinde yatsın bedenin, ru-
hun yeni diyarları renklendirmiştir 
çoktan! 
Bir gün tekrar görüşmek
umuduyla...

Sevgili çocukların
Kübra-Barış Kangüleç

ADNİ KANGÜLEÇ
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Sevgili meslektaşlarım,

Dergimizin yeni sayısında hepinize 
merhaba. Ülkece karanlık günlerden 
geçtiğimiz şu dönemde acı ve üzüntü-
den başka haber yok. Fakat hepimizin 
sağduyulu ve öngörülü davranması 
lazım, fevri davranmak kurunun ya-
nında yaşı da yakmak yapılacak en 
yanlış tavır olur. Her gün artan şehit 
sayısı hepimizi yasa ve hüzne boğuyor 
özellikle anneleri ve benim gibi anne 
adaylarını.Fakat yapabileceklerimiz 
var evlatlarımızı iyi yetiştirmek ve 
mesleğimizin başında olup en iyi şe-
kilde icraa etmek sağlayabileceğimiz 
en büyük katkı.

Hamile bir diş hekimi olarak sizlerle 
deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Annelik duygusunu tatmış meslektaş-
larımız bu tecrübeyi yaşadıkları için 
daha iyi anlayacaklardır. Eylül 2001 
de İspanya’da yayımlanan anne hakları 
bildirgesine göre;

1-Annelik hür seçim olmalıdır,
2-Her kadının üreme sağlığı, gebelik, 
doğum ve yenidoğan bakımı konu-
sunda yeterli eğitim alma hakkı vardır, 
3-Her kadın Dünya’daki tüm ülkele-
rin hükümetleri Tarafından doğru 
yönlendirme ve gereksiz risklerden 
uzak bir gebelik garantisi verilme hak-
kına sahiptir. Tüm kadınların gebelik-
te yeterli sağlık hizmetleri ve koruyu-
cu önlemlerden yararlanma hakkı 
vardır. 

Ve 6. Madde  çalışan kadınlar gebelik 
sırasında veya gebelik nedeni ile işten 
çıkarılmama hakkına sahiptir. Ayrım 
yapılmaksızın işinin devamlılığı ga-
ranti edilmelidir. Annenin hakları, ge-
belik izinleri ve çalışma düzenine alış-
mayı kapsayacak şekilde, Maaş 
düzeyini etkilemeden ve iş kaybı endi-
şesi olmadan Hükümetlerin iş yasaları 

ile korunmalıdır. Anne çalışma saatle-
ri içinde emzirme hakkına sahiptir.
 
Öncelikle hamileliğinin ilk dönemin-
de özel muayenehanesi olan meslek-
taşlarım, rahat hamilelik dönemi geçi-
riyorlarsa son aya kadar hastalarına 
hizmet verebilirler. Fakat kamuda çalı-
şan meslektaşlarımız 32.haftadan iti-
baren yasal olarak doğum iznine ayrı-
labiliyor.Toplamda 8 hafta doğum 
öncesi ve 8 hafta doğum sonrası ol-
mak üzere izin mevcuttur.Hamileliği-
min 5.ayında kamuya atandım.İlk 
trimester özellikle bulantı ve kusmala-
rın fazla olmasıyla mesleğimizi icraa 
etmek için zor bir durum yaratıyor.
Fakat doktorunuza danışarak içeceği-
niz bitki çayları ya da tuzlu atıştırma-
lıklar bulantıyı bastırıyor.Unutmayın 
ki her hamile ve hamilelik farklıdır.
Kimi hamilelerin bulantısı 9 ay bile 
sürebilir. Hyperemesis Gravidarum 
hastalığı sürekli bulantı ve kusmayla 
kendini gösterir ve ileri tedavi incele-
me gerektirir. 

Orta trimesterin sonlarına doğru 
Adsm de Çalışmaya başladığım için, 
akşamları dinlenmeye daha çok özen 
gösterdim. Fırsat buldukça dinleme-
niz, stresten uzak kalmanız,ruhunuzu 
da dinlendirmeniz çok önemli. İlk 3 
ayda organları Oluşan Bebeğinizin 
ikinci 3 aylık dönemde organları geliş-
mektedir. Her gün yağsız süt içmeyi, 
protein sebze ve meyveden zengin bes-
lenmeyi, ceviz fındık yemeyi ve bol su 
içmeyi ihmal etmeyin.İlk 3 ayda ala-
cağınız kalsiyum Bebeğinizin diş ve 
kemik Gelişimi için çok önemli.Anne 
adayı olan meslektaşlarım ya da anne 
olmuş meslektaşlarım, hastalarınızı te-
davi ederken kişisel korunma ekip-
manlarını kullanmayı da ihmal etme-
yin.Maske, eldiven, önlük koruyucu 
gözlük ve shielde ek olarak koruyucu 
Kıyafet giymeyi dunutmayın. Hami-

lelik immün sisteminizi baskılayan sizi 
Özellikle Bulaşıcı Hastalıklara karşı 
daha savunmasız bırakan bir dönem-
dir.Fakat bu evde kalmanız anlamına 
gelmez, ben hareketli bir hamilelik 
geçirdim,geçiriyorum. 

İkinci 3 ayımdayken Samsun Diş He-
kimleri Odası olarak 11. Karadeniz 
Bahar Sempozyumunu hazırladık ve 
mayıs sonunda İstanbul’daki 21.TDB 
uluslararası diş hekimliği kongresine 
katıldım. Yürüyüş yapmak ve gezmek 
şartlarınız ölçüsünde faydalıdır.Tabi ki 
bu konuda çevrenizin anlayışlı olması 
önemli, eşiniz aileniz ve arkadaşlarınız 
bu dönemi kolaylaştıran kişiler. Fakat 
tedbiri elden bırakmamalısınız, yasal 
zorunluluk olan 24. haftadan sonra 
uçağa binilmemesi bence doğru bi ka-
rardır. Son trimesterda uçağa binme-
menizde fayda var. 

Özellikle hamileliğin son 2 ayında be-
beğinizle  bağınız kuvvetlenmiştir, fa-
kat vücudunuzdaki değişikliler bebe-
ğinizin büyümesi, ağırlaşması, 
hastalarınıza hizmet verirken sizi zor-
layacaktır. Komplikasyonlu diş çekim-
lerinden kaçınmanızı tavsiye ediyo-
rum. Zorlandığınız yerde izne 
ayrılmanız en iyisi olacaktır. Son ay-
larda açık havada akşam yürüyüşleri 
size ve bebeğinize çok iyi gelecek, 
unutmayın. Diş hekimliği icraa etme-
si zor bir meslektir, başarılı olabilmek 
için bedenen ve ruhen çok emek ver-
mek gerekir. Hamilelik Döneminde 
de mesleğimizi vicdanımızın rahat se-
siyle icraa etmemek için hiçbir sebep 
yok. 
Gelecek günlerin hepimize, ülkemize 
huzur ve barış getirmesini diliyorum.

dtozlemdanaci@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Dt. Özlem DANACI TAŞÇI

“Çok değil yüz yıla kalmadan bu sözlerime dikkat  
etmezseniz göreceksinizki; bazı kişiler, bazı 

cemaatlerle bir araya gelerek, bizlerin din düşmanı 
olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa 
geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde 

birbirine düşeceklerdir.”

Mustafa Kemal Atatürk
17 Aralık 1927 / ANKARA
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RÖPORTAJ

Merhabalar Barış bey! kısaca 
kendinizi tanıtır mısınız?

Elbette, 1969 yılında Ankara’da doğ-
dum. İlk ve orta öğretimimi baba-
mın görevi nedeniyle Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde tamamladım. 1991 
Yılında Kara Harp Okulunu bitir-
dim ve 7 yıl süre ile Türkiye’nin çe-
şitli yerlerinde görev yaptım. 1998 
yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
kendi isteğimle ayrıldım ve yine aynı 
yıl tesadüfler zinciri sonucu Diş He-
kimliği Malzemeleri sektörüne adım 
attım. 2002 yılına kadar ortağım Fa-
tin HAZİNEDAR ile birlikte kurdu-
ğumuz VEGADENT adlı şirketimiz-
le sektörde faaliyet gösterdik. Daha 
sonra şirket olarak GÜNEY DİŞ gu-
rubu bünyesine katıldık. 2004 yılına 
kadar GÜNEY DİŞ gurubu bünye-
sinde Genel Koordinatör olarak daha 
sonra da 2011 yılına kadar da gurup 
şirketlerinden GÜNEY DENTAL’de 
Genel Müdür olarak görev yaptım. 
Bildiğiniz gibi 2010 yılı sonunda 
GÜNEY DİŞ şirketler gurubu sektö-
rümüzde ki en büyük global firma-
lardan biri olan HENRY SCHEIN 

firmasına satıldı. Bu çerçevede yeni 
yönetim kuruluna yeni çalışacağı yö-
netimi belirleyebilmesi için kendi is-
teğimle GÜNEY DİŞ gurubundan 
2011 yılı Şubat ayında ayrıldım. 
Daha  Henry Schein, Güney Diş De-
posu ile ortaklığını sonlandırınca yö-
netim kurulu başkanımız Ferizan 
Bey beni tekrar göreve davet etti ve 
ben de kabul ettim.

Şirketinizin geçmişinden bahseder 
misiniz?

Şebip Peker tarafından kurulan ve 
1950 yılından bu yana dental ürün-
ler alanında hizmet veren Güney Diş 
, dental klinik ve diş laboratuar ekip-
manları ile sarf malzemeleri satışları-
nı kapsayan ticari faaliyetlerini 30’u 
aşkın münhasır markasıyla yurt için-
de ve yurt dışında sürdürmektedir. 
Diş hekimliği malzemeleri ithalatı 
konusunda Türkiye’nin önde gelen 
dental firmaları arasında yer alan 
Güney Diş Şirketleri, sektördeki 60 
yıllık tecrübesini, çağın gerektirdiği 
teknolojik olanaklarla birleştirerek 
Türkiye faaliyetlerini geniş coğrafya-

ya yayılmış bayi ağı, web tabanlı ve 
çağrı merkezi üzerinden sunduğu sa-
tınalma olanakları ve tüm ihtiyaçlara 
yönelik portföy seçeneklerini ile hiz-
met kalitesini en üst seviyeye taşımış-
tır. Güney Diş sahip olduğu geniş 
ürün yelpazesi ve müşterilerine sun-
duğu cazip fiyat avantajlarını, hiçbir 
zaman ödün vermediği güven ve ka-
liteye dayalı hizmet anlayışıyla har-
manlayarak Türk Diş Hekimlerinin 
hizmetine sunmaktadır. 

Merkezi İstanbul Dudullu’da bulu-
nan şirketimiz, ürün seçeneklerinin 
sergilendiği teşhir bölümleri, ürün 
bilgilendirme merkezi, uygulama la-
boratuarları, dental eğitim laboratu-
arı, bakım – onarım merkezi ve eği-
tim salonu ile diş hekimlerine 
ürünler ile ilgili kapsamlı bilgiyi sun-
ma ve ürünleri test etme olanakları 
sağlamaktadır. Sektörde her zaman 
öncü ve yenilikçi olan şirketimiz, 
uluslararası standartlarda verdiği 
ürün satış hizmetlerinin yanı sıra diş 
hekimi muayenehane ve kliniklerini 
diş laboratuvarlarına anahtar teslim 
projelendirme hizmeti sunmaktadır. 

Uzun yıllar biz diş hekimlerine hem cihaz hem de sarf malzeme temin eden Güney Diş Deposu son 
yıllarda şehrimizde adını unutturdu. Hem şirketin bölgemizdeki planlarını hem de sektöre bakışını de-
ğerlendirmesi açısından Genel Müdür Barış Haznedaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz röportaj;

BARIŞ HAZNEDAROĞLU
Güney Diş Deposu Genel Müdürü

SEKTÖRDEN;
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Müşteri odaklı hizmet anlayışından 
ödün vermeyen şirketimiz, geniş tek-
nik servis ekibi ile müşterilerine, her 
türlü ekipman için yerinde kurulum 
ve yerinde eğitim gibi satış sonrası 
hizmetler sağlamaktadır. Güney Diş, 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de ye-
nilikçi, rekabetçi ve yaratıcı çözümler 
sunan yaklaşımını, içinde bulunduğu 
topluma karşı duyduğu sosyal so-
rumluluk anlayışı ile devam ettire-
cektir.

İlimiz ve çevresindeki meslektaş-
larımız güney diş deposunu tekrar 
duyacaklar mı?bu konuda bir 
çalışmanız var mı?

Güney Diş olarak uzun yıllar 
Samsun’da şubemiz vardı ve kendi 
şubemiz aracılığı ile bölgedeki müş-
terilerimize hizmet verdik. Daha 
sonra 2004 yılında şubelerimizi ka-
pattık ve bayilerimiz aracılığı ile böl-
gede hizmet sunmaya devam ettik. 
Geçen yıl içerisinde de daha çok diş 
hekimi ve diş teknisyenine ulaşabil-
mek maksadıyla bayilik sistemine 
son verdik ve tüm diş depoları ile ça-
lışma kararı aldık. Bölgedeki tüm 
müşterilerimizle ilişiklerimizi yeni-
den güçlendirmek için bölgedeki 
odaların etkinleri içeresinde daha sık 
yer alıyoruz. Ayrıca tüm diş hekimle-
ri ve diş teknisyenlerinin bize kolay-
lıkla ulaşabilmeleri için 444 86 39 
numaralı çağrı merkezimiz her gün 
dokuz saat ve www.e-disdeposu.com 
adlı sanal mağazamız yirmi dört saat 
hizmet vermektedir. Tüm bunların 
yanı sıra bölgedeki müşterilerimizle 
daha yakın bir temas kurabilmek için 
Samsun ve civarında birkaç satış 
temsilcisi istihdam edeceğiz. Kısaca 
bölgedeki diş hekimlerimiz ve diş 
teknisyenlerimize Güney Diş olarak 
ilişkilerimizi güçlendirmek adına sü-
rekli yeni girişimler içindeyiz. 

Kamunun diş sağlığı için yaptığı 
çalışmalar hakkındaki görüşleri-
nizi öğrenebilir miyim?

Türkiye’de bireysel olarak ağız ve diş 
sağlığına verilen önem ve gösterilen 
özen göz önüne alındığında kamu-
nun bu alandaki çabası gerçekten 

çarpıcıdır. Üzülerek söylüyorum ki 
hâlihazırda ağız ve diş sağlığı konu-
sunda faaliyet gösteren tüm kamu ve 
özel sektör kuruluşları ve konuyla il-
gili şahısların tüm cabasına rağmen 
Türkiye ağız ve diş sağlığı konusunda 
istenen seviyede değildir. Bu gün 
devletin neredeyse ilçeler dahil ol-
mak üzere ağız ve diş sağlığı merkez-
leri açmak suretiyle verdiği hizmete 
rağmen nüfusun hala büyük bir kıs-
mı bu hizmetlerden yararlanmamak-
tadır. Ayrıca sosyokültürel olarak 
hangi katmanda olursa olsun nüfu-
sun çok ciddi bir kısmının düzenli 
olarak diş hekimine gitme alışkanlığı 
yoktur. Ancak travma, akut ağrı vb. 
gibi durumlarda diş hekimine git-
mektedirler. Bunun sonucu olarak 
da hem maliyetleri artmakta hem de 
önleyici tedavi yöntemleri ile orta-
dan kaldırılabilecek riskler gerçekleş-
tiğinden tedaviler daha uzun sür-
mektedir. Bu noktada kamunun 
özelden hizmet alımı yapması ağız ve 
diş sağlığı hizmetinin daha çok kişiye 
erişiminin önünü açacaktır diye dü-
şünüyorum. Gerçi zaman zaman bu 
konu gündeme gelmiş ancak birçok 
nedenle hayata geçirilememiştir. 

Diş hekimliği fakültelerinin sayıla-
rının hızla artmasını sektörün için-
den biri olarak nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

Ekonomik kalkınmanın temel koşul-
larından birisi sağlıklı nesiller yetiş-
tirmektir. Bu acıdan konuya baktığı-
mızda devletin sosyal bir devlet 
olmanın sorumluluğu çerçevesinde 
sağlık yatırımları yapması ve geleceğe 
dönük olarak sağlık personeli yetiş-
tirmek üzere okullar kurması son de-
rece olumlu bir harekettir. Ayrıca 
ülkemiz Avrupa birliğine üye olmak 
üzere başvurmuştur. Bildiğiniz gibi 
Avrupa birliğine üye olmanın pek 
çok alanda kriterleri mevcuttur ve 
Türkiye olarak Avrupa birliği uyum 
süreci adı altında bu süreci yaşamak-
tayız. Bu noktada ağız ve diş sağlığı 
alanında da bir takım kriterler mev-
cuttur. Bunlardan biriside ülkedeki 
diş hekimi başına düşen hasta sayısı-
dır. Avrupa birliği kriterlerine göre 
diş hekimi başına 1250 ila 1500 has-

ta düşmesi gerekmektedir. Oysa 
Türkiye’de bu rakam bu gün için 
3000 civarındadır. Türkiye’de Diş 
hekimliği fakültelerinin sayılarının 
hızla artmasını bu kapsamda değer-
lendirirsek süreç normal gözükmek-
tedir. Ancak diş hekimi sayısı Avrupa 
birliği kriterlerine ulaştıktan sonra 
erişilen düzeyi korumak için bu ka-
dar çok diş hekimliği fakültesine ih-
tiyaç olacak mıdır? Eğer diş hekimi 
sayısı ihtiyacın üzerinde arttırılırsa 
gelecekte nasıl bir tablo ortaya çıka-
cak? Ve ilerde bu fakültelerin kapatıl-
ması gerekirse bu süreç nasıl işleye-
cek?  soruları önemlidir diye 
düşünüyorum.  

Çin ve uzak doğu ülkelerinden it-
hal edilen diş malzemelerin kali-
teleri hakkında neler söylemek 
istersiniz? 

Üretim girdilerinin (enerji,asgari 
ücret,vergi vb.)ucuzluğu,Çin kamu 
kuruluşlarının zararına üretimlerini 
sürdürmesi vb. nedenlerle Çin son 
20 yıldır dünya ticaretinde önemli 
bir yer almıştır. Bunun yanında mal 
ve marka taklitçiliği de Çin’in bu ti-
caret atağında önemli rol oynamıştır. 
GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması ile 1986’da başla-
yan görüşmeler neticesinde 
Çin, Aralık 2001’de 
WTO-Dünya Ticaret 
Örgütü’ne üye olmuş 
ve bu üyelikle birlikte:

• Teknoloji taklidi ya-
parak genişletilen üreti-
me izin verilmeyece-
ğini,
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RÖPORTAJ

Çifte fiyatlandırmanın (içeride pahalı, 
dışarıda ucuz) engelleneceğini,
• Tüm malların ihraç ve ithal hakları-
nın birkaç firmaya değil tüm firmalara 
tanınacağını,
• İthalat vergilerinde indirime gidilece-
ğini, 
• Yabancı sermaye firmaları ile yerli 
sermaye firmalarına eşit davranılacağı-
nı taahhüt etmiştir.

Ancak ATO - Ankara Ticaret 
Odası’nın yaptığı “Çin Malları Piya-
sa Araştırması’na” göre 25 sektör, 
Çin mallarının istilasına uğramıştır. 
Çin’in uyguladığı mal ve marka tak-
litçiliği hat safhaya ulaşırken mali-
yetlerini düşürmeye çalışan Türk fir-
maları bile Çin’de fason imalat 
yaptırmaktadır. Hepimizde Çin mal-
larının kalitesiz olduğu yönünde yay-
gın bir kanı vardır. Ancak Çin’de ka-
litesiz ürünler kadar kaliteli ürünlerde 
üretilmektedir. Bugün dünyanın en 
büyük markaları maliyetlerini düşür-
mek için Çin’de üretim yapmaktadır 
ve bu ürünlerin kalitesinde herhangi 
bir sorun yoktur. Fakat özellikle ül-
kemizdeki bir kısım ithalatçılar fiyat 
dışında bir değişkene bakmaksızın 
Çin’den ürün getirmektedirler. “Ne 
alırsan 1 TL” mağazaları ile özdeşle-
şen Çin mallarının sağlığa zararlı ve 
dayanıksız oldukları zaman zaman 
basın ve yayın organlarında gündeme 
getirilmektedir. Aslında bundan 
daha vahim olanı bu ucuz ürünlerin 
ithalatının yerli sanayimize verdiği 
zarardır. Türkiye Çin`den yılda yak-
laşık 14-15 milyar dolarlık resmi it-
halat yapıyor. Bu miktarın beşte biri-
nin kalitesiz olduğu uzmanlar 
tarafından ifade edilmektedir. 

Örneğin Türkiye’de 5-6 TL’ye üreti-
lebilen bir çanta çok daha düşük bir 
kalitede navlun dahil 2 TL’ye 
Türkiye’ye gelebilmektedir (Fakat 2 
TL’ye getirilen bu çanta ancak birkaç 
kez kullanılabildiğinden piyasadaki 
diğer ürünlere göre aslında daha pa-
halıya mal olmaktadır). Bunun sonu-
cunda yerli sanayi ciddi şekilde zarar 
görmekte ve üreticiler ya küçülmek 
ya da fabrikalarını, atölyelerini ka-
patmak zorunda kalmaktadırlar.  Ka-
liteli Çin malları ise piyasada aşağı 
yukarı yerli ve yabancı üreticilerin 

fiyatlarına satılmaktadır. Her sektör-
de olduğu gibi Dental sektörde de 
Çin firmaları yer almaktadır.  www.
made-inchina.com  adlı Çin’li B2B 
portalı kayıtlarına göre Çin’de 1.456 
adet Dental ürün üreticisi vardır. 
Çinli Dental malzeme üreticileri 
şimdilik ağırlıklı olarak kopyalanma-
sı kolay ve teknoloji yoğun olmayan 
cihazların üretimini yapmaktadırlar. 
Sarf malzemelerinin ( kompozit, 
ölçü maddeleri vb.) üretiminin ciddi 
bir know-how, önemli ölçüde bir ya-
tırım ve klinik çalışma gerektirmesi 
(hem üretim hem pazarlama için)  ve 
birtakım izinlere tabi olması sebebiy-
le üretici firmalar bu malzemelerin 

üretimini tercih etmemektedirler. 
Yukarıda bahsettiğimiz hususlar çer-
çevesinde ülkemizde Çin malı Den-
tal ürünler yaygın bir biçimde satıl-
maktadır. Ancak Çin malı Dental 
ürünler hakkında daha çok  Bilgi sa-
hibi olabilmeniz ve buna bağlı olarak 
doğru tercihler yapabilmeniz için 
Çin’de düzenlenen Dental fuarları zi-
yaret etmeniz uygun olabilir.

Biraz da distribütörü olduğunuz 
cihaz ve sarf malzemelerden 
bahsetsek. İsimlerini öğrenebilir 
miyiz?
Sarf malzeme ve cihaz olarak oldukça 
geniş bir yelpazede ürün grubuna sa-
hibiz. Cihaz olarak en çok önem ver-
diğimiz markalar arasında Amerikan 
cihaz üreticisi “A-Dec” var. A-Dec, 
en başarılı olduğumuz ürün grupları 
arasında geliyor. Ayrıca yine bir 
Amerikan firması olan “Carestream” 
adlı görüntüleme cihazlarımız var. 
Diş hekimleri genelde bunu Trophy 

olarak bilirler çünkü o jenerik mar-
kaydı. Carestream’dan önce de Ko-
dak olarak anıldı. İleri teknoloji 
ürünleri olarak AmannGirrbach 
CAD/CAM cihazları ve doctorsmile 
Laser cihazları ürün portföüyümüzde 
bulunmaktadır. Bunun dışında “Cat-
tani” ve “Mgf” adlı iki ana ürün olan 
kompresör ve aspiratör markalarımız 
var. Sonrasında sarflarımız geliyor. 
Bu grupta özellikle kompozit ve cam 
iyonomer simanlarda en başta “GC” 
geliyor. Ivoclar Vivadent hem labora-
tuvar hem de kompozitler, adezivler 
gibi operatif ürünler tarafında önde 
geliyor. Ultradent adlı Amerikalı fir-
mamız var. Özellikle diş beyazlatma 

alanında başarılı olduğumuz bir 
ürün grubu diyebilirim. Endodontik 
tedavilerde Micro Mega adlı ürün 
grubumuz var. Nikel titanyum döner 
aletlerde oldukça iddialılar. Dentsply 
ve Zhermack gibi dünya da çok 
önemli markalarında distribütörlü-
ğünü yapmaktayız. Bu şekilde yakla-
şık 70’ye yakın marka ile çalışıyoruz. 
Distribütörlüğü yaptığımız ürünler 
ile ilgili olarak daha geniş bilgi www.
guneydis.com uzantılı web sitemiz-
den alınabilir.

Güney diş  genel müdürü olarak 
dental sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında 
mevcut hükümetin bu konudaki po-
litika ve yatırımlarını ve Avrupa Bir-
liğine adaylığımız doğrultusunda 
ulaşmamız gereken Avrupa Birliği 
standartlarını da göz önüne alarak 
içinde bulunduğumuz diş hekimliği 
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malzemeleri sektörünün geleceğinin 
oldukça parlak olduğunu söyleyebili-
riz. Zaten HENRY SCHEIN ve 
PLANDENT gibi dünya çapındaki 
firmaların Türkiye’ye yatırım yapma 
iştahının altında bu beklentinin oldu-
ğunu göreceğimizi zannediyorum. 
GÜNEY DİŞ olarak biz de giderek 
büyümekte olan bu pazar içinde önce-
likle lider konumumuzu sürdürmek 
ve büyümemize istikrarlı bir şekilde 
devam etmek istiyoruz. 

Hükümetimizin çıkardığı “sağlıkta 
dönüşüm” politikalarını siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın te-
mel amacı; “Herkes için ulaşılabilir, 
nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hiz-
metinin, etkili, kaliteli, verimli ve 
hakkaniyete uygun bir şekilde sunul-
ması” olarak tanımlanabilir. Bu tartış-
masız sosyal bir devlet için ideal bir 
amaçtır. Bu çerçevede sosyal güvenlik 
sistemleri genel sağlık sigortası çatısı 
altında birleştirildi, aile hekimliği mo-
deli uygulamaya kondu, tam gün ya-
sası ile kamuda çalışan sağlık çalışanla-
rının özel muayenelerinin kapatılması 
yoluna gidildi ( ki bu uygulama sonu-
cunda pek çok değerli öğretim üyesi 
üniversitelerden ayrıldı ve bu da gele-
cek nesillere tecrübenin aktarılması-
nın önüne geçti )  vb. uygulamalar 
yapıldı. Ancak bu gün itibariyle so-
nuçlarına bakıldığında ben kişisel ola-
rak sağlıkta dönüşüm politikasının 
popülist bir yaklaşımla amacından ve 
hedeflerinden saptırıldığını düşünü-
yorum.  Daha kalıcı ve derinliği olan 

uygulamalarla tüm taraflar için daha 
verimli bir hale getirilebileceğini de-
ğerlendiriyorum.
Dental fuarlar ve kongreler hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

Dental fuar ve kongreler sektör bile-
şenlerini bir araya getiren eşsiz plat-
formlar. Ancak son yıllarda bu tip or-
ganizasyonlar o kadar çok kurum 
tarafından düzenleniyor ki sayıca çok 
arttılar.  Tahmin edilebileceği gibi bu 
tür organizasyonların firmalara mali-
yeti oldukça fazladır. Özellikle organi-
zasyonun düzenlendiği yer firmaların 
merkezlerinden başka bir şehirde ise 
masraflar daha da artmaktadır. Bir fir-
malar olarak müşterilerimizle bir ara-
ya gelmek için bu yatırımları göze alı-
yoruz ancak bu tür organizasyonların 
sayıca artması bizleri finansal olarak 
çok zorluyor. Bu nedenle biz Güney 
Diş olarak her yıl sadece belirli etkin-
liklere ( TDB Kongresi , İDEX vb. ) 
katılıyoruz. Tahmin ediyorum ki diğer 
firmalar da aynı şekilde hareket edi-
yor. Tabi bu durum organizasyonları 
düzenleyen kurumların bizlere karşı 
tavır almasına neden oluyor. Biz fir-
malar olarak her türlü etkinliği des-
teklemeyi arzu ederiz ama finansal 
olarak bunun mümkün olmadığı açık 
ve bu noktada muhataplarımızdan an-
layış bekliyoruz.

Meslektaşlarımızı yeniliklerle tanış-
tırmak için güney diş’in ne gibi ça-
lışmaları var?
Güney Diş olarak yenilikleri müşteri-
lerimizle buluşturmak için çeşitli faa-
liyetlerde bulunuyoruz. Fuarlara katı-
lıyoruz, ürün eğitimlerini verdiğimiz 
kuruluşumuz Güney Akademi şemsi-
yesi altında çeşitli eğitim etkinlikleri 
düzenliyoruz, e-postaları ile sistemi-
mize kayıt olan müşterilerimize dü-
zenli bilgilendirme yapıyoruz, ürün 
lansmanları düzenliyoruz vb. birçok 
etkinlikte bulunuyoruz. Bu etkinlikle-
rimiz www.guneydis.com uzantılı web 
adresimizden takip edilebilir. Ayrıca 
www.e - disdeposu.com uzantılı sanal 
mağazamızda müşterilerimize sundu-
ğumuz tüm yeniliklere ulaşılabilir.

Çantacı diye tabir edilen malze-
me tedarikçileri hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Bilindiği gibi diş hekimleri muayene-
hanelerinde çok değişik cins ve marka 
malzeme kullanmaktadırlar. Ayrıca 
kişisel tercihlere göre de kullanılan 
ürünler farklılık gösterebilmektedir. 
Örneğin kompozit olarak 3M tercih 
edilirken, cam iyonomer olarak GC ve 
bonding içinde Dentsply tercih edile-
bilir. Bütün bu farklı marka ürünlerin 
tamamını diş hekimine sağlayabilen 
bir diş deposu bu gün için yok. Diş 
hekimi bu farklı marka ürünleri teda-
rik etmek için en az birkaç depo ile 
temas kurmak, bunlara değişik şekil-
lerde ödeme yapmak ve değişik za-
manlarda ürünlerin kendisine ulaşma-
sını beklemek zorundadır.  Özellikle 
periferdeki diş hekimleri için durum 
daha da zordur. İşte bu noktada çanta-
cı dediğimiz kişiler devreye girmekte-
dir. 

Diş hekiminin tüm siparişini alıp son-
ra ilgili diş depolarından tedarik edip 
müşterilerine ulaştırmaktadırlar. Böy-
lece diş hekimi siparişleri konusunda 
hem tek kişi ile muhatap olmuş oluyor 
hem de ödeme konusunda birden faz-
la diş deposuna değişik koşularda öde-
me yapmaktansa tek bir yere araların-
daki anlaşmaya göre bir ödeme yapmış 
oluyor. Bu da diş hekimlerinin işini 
oldukça kolaylaştırıyor. Biz Güney 
Diş olarak hedefimiz diş hekimleri 
için  “one stop shop” olmaktır. Yani 
diş hekimlerinin tüm ihtiyaçlarını tek 
bir yerden karşılayabildikleri bir firma 
olmak. Bu konudaki yatırımlarımız 
devam etmekte olup her gün daha ge-
niş bir ürün gamı ile hizmet veriyoruz. 
Bir iki sene içinde bu hedefimize ula-
şacağız. Bu noktada müşterilerimiz 
bize her türlü ürünü sipariş edebilirler. 

Zaten www.e-disdeposu.com uzantılı 
web sitemizi ziyaret ettiklerinde kitap 
da dahil olmak üzere çok geniş bir 
ürün grubunu sattığımızı gözlemleye-
bileceklerdir. 

Röportaj;

dt_alisener@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Dt. Ali ŞENER
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FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza sigortası, poliçe süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi ve sev-
diklerinizi koruyan bir güvencedir. Hayat güzelliklerle olduğu kadar kötü sürprizlerle de 
dolu. Bu kötü sürprizlere hazırlıklı olabilmemiz için  kaza sigortası yaptırılması hayatları-
mızı güvence altına almamız adına oldukça faydalıdır.

FERDİ KAZA

SİGORTASINEDİR
?

Ferdi Kaza Sigortası Neden 
Yaptırılmalıdır?

Kendinizi ve sevdiklerinizi beklen-
medik kazalara karşı korumak ve 

teminat altına almak için ferdi kaza 
sigortası yaptırılmalıdır.

Ferdi kaza sigortasını kimler 
yaptırmalıdır?

Kişisel olarak ferdi kaza sigortası zo-
runlu bir sigorta değildir. Fakat kendi-
ni güvence altına almak isteyen her 
birey ferdi kaza sigortası yaptırmalıdır. 
Ferdi kaza sigortası diye arattığımda 
karşıma çıkan tanımlamalardan bir ta-
nesini yukarıda sizlerle paylaşmak iste-
dim. Benim kanaatimse aslında çoğu-
muzun bildiği ama gözardı ettiği 
herhangi bir sebeble kaza, sakatlılık, iş 
görememezlik  halinde yaptırmadığı-
mıza pişmanlık duyduğumuz veya du-
yacağımız bir poliçe çeşidi. Temelde 
çoğumuz en azından etramfımdakile-
rin çoğu sigortalatmaya karşı yada 
kendinden ve ailesinden çok daha 
önemliymiş gibi evini, arabasını vb. 
şeyleri sigortalatma taraftarı. Merak 
ettiğim husus acaba kaç  dişhekimi, 
kardeşim, arkadaşım ve büyüğüm ken-
di başına kendini bahsedilen olası ka-
zalara ve bunun getirmiş olduğu so-
runlara karşı ferdi kaza sigortası 
yaptırmayı uygun görmüştür. Şahsi 
görüşüm sayısı onbinleri bulan mes-
lektaşlarımın içerisinde bir elin par-
maklarını geçmez.Bizleri fakülteleri-
mizden mezun olur olmaz çeşitli 
kaza,sakatlık,iş görememezlik ,vefat 
hallerine karşı sigortalatmayı uygun 

gören Samsun Dişhekimleri Odamıza 
şükranlarımı sunuyorum.İlaveten gö-
nül isterdi ki ilgili teminatlar daha 
yüksek olsun, sadece diş hekimliği fa-
kültelerinden mezun olan arkadaşla-
rım değil fakülteye ilk adımını atan 
öğrenci kardeşlerimde bu poliçeden 
yararlansın.Bu çalışmaların birer baş-
langıç olduğunu temenni eder arzu 
edilenlerin de en kısa zamanda gerçek-
leşmesini dilerim.  

Kısa paragrafl ar halinde odamızın biz-
ler için yaptırdığı ferdi kaza sigortası-
nın kapsamını sizlerle paylaşmak iste-

rim.Aşağıda bahsi geçen poliçenin özel 
şartları sizlerle paylaşılmış olup genel 
şartlarını merak eden meslektaşlarımı 
TDB’ nin web sayfasında konuyla ilgi-
li başlığa bakmasını tavsiye ederim.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ                                                                            
2015-2016 GRUP FERDİ KAZA 
POLİÇESİ TAZMİNAT DEĞER-
LENDİRME PROSEDÜRÜ

Türk Dişhekimleri Birliğinin organi-
zasyonu ve dişhekimleri odalarımızın 

ödentileri ile meslektaşımız, TDB ve 
DUBAİ STARR SİGORTA arasında 
imzalanan protokol ile Ferdi Kaza Si-
gortası ve Kazaya Bağlı İşgörememez-
lik Sigortası kapsamına alınmıştır.

Ek teminat ile Carpal Tünel Sendro-
mu ve Tenisci Dirseği Meslek Hasta-
lıklarını da sigorta kapsamına dahil 
ettik. Sigortalılık süresi 18 Temmuz 
2015 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 
2016 tarihinde sona erecektir.

FERDİ KAZA SİGORTASI 
TEMİNATI

Kaza sonucu vefat  : 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet  : 15.000 TL
Kaza sonucu tedavi masrafl arı : 1.500 
TL

KAZA SONUCU İŞ GÖREM-
MEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası 
günlük teminatı  : 75.00 TL İş göre-
mezlik yıllık azami gün sayısı: 200 
gün/kişi (*) Sadece Carpal Tünel 
Sendromu ve Tenisci Dirseği Meslek 
Hastalıkları Ek Teminatı, Şubeniz ta-
rafından satın alınmış olması halinde; 
söz konusu iki hastalık için,  ameliyat 
sonucu iş görememezlik raporuna isti-
naden  75 TL/gün max. 30 gün ile sı-
nırlı olmak kaydıyla ödeme yapılabile-
cektir. (Bu teminatın ek primle 
Şubeniz tarafından alınmış olması ha-
linde geçerlidir) Kaza geçiren dişheki-
minin sigorta firmasına başvurusu-
nun, kazanın oluşunu takiben 10 gün 
içerisinde yapılması gerekmektedir.
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2015-2016 DÖNEMİ GRUP 
FERDİ KAZA SİGORTASI ÖZEL 
ŞARTLARI

1. Grubun büyüklüğü ve tüm 
Türkiye`ye dağılımı nedeni ile sigorta-
lılardan başvuru formu talep edilme-
yecektir.
2. Deprem teminata dahil edilmiştir.
3. Terör vakaları sonucunda oluşan 
tazminatlar talep kapsam haricindedir.

4. Primlerimize BSMV dahil edilmiştir.

5. Tazminat ödemelerinde Muafiyet uy-
gulanmayacaktır.

6. Poliçe üzerinde verilen teminatlar 

Irak ve Afganistan hariç 7/24 tüm 
Dünya`da geçerlidir.

7. Sigortalının kazaen vefatı halinde, 
durum lehdar veya yasal yahut atan-
mış mirasçıları tarafından yazılı olarak 
Sigortacıya bildirilir. Teminatın öde-
nebilmesi için; 

Ölüm sebebini bildirir Doktor Rapo-
ru ve Defin Ruhsatı Ölüm kaza sonu-
cu meydana gelmişse, Cumhuriyet 
Savcılığı’nca düzenlenecek Kaza Rapo-
ru ve/veya Olay Tespit  Tutanağı,  Leh-
dar tayin edilmiş ise Lehdar(lar) ın 
tasdikli Nüfus Kayıt Örneği, Lehdar 

tayin edilmemiş ise Veraset İlamı ve 
hak sahiplerinin tasdikli Aile Nüfus 
Kayıt Sureti, Vergi dairesinden alına-
cak Veraset ve İntikal ile ilgili yazı, si-
gorta Ettiren tarafından Sigortacı’ya 
gönderilir. Bu belgelerin verilmesin-
den sonra hak sahiplerine ödeme yapı-
labilmesi için, Sigortacı tarafından ör-
neği hazırlanmış olan ibranamenin 
imzalanması gerekir. Lehdarlara ancak 
“ibranamenin” imzalanmasından son-
ra ödeme yapılabilir. 
8. Kazaen maluliyet halinde. Temina-
tın ödenebilmesi için; 

Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tu-
tanağı, tSakatlık nedenini, durumunu 
ve kesinleşmiş sakatlık  derecesini (sa-
katlığın yüzde kaç oranında olduğu-

nu) belirtir, Devlet Hastaneleri, Üni-
versite Hastaneleri ya da Özel 
Hastanelerin sağlık kurulundan alına-
cak rapor.
9. Sigortalının kaza sonucu yaralan-
ması neticesinde meydana gelecek te-
davi masraflarının ödenebilmesi için;
Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit 
Tutanağı(kaza işyerinde gerçekleşti ise 
işverenin ve işçinin ayrı ayrı olarak ka-
zanın gerçekleştiğine ilişkin yazacağı 
dilekçeleri) Hastane(epikriz) raporu 
Açıklamalı tedavi giderleri faturası 
veya makbuzu, Sigorta Ettiren tarafın-
dan, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile bir-
likte, yazı ekinde ayrıca imza sirküleri-

ne de yer verilmek suretiyle Sigortacı’ya 
gönderilir.

10. İşgörememezlik tazminatı halinde 
tazminat değerlendirmesi için;

Kaza sonrası tedavi için başvurulan 
Devlet Hastaneleri, Üniversite Hasta-
neleri ya da özel hastanelerden alına-
cak olan ve kazanın oluş şeklini, teda-
vinin seyrini, sigortalının ne kadar 
süre ile çalışamayacak durumda oldu-
ğunu belirten epikriz, sağlık raporu, 
tetkik  sonuçlarının Sigorta Ettirenin 
kaşeli ve imzalı yazısı (yazı ekine Sigor-
ta Ettirenin imza sirküleri de ilave edil-
mek suretiyle) ile Sigortacıya  gönde-
rilmesi gerekir. Kazanın iş yerinde 
meydana geldiği durumlarda kaza tu-
tanağı; işyeri dışında meydana geldiği 
durumlarda ise sigortalının yazılı kaza 
beyanı, Sigortacı tarafından gerek gö-
rülmesi halinde trafik kaza raporu, adli 
rapor,  karakol zaptı, alkol muayene 
raporu ve benzeri belgeler istenecektir.
 
“Uzun süreli çalışamaz” raporu veril-
mesi halinde, Sigortacı çalışamazlığın 
sürüp sürmediği ile ilgili olarak sigor-
talıyı istediği zaman, istediği sıklıkta 
ve istediği doktora kontrol ve muayene 
ettirme hakkına sahiptir.  Gündelik 
tazminat, çalışamaz raporunun Sigor-
tacıya verilmesi ve gereken inceleme 
işlemlerinin tamamlanmasından sonra 
sigortalıya ödenir.

11. Sigortalılık döneminde ortaya çı-
kan tazminat konusu, sözleşme bitmiş 
olsa dahi, olayın gerçekleştiği tarihte 
poliçenin düzenlenmiş olduğu sigorta 
şirketinin teminatı altındadır.

12. Tazminata neden olan olayın adli 
bir vaka olması durumunda, sigorta 
şirketi davanın sonucunu bekler

13. Poliçeye giriş - çıkışlar tam gün 
esasına göre yapılacaktır.

14. İş görememezlik teminatı kişi başı 
max.200 gün ile sınırlıdır.

15. Toplam yıllık hasar üst limiti 
5.000.000 TL ile sınırlıdır.

16. Girişin 15 gün içerisinde bildiril-
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mesi ve bildirim esnasında üye kaydı-
na ilişkin belgenin gönderilmesi kay-
dıyla, sigortanın başlangıç tarihi odaya 
üye olunan tarih olarak değerlendirilir.

17. Dişhekimlerinin Cumartesi günü 
de çalışıyor olması nedeni ile Cumar-
tesi günü iş günü olarak kabul edile-
cektir.

18. Tazminata konu olayın, ayakta ve/
veya yatarak tedavilerin ve iş göreme-
mezlik halinin sigorta şirketine olay 
tarihinden İtibaren 10 GÜN içinde 
bildirilmesi gerekmektedir.

19. Tazminata konu bir olay olmasını 
takiben, evrakların tamamlanmasın-
dan sonra max. 10 gün içinde hasar 
ödemesi yapılmaktadır.

20. Sigortalanma yaşı konusunda 65 
yaş üst sınır olacaktır. 
 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını 
T.D.B nin sayfasında bulabilirsiniz...

KAZA HALİNDE BAŞVURULACAK 
SİGORTA BROKERLİĞİ İLETİŞİM 
BİLGİLERİ

Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Bro-
kerlik A.Ş. Ballı Sokak. Benadam İş 
Merkezi No:8 K:3 D:6 06540 
Kavaklıdere/Ankara
Telefon  : 0312 417 47 27
Faks  : 0312 419 47 27 
E-posta  : ankara@grassavoye.com.tr 
hasar@grassavoye.com.tr 
Web :http://www.grassavoye.com.tr/tr

Müşteri Temsilcisi  : Efecan ULUGÖL
E-mail:efecan.ulugol@grassavoye.
com.tr 
Telefon: 0530 490 39 81 
Bölge Müdürü: Yeşim YANILMAZ
Telefon: 0530 642 08 12
(Faks evraklarının üzerine ilgili kişinin 
isminin yazılması rica olunur)

DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş
   
İlgili konu başlığı için yazı yazmam is-
tendiğinde aklıma ilk gelen şey kaza 
sonucu sakat kalmış, hayatını kaybet-
miş, depremin o soğuk yüzünü en ya-
kınen hissetmiş meslaktaşlarımdı.Ara-
ma moturuna merak ettiklerimi 
yazdığımda karşıma  hiç de azımsan-
mayacak kadar çok başlık çıktı. 

Aşağıda bahsi geçen meslektaşlarım 
belki birimizin abisi, ablası, sıra arka-
daşı veya öğrencisi yani biriz bugün 
onların başına gelenler yarın bizim ba-
şımıza da gelebilir. Bunların bir kısmı-
nı aslında güzel günlerimizin yanında 
kötü süprizleri barındıran günlerinde 
bizlere ne kadar yakın olduğunu bir 
anda olsa hatırlatabilmek için sizlerle 
paylaşıyorum. Burada paylaşamadığım 
büyük çoğunluğa ise sadece göz atıp 
kazalarda yaralanan, hayatını kaybe-
den ve geride bıraktıkları için dua edi-
yorum.TDB’nin öncülüğünde hazırla-
nan ve hayata geçen poliçeye ihtiyaç 
duymamak tek temennim ancak poli-
çenin barındırdığı konu başlıklarının 
biri veya birkaçıyla yüzleştiğimizde de 
yalnız olmadığımızı hatırlamak, açılan 
yaralaramıza sürebilecek merhemimi-
zin olmasını bilmek bizlere teselli ola-
caktır.Kötü süprizlerin azınlıkta oldu-
ğu sağlık,huzur ve mutluluk dolu 
güzel günlerimizin bolca olması diile-
ğiyle…

Diş hekimi kaza kurbanı 

İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yo-
lunda kaza yapan iki otomobilin sol 
şeritte önlem almadan polis beklediği 
sırada diş hekimi Ertuğ Kurtoğlu’nun 
kullandığı motosiklet, otomobillerden 
birine çarparak takla attı. Motosikletin 
üzerinden fırlayan Ertuğ Kurtoğlu 
(37) hayatını kaybetti. Esat Paşa köp-
rüsü altında saat 03.00 sıralarında Er-

han Sarıgül’ün kullandığı otomobil, 
önünde ilerleyen İbrahim Yavaş’ın kul-
landığı otomobile arkadan çarptı. İki 
otomobil sol şeride savrulurken, kaza-
da yaralanan olmadı. Kaza sonrası ara-
larında anlaşamayan sürücüler, duru-
mu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 
gelmesini bekleyen sürücüler, kaza ye-
rinde önlem almadı. Bir süre sonra sol 
şeritten ilerleyen iki motosikletten bi-
risi, otomobilleri fark ederek çarpmak-
tan son anda kurtuldu. Ancak diş he-
kimi Ertuğ Kurtoğlu’nun kullandığı 
motosiklet, Erhan Sarıgül’ün otomo-
biline arkadan çarparak takla attı. Mo-
tosikletin üzerinden fırlayan Ertuğ 
Kurtoğlu, olay yerinde hayatını kay-
betti.

Kadıköy Şifa Hastanesi’nde diş hekimi 
olduğu öğrenilen Kurtoğlu’nun cesedi, 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Morgu’na kaldırıldı. Polis kazayla 
ilgili soruşturma başlattı.
 
AZMİN ZAFERİ

Dr Barış Ünlü 36 yaşında başarılı bir 
diş hekimi. 2001 yılında Uludağ’da ge-
çirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı  
felç oldu. 5 yıldır yeniden yürüyebil-
mek için çaba sarf ediyor. Kaza geçir-
diğinde  herkes bir daha doktorluk 
yapamayacağını düşünmüştü. Ama o 
böyle düşünenleri yanılttı. Kısa sürede 
mesleğini yapabilecek hale geldi.Kaza 
geçirdiğinde küçük bir muayenehanesi  
vardı. Bugün   7 üniteli, 4 ü doktor 15 
kişinin çalıştığı büyük bir  klinik sahi-
bi.

Dr Barış Ünlü’nün hayatını değiştire-
cek olaylar zinciri  aralık 2001 yılında 
başlamış. Ünlü ve arkadaşları yeni yıla 
Uludağ’da girmeye karar vermişler.Bi-
raz kaymak biraz da dinlenmek 
işitiyorlarmış,ama  tüm oteller doluy-
muş.Bir hafta yer bulabilmek için uğ-
raşmışlar.Sonunda yer bulmayı başar-
mışlar.İşte barış ünlünün ağzından o 
gün olanlar.

Dr Ünlü   “Yeni yıl yaklaşıyordu.
Uludağ’a gitmeye karar verdik.Ancak 
yer yoktu. 3 gün bekledik. Tam fikri-
mizi değiştiriyorduk ki son anda  bir 
otelde yer bulduk. Hava çok kötüydü.

FERDİ KAZA SİGORTASI
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Kayak yapmak imkansızdı.Biz de kar 
motoru kiraladık. Kötü hava rağmen  
motoru kiraladılar. Ancak rehbersiz 
çıkmak yasaktı. Jandarma böyle bir 
kural koymuş. Arkama bir arkadaşımı 
alarak rehberin peşine takıldık. Motor 
sporlarına uzak biri değilim ama mo-
tor çok kötüydü, kontrol etmekte zor-
lanıyordum. Birden motor kaydı ve 
uçuruma yuvarlandık. Düşerken gido-
nu bırakmadım. 10 metre düştük. Sır-
tımı yere vurdum. Büyük bir acı. Biraz 
bekliyorsunuz. Ama bir şey yok. Kal-
kamıyorsunuz. O anda omurgama bir 
şey olduğunu fark ettim.”

Barış Ünlü o durumda 45 dakika bek-
ledi. İstanbul’u, ablasını aradı. Bir he-
likopter kiralayıp Uludağ’a gelmesini 
istedi. Hava şartları nedeniyle helikop-
ter  gelemedi. Küçük bir jet bulundu. 
Barış Ünlü ambulansla bursa 
havaalanı’na götürüldü. 3 saat içinde 
İstanbul’a amerikan hastanesine nakle-
dildi.

Ancak yapılan müdahale barış 
ünlü’nün ayağa kalkması için yeterli 
olmadı.

Dr Ünlü “Tamam, zor durumdayız, ne 
yapalım, üzülelim mi, hayatın devam 
etmesi gerekiyor, hastalarım var,onları 
yarı yolda bırakamam, bir şekilde işi-
min başına dönmeliyim, diye düşün-
düm.”

Barış Ünlü bunları düşünürken, işye-
rinden gelen bir haber onu derinden 
yaraladı. Beraber çalıştığı diş hekimi 
arkadaşı, yanından ayrılıp bir başka 
yerde muayenehane açmıştı.

Dr Ünlü “Çok hoş değil ama, keşke 
yapmasaydı, zor durumda bıraktı beni. 
Bütün zorluklar bizim için. Beni öl-
dürmeyen, beni daha kuvvetli yapar.”

Ünlü, hastalarını kaybetmek üzerey-
ken, diğer diş hekimi arkadaşları bir 
araya gelerek geçici bir süre işleri devir 
aldı. Barış Ünlü işinin başına geçene 
kadar hastalarına bakmaya devam etti-
ler.

Ünlü kazadan 4 ay sonra işinin başına 
dönmeyi başardı. Yurtdışından  özel 

tasarlanmış tekerlekli sandalye getirtti. 
İşini yapabilmesi için ayakta durması 
gerekiyordu. Getirdiği sandalye onun 
ayakta durmasını sağladı. İşe hastaları-
nın güvenini kazanmakla başladı. İşine 
olan bağlılığı onu manevi açıdan yeni-
den  ayağa kaldırdı. Hastalarının 
Ünlü’nün durumuna alışması zor ol-
madı.

Barış Ünlü bu azmiyle  2 üniteli klini-
ğini kısa zamanda 7 üniteli bir klinik 
haline getirdi. 4 ü doktor 15 çalışanı 
var. Ayrıca uluslararası düzeyde çalışan 
bir de laboratuara sahip. Zamanın bü-
yük bir bölümünü iş yerinde geçiriyor.
Evde yalnız kalmayı sevmiyor.

Van Erciş izlenimleri 

23 Ekim günü yaşanan Erciş Depre-
minin ardından telefonla durumları 
hakkında bilgi alınan meslektaşlarımı-
zın yaşadıklarını yerinde görmek ve 
eksikleri tespit etmek üzere 29 Ekim 
günü bir TDB heyeti bölgeye gitti. 
Heyetin Van ve Erciş izlenimlerini ve 
meslektaşlarımızın durumlarına ilişkin 
tespitlerini aktarıyoruz.

İstanbul’dan yaklaşık iki saat süren bir 
uçak yolculuğunun ardından Van Ferit 
Melen Havalimanı’na indiğimizde 
karşılaşacağımızı tahmin ettiğimiz 
manzara karşılaştığımızdan çokdaha 
ürkütücüydü doğrusu. Diğer iki Mer-
kez Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa 
Yıldız ve Ufuk Aralp’la birlikte bizi ha-
valimanından alarak bütün gün bize 
refakat eden Muhittin (Çelebi) Bey’in 
aktardıkları da ilk izlenimimizi doğru-
luyor: Van’daki yıkım depremin bü-
yüklüğüyle kıyaslandığında “ucuz atla-
tılmış” denecek düzeyde. Erciş’in 
halini görene kadar da bu düşünceler 
hakim. Fotoğraftaki muayenehane ise 
Van’dan; yıkılmayacağını bilseniz bile 
huzur içinde çalışmak mümkün değil.
 
Depremin Pazar günü gerçekleşmiş ol-
masına bir kez daha seviniyoruz. Dep-
rem esas Erciş’i vurmuş Yaklaşık bir 
saatlik bir araba yolculuğuyla Erciş’e 
vardığımızda ise daha kasabaya girer-
ken depremin ‘Erciş Depremi’ olarak 
adlandırılması gerektiğini düşündüren 
bir yıkım manzarasıyla karşılaşıyoruz. 

Birçok meslektaşımız depremin ardın-
dan Erciş’i terkettiği için ulaşmamız 
mümkün olmuyor. Kabus anları Ana 
cadde üzerinde iki minaresi de yıkılan 
Van Yolu Camii’nin yanında zar zor 
ayakta duran altı katlı bir binaya yak-
laşıyoruz. Zemin kattaki camları patla-
mış ofisin rüzgarla uçuşan perdeleri 
arasından tuğlaların altında kalmış bir 
diş üniti gözümüze çarpıyor. Burası 
Gezer’in muayenehanesi, daha doğru-
su beş gün öncesine kadar öyleymiş.  
Hastamla birbirimize sarılıp dua etme-
ye başladık’ diyor deprem anını anla-
tırken. Kaldırıma cephesi olmasına 
rağmen kapısı pasaja açıldığı için önce 
çıkamıyorlar, binanın zorlanması sıra-
sında cephedeki camlar patlayınca can 
havliyle kendilerini dışarıya atıyorlar.
Gördüğümüz en ağır hasar gören mu-
ayenehanede onun ki…

Meslektaşımız  Hakan Yurtkuran’ı 
kaybettik. 23 Ekim depreminde 
Erciş’te bulunan meslektaşlarımızdan 
Hakan Yurtkuran enkaz altında kala-
rak yaşamını yitirdi. Kendisiyle birlik-
te aynı kafede bulunan meslektaşımız 
Ahmet Yavuz Özkaya ise yaralıolarak 
kurtarıldı. Yine Erciş’teki meslektaşla-
rımızdan Ersin Gezer hafif yaralı ola-
rak kurtulurken Adana Dişhekimleri 
Odası üyesi meslektaşımız Yılmaz 
Karakurt’un öğretmen olan kızkardeşi, 
kızkardeşinin eşi, çocukları ve kayın-
validesi Erciş’te hayatlarını kaybettiler.

Dayanışmanın önemi Depremin he-
men ertesi günü TDB görevlileri tara-
fından aranan ve parasal yardım gön-
dermek üzere hesap numaraları istenen 
meslektaşlarımızdan birçoğunun ciddi 
bir hasar görmediklerini ifade ederek 
yardım istemediklerini öğrenmiştik. 
Bazı muayenehaneler ise kesinlikle bir 
daha içine girilmemesi gereken bina-
larda yer aldığı için miktarı çok büyük 
olmasa da bu dayanışma çok önemli. 
Sadece simgesel olarak değil, çalışama-
dıkları süre boyunca meslektaşlarımı-
zın alacakları her katkının önemi var.

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

Dt. Erman ÜRER
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KÖŞE YAZISI

Sol el bileğimdeki ağrı nedeni ile 
ortopedi  polikliniğinde mua-

yeneye gittim. Doktor arkadaşım 
muayene sonrası  M.R. çektirme-
mi  istedi. İstedi istemesine de 
M.R. çektirmek öyle kolay bir iş 
değil. Çünkü devlet hastanelerinde 
her şey özel şirketlere devredildi 
ya! Yeni sözleşme yapılamadığı için 
üniversite hastanesinin M.R.ından 
yararlanmak gerekli. Birilerini ara-
ya koyarak sabah 6’ya randevu ala-
bildik. Bileğimdeki ağrı rahatsızlık 
vermeye ve canımı yakmaya başla-
mıştı.

Sonuçta, sabahın 6’sında M.R. çe-
kilen yerin kapısında idim. Genç 
çıtı pıtı bir kızımız işlemler için 
beni kabul etti. Diş hekimi oldu-
ğumu söyleyince biraz daha ihti-
mam göstererek ne yapmam gerek-
tiğini anlattı. Aklımdaki ilk soru 
burası da özel bir şirket tarafından 
mı işletildiği idi. Yanılmamıştım 
özel bir şirket ihale ile almış ve hiz-
met vermekte idi. Çıtı pıtı kızımız 
bir önceki 24 saatte hasta sayısının 
160 olduğunu söyledi ve çok yo-
rulduğundan basketti. Aldığı ücre-
ti sormadım ama çok düşük üc-
retle çalıştırıldıklarını zaten 
biliyordum. İhaleyi alan firmanın 
elamanı olarak çalıştığını söyledi.
İkinci konu ve korkum o daracık 

tünele girmem idi. Nasıl olsa el bi-
leği dışarıdan şöyle uzatırım çekilir 
sanıyordum. Ama hiç de öyle ol-
madığını, o tünele yüzü koyu, sol 
bileğim baş hizamdan biraz önde 
yatmam gerektiğini söyleyince bi-
raz ürperdim ama yapacak bir şey 
yoktu, nasıl olsa bilek bir iki daki-
kada biter diye aklımdan geçirdim; 
ama teknisyen kızımız  ekledi  se-
kiz dakika süreceğini. Çaresiz biraz 
ürperti ve korku ile ayaklarımı çı-
karıp denilen pozisyonu alıp yüzü 
koyu uzandım. Başımı sağ kolu-
mun üzerine koyup gözlerini ka-
pattım.

Ne bitmez bir sekiz dakikaymış 
bu. Başımın üzerinde ne gümbür-
tüler ne patırtılar kopuyor. Maki-
nalı tüfek taramaları patlamalar 
gümlemeler. Korkumu ve heyeca-
nımı yenmek için aldım kendimi  
başka bir zaman dilimine taşıdım. 
12 Eylül sürecinde BARIŞ DER-
NEĞİ DAVASINDAN dernek 
üyesi olmaktan dolayı sorgulan-
mam aklıma geldi. 1950’lerde  Be-
hice Boran ve arkadaşlarının BA-
RIŞ SEVERLER CEMİYETİ’de 
Kore Savaşına asker göndermemek 
ve bu emperyalist politikalara alet 
olmamak için yaptıkları geldi aklı-
ma. Daha sonra 80’li yılların son-
larında benim de kurucusu oldu-
ğum  NÜSHED’i kurmanız. Prof.
Dr. Leziz Onaran‘ın çabaları. 40 
kişilik kurucu kadronun içinde be-
nimle beraber  kırmızı çizik yiyen 
arkadaşlarımız için verdiği müca-
dele aklımdan geçti. 2003’de yine 

kurucusu olduğum ve daha sonra 
Ankara şube başkanlığı yaptığım 
BARIŞ DERNEĞİ geldi aklıma. 
O süreçte barış için yaptıklarımız, 
paneller , söyleşiler, açık alan çalış-
malarımız. Sokakta Irak savaşına 
ilişkin fotoğraf sergilerimiz, radyo 
programlarımız daha neler neler…
(Barış derneği mücadelesini hala 
sürdürmektedir.Derneğin 1 Eylül 
Dünya Barış günü bildirgesine il-
gili sayfalardan ulaşılabilir.)

Tepemde vınlayan makinalı tüfek 
sesleri, patırtı ve kütürtü bu günü 
düşündürdü. Ülkemizin bir bölge-
sinde olanlar, ölümler ve çekilen 
onca acılar . 18 bin lira bulamadığı 
için oğlunun naşı başında ağıt ya-
kan acılı anne, acısını isyana dö-
nüştüren Yarbay  Mehmet Alkan 
ve acılı anneyi  teselli etmek  için 
Bayan Başçavuşun sözleri. Bu savaş 
neden, neden tüm bu acılar. Daha 
neler neler. Sekiz dakikaya neler de 
sığdırmıştım. Korktuğum olma-
mıştı. Panik butonu elimdeydi  
ama dışarıda olanlar tünelin için-
dekilerden daha korkutucu idi.  İş-
lemler bittiğinde o düşünce girda-
bı hala devam ediyordu. Bunca 
çabaya ve yıllarca süren BARIŞ 
MÜCADELESİNE rağmen barı-
şın neresindeydik.

EMPERYALİZM VARSA,
BARIŞ YOKTUR…

Samsun Dişhekimleri Odası
Ordu İl Temsilcisi
husnucuhadar@yahoo.com

Dt. Hüsnü ÇUHADAR

BARIŞ İÇİN 

NE YAPTIK
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KÖŞE

Bir ramazan kadir gecesinde 
Ayder’in  köy muhtarlarından 

birisi ile hocanın anlattıklarının da 
etkisiyle  huşu içerisinde camiden 
çıkıp kaldığımız otele gidiyorduk. 
O yıllarda elektrik jeneratörlerden 
elde ediliyor ve belli saatlerde kesili-
yordu. Yolumuzun ortalarına gel-
miştik ki bir tepenin üzerinde tam 
hocanın anlattığı gibi nurani bir ışık 

parlıyordu. O tepe de elektrik olma-
dığını çok iyi biliyordum. Arkada-
şım muhtara ne olabileceğini sordu-
ğumda bize gidip yatalım dedi çok 
rahattı ve ne olduğunu da hiç merak 
etmiyordu. Onun tersine benim ak-
lım orada idi ve ayaklarım  beni din-
lemeden ışığa yönelmişti bile. Beni 
yalnız bırakmamak için muhtar da 
arkamda idi. Gündüz aydınlığında 

bile çıkmayacağımız bu  tepeye ka-
ranlıkta söylenerek  çıkmaya çalışı-
yordu. Işığa yaklaştıkça bir motor  
sesi bir insan silüeti de belirdi. An-
cak devamlı ışığın etrafında dolanı-
yor.

Arada bir eğilip kalkıyordu, sanki 
ritmik hareketler le  ibadet ediyor 
gibiydi. Merakımız daha da arttı. 

                                                 
ÜLKEMİZE NASIL 
SAHİP ÇIKMALI?   

Askerlik öncesi zamanımı değerlendirmek hem de Doğu Karadeniz bölgesini daha iyi tanı-
mak amacıyla Pazar Devlet Hastanesin de  görev yaptığım yıllarda hafta sonlarını   Yaylalar-
da geçiriyordum.
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Sedat GENÇ
Dişhekimi

09.09.1988 tarihinde Fatsa’da doğdu. 29.08.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun 
oldu. Ordu/Altınordu’daki özel poliklinikte mesleğini icra etmektedir. 

ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Mustafa Sefa BİÇER
Dişhekimi

Nurullah Sarıoğlu
Dişhekimi

21.10.1990 tarihinde Suluova’da doğdu. 28.08.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Amasya/Suluova’da bulunan özel bir poliklinikte mesleğini icra etmektedir. 

18.11.1992 tarihinde Çarşamba’da doğdu. 05.08.2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu/Ünye’deki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

Bir taraftan da korkuyorduk. Daha 
da yaklaştığımız da  mor bir eşof-
man giymiş olan uzun boylu bir in-
san olduğunu, ışığın çalışan jenera-
törden kaynaklandığını öğrendik. 
Uzun boylu Türk değildi, konuşa-
madık  ancak ayakta bekliyor mor 
ışık kaynağına kelebek geldiğinde  
eğilip elindeki kavanoza  hapsedi-
yordu. Sonunda  konuşamaz isek te 
onun bir kelebek avcısı olduğunu 
öğrenmiştik. Hatta takdir bile et-
miştik. Gecenin yarısı her türlü ya-
bani hayvanın olabildiği bu dağ ba-
şında yalnız başına kelebek 
yakalıyordu. Yine düşe kalka bir 
kelebek için bu kadar sıkıntıya de-
ğer mi diye söylenerek otelimize 
döndük.

Onunla bir iki gün sonra dağdan 
inerken karşılaştık. Sırtında ve elin-
de normal bir insanın taşıyamayaca-
ğı kadar ağırlık vardı. Jeneratör, ça-
dır, kavanozlar, kelebekler,yiyecekler 
vs. Masamıza  davet ettik hemen 
kabul etti. Yüklerini indirdi. Kaplı-
calar dolayısıyla çok kalabalık olan 
ortamda yabancı dil bilen insan da 
bulmak zor olmadı. Çaylar içilirken 
ilk soruyu ben sordum. Kim oldu-

ğunu, neden kelebekleri yakaladığı-
nı, dağda olduğu zaman nasıl ve 
neyle beslendiğini sordum. Onun 
bir Alman zoolog olduğunu Kaçkar 
dağı kelebekleri hakkında kitabı ol-
duğunu bu konuda araştırmalar 
yaptığını uzun uzun anlattı. Ada-
mın yaptığı çalışma ve fedakarlığı 
ağzımız açık dinlemiş takdir etmiş-
tik başarı dilemiştik. Sonra son so-
rumu  bize hava atarak yanıtladı.
Ben dağda ne kadar kalırsam kala-
yım yiyecek içecek sıkıntısı çek-
mem. Çünkü  o kadar çok meyve 
bitki ve mantar çeşitleri var ki  insan 
bir iki gün değil günlerce kalabilir. 

SİZ ÜLKENİZİ YETERİ KADAR 
TANIMIYORSUNUZ.
Yıllar geçti alman zooloğun söyle-

dikleri  hala kafamda  biz ülkemizi  
yeteri kadar tanımıyoruz sevmiyo-
ruz, korumuyoruz  tersine talan edi-
yoruz. Biz böyle davrandıkça kele-
beklerimiz Almanya’ya, Lalemiz 
Hollanda’ya, yılanlarımız başka bir 
ülkeye, Ekzamayı  tedavi  eden  ba-
lıklar daha başka ülkelere  maalesef 
götürülüyor. Şükür  Allah’a ki bir 
kısmı isim değiştirse bile bizi unut-
mayıp geri  dönebiliyor. Anadolu-
nun tatlı yerli soğanları frenk  soğa-
nı  olarak, üryani eriklerimiz 
anjelika eriği olarak kuzu ıspanakla-
rımızsa bebek ıspanağı  olarak dün-
düler. Bakalım sırada neler var?

dtacar@gmail.com
Merzifon İlçe Temsilcisi
Samsun Diş Hekimleri Odası
Dt. Kadir ACAR
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DUYURULAR
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Yusuf Sağır
Elif Topgül
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Siyah/Beyaz Günler
Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 352,00 TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden: 176,00 TL

Aidatlarını ödememiş olan üyelerimiz odamız sekreterliğine bizzat gelerek veya telefonla talimat vererek kredi kartınızla 
ödeyebilirsiniz. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası Samsun Şubesi  (IBAN TR55 0001 0002 2239 9282 8950 01), Denizbank Atakum Şubesi 
TR55 0013 4000 0005 5686 4000 08 nolu hesaba veya  FinansBank 19 Mayıs Şubesi  (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35) 
nolu Samsun Dişhekimleri Odası hesabına yatırabilirsiniz. 

2015 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN 
01 EYLÜL 2015 TARİHİNE KADAR

Sİ
YA

H
 /
 B

EY
A

Z 
H

A
BE

R
LE

R

Yönetim Kuru üyemiz şafak Duman Seda Duman çiftinin Ayşe Eylül ismini verdikleri kızları 
dünyaya gelmiştir. Kendisine sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyoruz.

Dr.Dişhekimi Melih Bayrakçı Mehtap Aydoğan ile 
Dişhekimi Abdullah Türk’ün kızı Nurcan Türk Semih Erdoğan
Dişhekimi Sedat Gürsoy’un kızı İlayda Gürsoy Mert Öztürk 
Dişhekimi Süleyman Düzovalının oğlu Onur Düzovalı Sinem Köylüoğlu ile hayatlarını 
birleştirmişlerdir. 

Dişhekimi Aytekin Turgut’un oğlu Dişhekimi Melih Turgut Aysun Sever ile nişanlanarak 
evliliğe ilk adımı atmışlardır.  Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

Dişhekimi İbrahim Kartal’ın eşi Neşe Kartal,  Dişhekimi İsmail Altınörs’ün baldızı Nebahat 
Rendeci,  Dişhekimi Engin Seyhan’ın annesi Dişhekimi Can Seyhan’ın babaannesi, 
Dişhekimi Can Vurgun’un babası, vefat etmişlerdir. 

Odamız üyesi ve yıllarca Merzifon İlçe Temsilciliği yapan İlhami Gürbüz vefat etmiştir. 
02.08.1940 yılında Ahlat’ta doğmuştur. 16.10.1963 yılında İstanbul Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Odamız Üyesi Nevzat Uyanık vefat etmiştir. 23.09.1950 ylında Terme’de doğmuştur. 
01.02.1978 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olup evli 
ve 5 çocuk babasıdır. 

Odamız üyesi Dişhekimi İsmail Altınörs’ün yeğeni, Dişhekimi Feyza Kaya’nın ağabeyi 
Adni Kangüleç vefat etmiştir. 10.04.1954 yılında Çarşamba’da doğdu. 01.02.1978 yılında 
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun olup 2 çock babasıdır.  

Merhum ve Merhumelere Allahtan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER




