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Değerli meslektaşlarım,
Sıcak yaz günlerinin son zamanlarını yaşıyoruz artık önümüz
sonbahar ve kış ikisi de kendi güzellikleriyle beraber gelecek inşallah.Tatiller bitti okullar açıldı artık çalışma zamanı.
Bizim gündemimiz ise oldukça yoğun gün geçmiyorki önümüze
yeni bir konu gelmesin ve biz bunları ya internetten yada mesleğimiz ile doğrudan ilişkisi olmayan kişilerden öğreniyoruz.
İnternette dolaşan yeni diş hekimliği yönetmeliği de bunlardan
biri.Ayrıca yine sessiz sedasız çıkan sağlık turizmi yasası. İkisi de
bizi ileride daha zor günlerin beklediğinin habercileri gibi.
Sizler için dopdolu bir dergi daha hazırlamaya çalıştık bu sayımızda Eylül ayında İstanbul’da çok sayıda katılımcının katıldığı
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve bu kongreden önce
gerçekleşen Meslek Sorunları Sempozyumundan kısa kısa haberler bulacaksınız, bu sayıda ayrıca meslek dışı yazılara da yer
verdik eminimki beğenerek okuyacaksınız.
Bu sene bilimsel diş hekimliğinin 109. yılını kutlayacağız. 25
Kasım günü yapacağımız etkinliğe hepinizi bekliyor ve orada
görüşmek ümidiyle...

BASKI
Türker Matbaacılık
San. Tic. Ltd. Şti.
Pazar Mah. Şeyhhamza Sk.
No.31 SAMSUN
Tel: 0 362 431 28 25
www.turkermatbaacilik.com

Alper DİLEK

dtadilek@hotmail.com

YAYIN TÜRÜ
Bölgesel Süreli Yayın
Üç ayda bir çıkar
dergikaradeniz@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 31.10.2017
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MESLEKİ
SORUMLULUK
SİGORTASI
Değerli meslektaşlarım;
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947 Sayılı Üniversite ve Sağlık
Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Tam Gün Kanunu) 30.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış,
Kanunun 8. maddesine göre; Kamu
ve Sağlık Kurum ve Kuruluşları’nda
çalışan ve mesleğini serbest olarak
icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlara 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Zorunlu Mesleki Mali
Sorumluluk Sigortası yaptırmaları
mecburiyeti getirilmiş ve Zorunlu
Sigortalara ilişkin teminat tutarları
ve uygulama esaslarının Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği yer almıştır.
Zorunlu mesleki mali
sorumluluk sigortasını;

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin kendileri,
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin her
biri için ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları,
c) Mesleklerini serbest olarak icra
eden dişhekimleri için kendileri
yaptırmaya yetkilidir.
Zorunlu sigortanın genel şartları ihtiyari sigortadan farklıdır. Bu nedenle zorunlu sigorta aşağıda belirtilen dört hal dışında mesleki

faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsamına almaktadır. Poliçenizde bu dört hal dışında kapsam
dışında bırakılan bir risk olmamasına dikkat etmenizi öneriyoruz.
Sigorta teminatı dışında bırakılan
haller;
1) Sigortalının, poliçede belirlenmiş
ve sınırları hukuk kuralları veya etik
kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler,
2) Mesleki faaliyetin ifası sırasında
sigortalı tarafından kasten sebep
olunan her tür olay ile davranışlar,
3) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya
da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana
gelen olaylar,
4) İdarî ve adlî para cezaları dahil
her tür ceza ve cezai şartlar
Dişhekimleri 2.risk grupta yer alırken, ortodonti ve protetik diş tedavisi uzmanları 3.risk grubunda yer
almaktadır. Risk grubu artıkça ödenecek prim miktarı da artacaktır.
Kamuda çalışan dişhekimleri; yaptıracakları sigorta sözleşmesinin
primlerini sigortacıya veya sigorta
acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner
sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi
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bulunmayan kurumlarda kurum
bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme
makbuzunun bir örneğinin ibrazı
üzerine ilgili kurum tarafından en
geç otuz gün içinde yapılır. Son zamanlarda bazı odalardan TDB’e sigorta firmalarının hatalı hekimlik
uygulamasına ait tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi düzenlemedikleri yönünde gelen şikayetler üzerine;
tdb sorunu hazine müsteşarlığına
iletmiştir. Hazine müsteşarlığı verdiği cevabi yazıda; “Müsteşarlığımıza intikal eden başvurunuzda sigorta şirketlerinin Tıbbı Kötü
Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası düzenlemekten imtina ettikleri belirtilmektedir.
Konu, Türkiye Sigorta, Reasürans
ve Emeklilik Şirketleri birliğine iletilmiş ve araştırılması talimatı verilmiştir. Diğer taraftan, şikayet konusu hakkında ispata yarar belgeler ile
Müsteşarlığımıza başvuru yapılması
durumunda işlem sorumlusu şirket
hakkında da inceleme süreci başlatılabilecektir.” şeklindedir. Bu konuda sorun yaşayan meslektaşlarımızın odamızı bilgilendirmeleri
durumunda sorunun giderilmesi
için gerekli çalışmalar yapılacaktır...

Ali ŞENER
Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
dt_alisener@hotmail.com
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Bir kongre daha bitti.
Sevgili meslektaşlarım her sene olduğu gibi yine güzel, mesleki anlamda dolu yeni
şeyleri gördüğümüz güzel anılar biriktirdiğimiz bir kongreyi sonlandırdık. Hızla akan
zamanda dostlarımızın gülen yüzlerini görüp onlarla anılarımızı paylaştık tecrübelerimizi aktardık.
sorları; Sensodyne, Signal, Colgate, İpana- Oral B, Listerine, Türki
ye İş Bankası, Renault, 3M Espe,
Sanovel, GC, Kulzer, Turkuaz
Dental, Drogsan, Acteon ve Bicon Dental Implants yetkilileri
sahneye davet edilerek kongreye
katkılarından dolayı birer teşekkür belgesi sunuldu. Kongre sosyal programında; Uğur DÜNDAR imza günü, sanatçı diş

kimleri Odası ve Organizasyon
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay ve TDB Genel Başkanı Dr. A. R. İlker Cebeci, gelecek sene Ankara’da yapılacak
kongreyi düzenleyecek olan Ankara Dişhekimleri Odası Dr.Faik
Serhat Özsoy’a törenle Kongre
Bayrağını teslim etti.
Kongrenin hazırlanmasında ve
uygulamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Bahar
sempozyumumuzda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyar
yine yeni yenileyen sempozyum
ve kongrelerde görmek isteriz.

2

3. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21 Eylül
2017 tarihinde İstanbul
kongre merkezinde başladı.
Kongre bilimsel programı kapsamında 22’si yabancı 88 konuşmacı
mesleğin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerini meslektaşlarımızla paylaştılar. Gerçekleştirilen 12 panel, 53 konferans, 16
kurs, 2 uydu sempozyumu, 1 forum oturumu ve yardımcı personel eğitimi ile bilimsel program
katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Expodental 2017 ise; 24 Eylül
2017 Pazar günü de devam etti. 4
gün süren ve 5000 m2 alanda kurulu, 14’ü yabancı, 163’ü yerli,
toplam; 177 firmanın bulunduğu
Expodental’de, cazip fiyat ve ürün
seçenekleri ile meslektaşlarımız
buluştular. TDB 23. Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi ana spon-

hekimleri karma sergisi, Müjdat
GEZEN ile söyleşi, Mirgün
CABBAS imza günü, Lüküs hayat opereti, Emre KONGAR
imza günü, gala yemeği ile keyifli
zamanlar geçirdik.
Kongreye diş hekimleri, konuşmacılar, öğrenciler ve firmalar olarak toplamda 10009 kişi katıldı.
TDB Kongrelerinde artık geleneksel hale gelen bayrak devir teslim töreninde ise İstanbul Dişhe-
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Şafak DUMAN
Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
dtsafakduman@hotmail.com
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GÜNCEL

NOBEL
ÖDÜLLERİ
N

obel ödüllerinin verildiğini kimlerin aldığını hep
haberlerde duyarım veya
gazetelerde okurum. Kitaplara bakarken nobel ödülü almış romanları da alıp okumaya çalışırım.Ama
tabiki 2015 yılında Prof. Dr. Aziz
Sancar ‘ın ödül alması ülkemiz adına bizi gururlandırmıştır. Aynı zaman da Atatürk’e borçlu olduklarımızı da bize bir kere daha
hatırlatmış ve son günler de Ulu
Önderimizi unutturmaya çalışanlara bir cevap olmuştur bence.
Hücrelerin hasar gören DNA’ları
nasıl onardığını ve genetik bilgisini
koruduğunu haritalandıran araştırmaları sonucunda kimya dalında
Nobel Ödülü kazanan Profesör
Doktor Aziz Sancar Türkiye’ye
ikinci kez Nobel gururu yaşatan
isimdir.
Türkiye’ye ilk Nobel ödülünü ünlü
yazar Orhan Pamuk‘la edebiyat
dalında gelmiştir.
Ancak Türkiye’nin Nobel macerası
bu iki isimden ibret değil.
İnce Memed, Yer Demir Gök Ba-

12

kır gibi unutulmaz romanların yazarı Yaşar Kemal ise Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk
Türk yazar oldu.
Daha sonra pek çok kez Nobel
adayı olan Kemal, bir röportajında
“Nobel’e 1973’ten beri adayım ölene kadar da aday olacağım” sözleriyle tepkisini dile getirmişti. 2015
yılında yaşamını kaybeden Kemal
haklı çıktı. Türkiye halklarının
gönlünde Nobel’in sahibiydi ancak
ödüle ulaşamadan yaşamını kaybetti.
Türkiye ’ den Nobel Edebiyat
Ödülü’ne aday gösterilen ilk kadın yazar ise Leyla Erbil oldu.
Nobel Komitesi, 2002 yılında
aday gösterilen Erbil’in, “Türk dili
ve edebiyata egemenliği, aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya
karşı sorumlu aydın tavrı”nı vurgulamıştı. 2008 yılında o yıl yaşamını
kaybeden yazar İlhan Berk, Yaşar
Kemal ve Leyla Erbil ile birlikte
Nobel adayı olarak gösterildi.
Araştırmalarını ABD’de yürüten
ve “sıvı metal” teknolojisi ile cep telefonunda devrim yapan Dr. Ata-
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kan Peker, kalp hastalıkları ve diyabete kalıcı çözüm peşinde koşan
Harvard Üniversitesi’nden Prof.
Gökhan Hotamışlıgil, ölümcül
Alexander hastalığına gen tedavisi
geliştiren Doç. Bahri Karaçay,
ABD ’ deki laboratuvarında ekibiyle yaptığı araştırmalarla mobil teknolojilerin geleceğine yön veren
Prof. İlhan Akyıldız ise Nobel’e
aday olan Türk bilim insanları arasında bulunuyor.
İlki 1901 yılında takdim edilen
Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç
Nobel Komitesi tarafından barış,
fizik, kimya, edebiyat ve fizyoloji
veya tıp alanlarında veriliyor.
Ekonomi dalında verilen bir başka Nobel Ödülü ise 1968 yılında
Sveriges Riksbank ile Merkez
bankasının İsveç ekonomisine
yapmış olduğu katkılar nedeniyle
verilmeye başlandı.
Ödüllerin idaresi ve finansmanı
Alfred Nobel’in 1895 yılındaki vasiyeti doğrultusunda kurulan Nobel Vakfı tarafından sağlanıyor.
Her ödül ayrı bir komite tarafın-
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dan veriliyor. Ödüle layık görülen
kişi ve kurumlara bir madalya, bir
diploma ve değişen miktarlarda
para ödülü takdim ediliyor. Bu yıl
ödüle yüzde 12.5 zam yapıldı ve
ödül 1.12 milyon dolara yükseldi.
Nobel Ödülleri, şimdiye dek 579
kez, toplamda 911 kişi ve kuruluşa
verildi. Birden fazla kez Nobel
Ödülü alanlar hesap edildiğinde
toplam 881 farklı kişi ve 23 farklı
kuruluşun bu ödülü almaya hak
kazandığı belirtiliyor.
Bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne yurt
dışında bulunan Can Dündar da
aday gösterilmişti.
2017 Nobel Ödülllerinin bazı kazanan kişi ve kurumları ise şöyle:
NOBEL TIP ÖDÜLÜ BİYOLOJİK
SAAT ÇALIŞMASINA VERİLDİ
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash
ve Michael W. Young, sirkadiyen
ritmi (biyolojik saatimizi) kontrol
eden moleküler mekanizmalar alanındaki keşifleri sebebiyle Nobel
Tıp Ödülü’nün sahibi oldu. Günlük biyolojik ritmi kontrol eden bir
geni ayrıştırmayı başaran bilimciler, bu genin gece boyunca hücrede
biriken ve gündüz de çözünen bir
proteini kodladığını gösterdi. Daha
sonra, bu genden kodlanan başka
protein bileşenleri de tespit eden
bilim insanları, böylece hücrelerin
kendi içinde biyolojik saati nasıl çalıştırdığını açığa çıkardı.
Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada “Yeryüzünde hayat, geze-

genimizin dönüşüyle uyumludur.
İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç biyolojik saati olduğunu ve bu saatin organizmanın
günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young’ın
çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu
bilim insanlarının çalışmaları, bitkilerin, hayvanların ve insanların
biyolojik ritimlerini Dünya’nın devinimiyle nasıl uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu”
denildi.
NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KÜTLEÇEKİMSEL DALGA ÇALIŞMALARINA VERİLDİ
Rainer Weiss, Barry C. Barish ve
Kip S. Thorne, LIGO dedektörüne ve kütleçekimsel dalgaların gözlemine yaptıkları katkılardan ötürü
bu yılki Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldüler. Kütleçekimsel dalgalanmaların tespit edilmesinin,
evren üzerine tamamen yeni araştırmaların kapılarını açtığı belirtiliyor.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada “Bu
tamamen yeni ve farklı bir şey ve
daha önce görülmemiş dünyaların
kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor”
denildi.
İlk kez Albert Einstein tarafından
tahmin edilen ve izafiyet teorisinin
bir parçası olan yerçekimsel dalga-

ların varlığı ilk olarak 2015’te tespit
edilmişti.
NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KAZUO ISHIGURO’YA VERİLDİ
Nobel Edebiyat Ödülü’ne romanlarındaki büyük duygusal güç sayesinde dünya ile aramızda bulunduğuna inandığımız aidiyet hissinin
altındaki derin boşluğu gün yüzüne çıkardığı için Kazuo Ishiguro
layık görüldü.
Nagazaki doğumlu Japon kökenli
İngiliz yazar Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü’nü ‘Günden
Kalanlar’ isimli romanıyla kazandı.
‘Günden
Kalanlar’,
Şebnem
Sunar’ın çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılmıştı.
Ishiguro’nun 2005’te yazdığı Never
Let Me Go (Beni Asla Bırakma)
Time dergisi tarafından, İngilizce
yazılmış en iyi 100 roman listesine
alınmıştı ve sinemaya da aktarılmıştı
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NÜKLEER
İLE MÜCADELEDE ÇIĞIR
AÇAN ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ICAN’A VERİLDİ
Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN), nükleer
silah kullanımının yol açacağı insani sonuçların yıkıcı etkisine dikkat
çektiği ve bu tarz silahların anlaşmalarla yasaklanması için gerçekleştirdiği çığır açan çalışmaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü’ne layık
görüldü.
Küresel bir sivil toplum girişimi
olan kampanya Nükleer Silahsızlanma Anlaşması’nın tam ve doğru
bir şekilde uygulanması için çalışıyor.
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eğerli arkadaşlar bu yazımda etik ve meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizi irdelemek istedim. Dişhekimliği
toplumda saygın meslek gruplarından bir tanesi olarak göz önünde
bulunan mesleklerdendir. Bizlerde
bu mesleğin bir neferi olarak hem
mesleğin iyi icra edilmesi hem de
mesleğimizin saygınlığını üst düzeyde tutmak için büyük çaba göstermeliyiz.
Bizler kendimize saygı duyalım ki
toplumda bize aynı saygıyı göstersin. Bu bağlamda mesleğimizde hükümet politikaları ile ilişikli olarak
zor günler geçirmektedir. Doğal
olarak da bu meslektaşlarımıza da
yansımaktadır. Bizler hekim olarak
bu zor günleri birbirimize kenetlenerek destek olarak ayakta kalmayı
başaracağız. Gerek Sağlık Bakanlığı
gerekse Yüksek Öğretim Kurulu’nun
yanlış uygulamaları sonucu çok sayıda fakülte açılmış ve bununla ilgilide çatı örgütümüz TDB ’den de
görüş
alınmamıştır.
Oysaki
TDB’nin yapmış olduğu çalışmalar
sonucun da ellerinde yıllara yayılmış ne kadar hekime ihtiyaç var ne
kadar fakülteye ihtiyaç var tespit
edilmiş çalışmalar mevcuttu ama bu
çalışmalardan hükümetimiz yararlanmak istemedi. Alt yapısı yetersiz
fakültelerden yetersiz hekimler çıkmakta bu arkadaşlarımızda bir bedel ödeyerek kurslara katılmaktadır.

Buda yeni bir sektörün ortaya çıkmasına neden olmuş yani eğitim
veren kuruluşları ortaya çıkarmışdır. Buda genç arkadaşlara mali bir
zorluk çıkarmaktadır.
Muayenehane açıp çalışmaya başlayan arkadaşlar piyasa koşularını hekimlik anlayışı ile harmanlayıp işletmesini ayakta tutmaya çalışırken
bazı yanlışlıklarda düşmektedir. Örneklendirecek olursak fiyat politikasını yanlış uygulamakta ucuz çalışarak daha çok hasta bakacağını
düşünmekte bu durumda diğer
meslektaşları ile sürtüşmeye ve oda
yönetimine şikâyete kadar gitmektedir. Ucuz iş yapabilmek; ucuz
malzeme, ucuz işçilik demektir oysa
TDB’nin belirlemiş olduğu rehber
tarife tamamen bilimsel metotlarla
hazırlanmış maliyet esasına dayalı
bir tarifedir. Rehber tarife göz önüne alınarak fiyatlandırma yapmak
meslektaşlarımızla birlik olma adına
dikkate alınmalıdır. Ucuz yapılan
işler hastaların kafalarını karıştırmakta ve güvenilir olması gereken
bir meslek grubunu itibarsızlaştırmakta hem meslek geleceğimizi
hem de mesleğimizin geleceğini
tehlikeye atmaktadır. Son zamanlarda banka ve diğer kuruluşlar rehber
tarifeye göre ödeme yapmakta ve bu
hizmeti muayenehanelerden de almaktadır. Bizlerde yaptığımız fiyatlandırmalarda hassas davranıp yaptığımız işlerde ve kestiğimiz
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faturalara gerekli özeni göstermek
zorundayız. Bu zorunluluk hem
meslek ahlakı hem de diğer hekimlere olan saygımızdan gelmektedir.
Bir arkadaşımızın yapacağı hata
tüm meslektaşlarımızı dolayısı ile
muayenehanedeki işlerimizde etkilemektedir. Hizmet alımı yapan kuruluşlarda güven eksikliğine neden
olunursa hizmet alımını durdurma
ve sonucunda diğer hekimlerinde
etkilenmesine neden olunacaktır.
On iki yıl önce TDB yüksek disiplin kurulunda görev yaptığımda disiplin soruşturmasına neden olan
yüksek meblağlı faturalar sonucunda bakanlık serbest diş hekimine
ödeme yapmayı durdu hem hastalar
hem de hekimler birkaç kendini bilmez yüzünden cezalandırılmış oldu.
Yani kendi ayağımıza silah sıktık.
Bu tür çalışmayı kendilerine esas
edinmiş kişilere yıllar önce atamız
gerekeni söylemiş.
Efendiler!
Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getiren milletler; önce
onurlarını sonra hürriyetlerini daha
sonra geleceklerini kaybetmeye
mahkumdurlar.
Dişhekimi

Tuncay SEVEN
dttuncay@hotmail.com
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MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU

MESLEK
SORUNLARINDAN

KISA
KISA

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi Meslek Sorunları
Sempozyumu 20 Eylül 2017
tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.
Toplantıya TDB merkez yönetim
kurulu üyeleri, oda Başkanları ve
yöneticiler katıldı.

G

ündem 5 başlık altında
toplandı. Gündem
maddeleri şunlardı;

1-TDB ulusal ağız diş sağlığı politikası çalışma grubu raporunun
sunumu;
Bu sunumda; bu çalışma kapsamında yürütülen ve farklı istihdam tiplerinde çalışan dişhekimlerinin sorunlarını ortaya koymayı
amaçlandı ve çalışmanın bugüne
kadar geldiği nokta tanımlanarak
çalışmanın bazı ön bulgularına
dair örnekler paylaşıldı ve bundan
sonra izlenecek süreç aktarıldı.
2-Çeşitli iletişim ortamlarında dolaşan ve sağlık bakanlığı tarafından doğruluğu teyit edilmeyen
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği kanun değişikliği metni hakkında görüşme;
Bu görüşmeden internette yayınlanan ancak resmi olarak doğru16

lanmayan bir yasa tasarısı taslağı
dolaşıma sokulduğunu taslaktaki
kimi hükümlerin 14. 03.2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan torba yasadaki hükümle olduğunu, bir kısmı madde
önerilerinin ise anayasaya aykırılığı saptanmış olmasına karşın taslakta yer almakta olduğu; bir kısmı ise anayasaya açıkça aykırı
olmasına karşın önerilmediğinden
söz edildi. Bu bakımdan internette
sızdırılan taslak çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyorsa
henüz oldukça ham nitelikte olduğu söylendi.
Sağlık Bakanlığının üniversitelerde dahil olmak üzere sağlık hizmeti sunan ülkedeki bütün resmi ve
özel kuruluşların üzerinde belirleyici konuma taşındığı, denetim
hizmetlerini özelleştirdiği, sağlık
bakanlığı kadrolarında yeni bir
harmanlama yapmayı bakanlık
uygulamalarına eleştiri getiren
meslek kuruluşlarını zaten kısıtlı
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olan mali kaynaklarını bütünüyle
kısarak ve bir kısım yetkilerini kaldırarak etkisizleştirmeyi amaçlandığı taslakta bu amacı perdelemeye
yönelik
olarak
emekli
maaşlarında iyileştirme nöbet ücretlerinde artış ve fiili hizmet süresi zammı gibi olumlu düzenlemeler de bulunduğu aktarıldı.
3- Uluslararası sağlık turizmi ve
turistin sağlığı Yönetmeliğinin irdelenmesi ve bu yönetmeliğe karşı
açılan dava hakkında bilgilendirme;
Yönetmelik 13.07.2017 tarihinde
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir yönetmelik çeşitli hukuka aykırılıklar içerdiğinden
tdb tarafından yönetmelikle ilgili
iptal davası açıldığı aktarıldı.
Yönetmelik kısaca şundan bahsediyor sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelen yabancılar ile
yurtdışında yerleşik Türkiye Cum-
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huriyeti vatandaşlarının ihtiyaç
duyduğu her türlü sağlık hizmetini verme yetkisini ancak ve sadece
uluslararası sağlık turizmi yetki
belgeli sağlık kuruluşlarına ait olduğunu düzenlemektedir yani
Türkiye Cumhuriyeti’nde mesleğini uygulama yetkisine sahip olan
diş hekimi bu yönetmelikle hastanın uyruğuna veya yurtdışında
yerleşik olup olmadığına bağlı olarak mesleğini uygulamaktan yasaklanabilmektedir.
Bu düzenlemeyle ağız diş sağlığı
hizmeti sunan bir kısım özel sağlık
kuruluşlarının bünyesinde hekim
istihdam edemeyeceği için uluslararası sağlık turizmi kapsamında
sunduğu hizmetler bütünüyle yasaklanmakta çok büyük sağlık kuruluşları ile özel hastanelerin bu
hizmetleri verebilmesi mümkün
hale getirilmektedir.
Ancak ülkemizde mesleğin uygulama hak ve yetkisine sahip diş hekiminin yabancılarla yurtdışında
yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlık hizmeti verme
bakımından kısıtlamaya tabi tutulmalarına olanak veren yasal bir
kural bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin 5. Maddesinin birinci fıkrası nda uluslararası sağlık
turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için sağlık tesisinin ve
aracı kuruluşun uluslararası sağlık
turizmi yetki belgesi alması zorunludur yetki belgesi almayanların
uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri bakanlıkça durdurulur hükmü
bulunmaktadır.
Bu hüküm değerlendirildiğinde
sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelen yabancılar ve hatta
bir kısım türk vatandaşlarını dahi
ancak ve sadece uluslararası sağlık
turizmi yetki belgesi almış sağlık
kuruluşlarının hizmet verebileceği

belirtilmiştir. Yetki belgesinin
alınmasında ise yabancı dil bilen
en az iki personel istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Yönetmeliğin dördüncü maddesinde ise sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama ulaşım ve transfer
hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen işletme belgesi sahibi A Grubu
seyahat acentelerinden bakanlık
tarafından yetkilendirilen diğer
uluslararası sağlık turizmi aracı
kuruluşu olarak tanımlanmıştır.
Böylece yasak simsarlık faaliyetlerine izin verilmektedir.
Yine bu yönetmelikle dişhekiminin alacağı ücret Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenmekte ve her
türlü reklam yasağı ihlal edilmektedir.
4- Ulusal ve uluslararası TDB
kongreleri ile bölgesel oda sempozyumları ile ilgili izlenecek yol
haritası;
TDB tarafından gerçekleştirilen
uluslararası nitelikteki kongrenin
uluslararası kongre takvimlerinde
gerçek bir yer edinmesi gerektiği
ve bu nedenle TDB kongrelerinin
ulusal ağırlıklı olma özelliğinden
sıyrılmasının sağlanması için
kongre yerinin ve kongre tarihlerinin sabitlenmesi planlandı. Kongreleri amatör ruh ve özveriyle değil
uzmanlarca yapılan bir kongre organizasyonu olması dile getirildi.
Bunun için öncelikle kongre Fuar
Yönetmeliğinin değişmesi gerektiği söylendi profesyonel firmalarla
anlaşmalar da rehber olacak bir
teknik şartname özelliği taşıyan
yönerge hazırlanarak kongre mevzuatına eklenmesi gerektiği iletildi. Kongrenin dişhekimi dağılımının yoğun olduğu bir merkezde
fuarın kurulması endüstrinin katı-
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lımını teşvik edeceği iletildi zengin
sosyal program yapma olanakları
turistik cazibe yeterli konaklama
olanaklarının mevcut olması iletildi bilimsel içeriğin TDB bilimsel
komitesi veya TDB akademi tarafından düzenlenmesi söylendi.
Kongre tarihinin diş hekimlerinin
seyahat şartlarının uygun olduğu
bir dönemde diğer kongrelerle ve
fuarlar ve fakülte eğitimleri ile çakışmayan endüstrinin de tercih
edeceği bir tarih olması gerektiği
iletildi.
5- TDB Akademi-Dişhekimleri
Odaları işbirliğinde 2017 yılında
yapılmış olan bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesi 2018 yılında
da sürdürülecek bu organizasyon
hakkında görüşme;
Bu görüşmede 2017 yılı içerisinde
Oda bölgelerinde yapılan etkinliklerin TDB akademi oda organizasyonuyla hayata geçirildiği 2018
yılında ise daha kapsamlı bir program hazırlanması için çalışmalar
yapıldığı söylendi. İMPLANTDER iş birliğinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bilimsel
programın taslağının hazırlandığı
iletildi 49 diş hekimliği fakültesi
dekanına bilimsel programlarda
konuşmacı olarak yer almak isteyen öğretim üyeleri ile ilgili talep
yazısı yazıldığı söylendi.
Gündem dışı konuşulan iki konu
ise Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6.
Ulusal Kongresi ve hasta bilgilerinin paylaşımıydı. 21-22 Ekimde
Ankara’da gerçekleşen kongrenin
başkanı TDB Başkanı İlker Cebeci
idi.

Dişhekimi

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

Prof.Dr. Selim PAMUK
Tek diş implantlarında abutment tasarımı ve estetik..
Prof.Dr. Bülent ULUDAĞ
İmplant üstü hareketli protezler, biomekanik ve oklüzyon.
Prof.Dr. Alper ALKAN
Minimal invaziv yaklaşım ile maksiller sinüs tabanı yükseltilmesi.
Prof. Dr. Türksel DÜLGERLİGİL
Restoratif diş hekimliğinde bir dönüm noktası.
Posterior bölgede cam İonomer mi ?
Kompozitlere devam mı ?
Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU
Dijital Dişhekimliğine merhaba: ölçü, tasarım, üretim.
Dr. Serhat ÖZSOY
Ortodonti ve interdisipliner tedaviler.
Yrd. Doç.Dr. Gökhan ÖZKAN
Radyografik teknikler ve bilgisayarlı
tomografinin tedavi planlamasındaki rolü.
Doç. Dr Erdem KILIÇ
İmplant cerrahisi komplikasyonları: önlemler ve yönetimi.
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17-18 KASIM 2017
14. TERMODENTAL
SEMPOZYUMU
BİLİMSEL
ETKİNLİK
PROGRAMI
Denizli DHO irtibat: 0533 744 6118 – 265 4103
Doğa Termal Otel İrtibat: 0258 271 44 00
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GÜNCEL HABER

ARAMIZA
HOŞGELDİNİZ…
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FINDIK
MESELESİ

Ş

u günlerde kimle karşılaşsam
dertli. Markette alışveriş yapan
da, dolmuştaki de, durakta
bekleyen de. Berberin koltuğuna oturuyorsun bir ah bin ah la karşılığını buluyor. Nerede karşılaşırsan
karşılaş insanlar aynı, dert küpü sanki.
Adam koltuğa oturdu başladı anlatmaya. Biraz sussa da işimizi yapsak.
Ne mümkün… Başladı anlatmaya.
– Gelirken, sokakta dilenen çocuklar
yolunu kesmiş, Suriye’li çocuklar.
Kliniğe gelene kadar doldurmuş
kendini. Yahu kardeşim ne zaman
buralara kadar geldiler, kim getirdi
bunları. İşi bıraktık Makro Paşa misali dinliyoruz.
Evet, tüm ülkede sayıları 4 milyona
yaklaştı. Hemen dibimizdeki savaş
mağdurlarına kucak açmak çok insani bir yaklaşım ve görev. Ama yaşanan trajedi burada da devam ediyor.
Eğitimleri yapılamıyor, sağlığa ulaşımları kısıtlı, çalışma yaşamındaki
durumları olabildiğince güvencesiz.
Artık Karadeniz illerinde de avuç
açan, perişan halde Suriye’li insanlar,
kadınlar ve çocuklara çok rastlar olduk.
Adam belli ki çok dertli.
– Dr. Bey fındığı satamadık. Satsak
da masrafını karşılamıyor. Çocukla-

rın okulu açıldı ne yapacağız bilemiyorum. Değişen Milli Eğitim Bakanına göre yönetmelik değiştiriyorlar.
Adam haklı. Bu 6. Milli Eğitim Bakanı. Bir sabah kalktık TEOG kaldırıldı, bir sabah Üniversite yerleştirme sınavı değişti. Yapboz tahtasına
döndürdüler. Tam bir kaos ne olacağı belli değil. Hele bir de orta öğretimde müfredat değişikliği ne ne
demeli. Çağdaş, bilimsel eğitimin
yerini dini referanslara dayalı gerici
bir eğitim sistemi oluşturuyorlar.
Cumhuriyet döneminin kazanımları
bir bir yok ediliyor.
Adam konuştukça konuşuyor.
– Yahu hocam nereden çıktı bu
imamlara nikah kıyma yetkisi veren
yasa. Sanki evlenecekler kuyrukta,
mevcut nikah memurları yetmiyor
da imamlara yetki veriliyor. Bunların
hepsinin arkasında başka hesaplar
var. Cumhuriyet döneminin bütün
kazanımlarını geri alacaklar. Cumhuriyeti de laikliği de bitirdiler. Bize
başka bir Cumhuriyet gerekli…
Adam haklı.
Haklı olana ne denir ki.

- Hocam sizin de vaktinizi alıyorum
ama !... Şu Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin referandumu nereden çıktı.
Sanki savaş yoktu, al sana yeni bir

Yıl : 5 Sayı : 22 / 2017

savaş bölgesi. Bizim ne işimiz var Suriye topraklarında. Bunların hepsi
Amerika ve Rusya’nın işleri. Ha bir
de ABD’nin vize krizi. Hoş ben
Amerika’ya gidecek değilim gidecekler düşünsün. Reza Zarrab meselesi
ne olacak bakalım. Bu işin sonunda
işin ucu nerelere varacak.
– Ah hocam ahh. Neresinden tutarsan elinde kalıyor. Fetö – Cemaat
meselesi, darbe girişimi OHAL Kanun Hükmünde Kararnameler. İnsanın aklına geldikçe kafayı üşüteceğiz.
- Ha aklıma geldi. Ürdün’den canlı
hayvan, Sırbistan’dan et ithal ediyoruz. Kendi hayvancılığımızı ve tarımı da bitirdik. Fındık, çay, domates,
narenciye ve üzüm para etmiyor.
Üretici perişan, borç batağında.
Sıra bana geldi.
- Ee bu kadar anlattın, derdini döktün senin fındık 8 liradan yukarı çıktı mı, 12-13 lira oldumu.
- Olmadı hocam.
İşte gevezelik ettim, kusura
bakma peki aç bakalım ağzını….
Dişhekimi

Hüsnü ÇUHADAR
Samsun Dişhekimleri Odası
Ordu İl Temsilcisi

husnucuhadar@yahoo.com
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Baltık Turu

10 Haziran 2017 tarihinde 18 kişilik dişhekimi ve dostlarımızdan oluşan grubumuzla Atatürk havalimanından
Berlin Tegel hava limanına ulaştık. Havalimanında bizi bekleyen iyi eğitimli bir bayan türk mihmandarımızla
birlikte bizi bekleyen otobüsümüzle bütün gün sürecek Berlin turumuz başlıyor. Almanya’nın başkenti ve en
büyük şehri olan Berlin tarihi geçmişi ile zaman tüneli gibi bir şehir.

O

ldukça etkileyici II.
Dünya savaşının yıkımlarının en etkili
bir şekilde yaşandığı
hemen hissediliyor. Berlin duvarının olduğu bölgede duvarı ve
tarihçesini anlatan noktalar bulunuyor. Duvarın sembolik bir kalıntısını görme imkânı bulduk.
Berlinger dom’da ünlü Berlin katedralini gördük tamiratta olduğu için içine giremedik II. Dünya
Savaşı sırasında büyük hasar gören katedral 1975 - 81 yılları arasında mimar Gunter Stahn tarafından tasarlanarak yeniden
yapılmış. Türklerin en yoğun
Kreuzberg kasabasından geçer-

22

ken Türkçe tabelalardan kendinizi Türkiye’de gibi hissediyorsunuz. Otobüsümüzle Tiergart’ın
isimli kocaman bir yeşillik alan
olan Berlin’in en büyük ve terte-
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miz yemyeşil şehir parkını gıpta
ile izledik.
Postamer platz da yer alan kapı
berlinin ana sembollerinden biri-
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si. Berlin parlamento binasını
gezdik önceden randevu alınarak
gidilen binaya sonradan eklenen
cam kubbenin tasarımı çok ilginçti. Binanın üzerinde yer alan
geniş bir cam bölüm olan kubbe
360derecelik bir bakış açısına sahip, hemen aşağısına parlamento
salonu var eğer ışıklar yanıyor
toplantı var ise toplantıdakileri
görme imkânı var ama biz göremedik. Berlin’de çok beğenerek
gezdiğim BERGAMA müzesinden bahsetmek için sanıyorum
bu derginin sayfaları yetmeyecektir. Özellikle Türkiye’den giden eserler çok etkileyici. İkinci
günü kendi imkânlarımızla serbest dolaşarak akşamda güzel bir
barda bir şeyler atıştırıp müzik
eşliğinde eğlendik.

şehri fotoğraflayabileceğimiz bir
manzara noktası olan Fjallgaton,
dar sokakları ve şirin evleriyle
eski şehir Gamla Stan, büyük kilise, Grand Hotel Royal Theatre
otobüsümüzle gördüğümüz yerle.
Ayrıca 1628de denize çıkarılmasıyla batması bir olan savaş gemisi VASA’nın 333 yıl sonra hiç
bozulmadan kurtarılıp restore
edildiği ve sergilendiği VASA
müzesini gezdik. Çok büyük bir
alanı kaplayan eski İsveç yaşantısının sergilendiği tabiat müzesini 1-2 saatlik bir yürüyüşle gezerek eski evler, okullar, kilisesi,
dokuma tezgahlarını botanik
bahçelerini parklarını gerçekten
görmeye değer yerler olarak hafızalarımıza kaydettik. Gemi turumuzun ikinci durağı Baltık
denizi kıyısında yer alan ve
Estonya’nın ana limanı TALLİN parke taşları dar sokakları
silindirik ortaçağ kuleleri ve sur-

larla çevrili çok şirin bir ortaçağ
kenti. Haberlerde pek duymayız
adını çünkü sessiz sakin olaysız
bir memlekettir burası.
Ücretsiz telefon servisi SKYPE
ilk kurulduğu yermiş, ülkede
vergi beyanından seçimlere kadar her şey online ve elektronik
yollarla
yürütülmekteymiş.
Dünyaca ünlü ROCK müzik
festivalinin yapıldığı çimden bir
zeminin ortasında tabi bir anfi
görüntüsünde dev bir sahne çok
beğendim değişik geldi bana
çimde konser dinliyorsunuz ne
güzel. Estonya parlamento binasını (önünde tek bir koruma
yok) Rus Ortodoks kilisesi Alexander Nevsky’yi ve Gothie
Dome kilisesini gördük, buradan
ayrıldıktan sonra şehrin aşağısına inip dar ve dolambaçlı yollardan geçip XV. Yüzyıl eczanesi
(dünyanın en eski eczanesiymiş)
gezdik. Tallin meydanında gitar
çalan bir sokak müzisyeninin bi-

Ertesi sabah Rostock limanına
transferimizi gerçekleştiriyor ve
gemiye biniş işlemlerimizin ardından kabinlerimize yerleşiyoruz uzunca bir deniz seyrinden
sonra ilk durağımız Stockholm.
Her biri oldukça özel atmosfere
sahip 14 farklı odadan oluşuyor.
Panoramik turumuz süresince
Yıl : 5 Sayı : 22 / 2017
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zim türk olduğumuza anlayınca
yarım yamalak bir Türkçesiyle
bizlerinde katılımıyla İzmir marşını çalması gezimizin ilginç anlarındandı. Gemi turumuzun
üçüncü durağı RUS imparatorluğunun merkezinde deli Petro
tarafından (Ruslar büyük petro
diyor) 1703 yılında kurulan son
PETERSBURG muhteşem barok sarayları, meydanları, parkları ve kanalları ile büyüleyici bir
şehir. Dünyanın en eski müzele-

rinden ve en büyük sanat koleksiyonu olan HERMİTAGE müzesini gezdik içinde barındırdığı
5 değişik binada 3 milyondan
fazla eserin bulunduğu bu saray
aynı zamanda çar sülalesine ev
sahipliği yapan kışlık sarayın
odalarını da görme imkanı bul-

duk. Akşamki gemi istirahatimizin ertesinde St.Petersburg banliyösünden deli petro tarafından
yaptırılan PETRODUORETS
yazlık sarayını muhteşem bahçelerini gezdik muhteşem döşemesi (bozulmasın diye galoş giydiriyorlar) mimarisi bahçeleri ile
büyüleniyorsunuz adeta tekrar
Petesburga dönüşte Rusyanın
venediki olan Neva nehri ile kanal üzerinde yaptığımız şampanya veya isteyenler rus votkası eşliğinde bir tekne turu ile o tarihi
24
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yapıları uzaktan görmüş olduk.
Petesburgdan Helsinkiye geliyoruz ve gemiyi burada terk ediyoruz bir otobüs ve tur rehberimizle Helsinkide bir gezi yaptıktan
sonra Talinle gitmek üzere 2 sa-

atlik bir feribot yolculuğu ile karşıya geçiyor Tallin havalimanına
transferimizi yapıyor THY uçağımızla İstanbul’a dönüyor ardından bir sonraki turda buluşmak üzere birbirimize veda
ediyoruz.
Dişhekimi

Osman ÖNEY
osman19521@hotmail.com
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DUVAR

K

apı çaldı. Sabahın bu saatinde gelen pek olmazdı.
Gerçi günün herhangi
bir saatinde geleni gideni fazla olmazdı ya. Torunu sanki kapıyı
parçalayıp, içinden geçip gidecekmiş gibi fırladı yerinden. Alışmıştı böyle yapmasına. Çocuğun
çıplak ayaklarının şıpırtısını gülümseyerek dinledi. Kapı açıldığında gelen ses tanıdıktı:
‘’Hoş geldin Tayyar amca.’’
‘’Vay aslan parçası! Nasılsın Kadir?’’
‘’İyiyim, sen nasılsın?’’
‘’Ben de iyiyim aslan parçası, sağolasın. Kadir, deden evde miydi
yavrum?’’
Torununun kendisine seslenmesini beklemeden kalkıp kapıya
seğirtti. Bir yandan da ‘’nereden
çıktı bu herif şimdi sabahın köründe!’ ‘diye geçirdi içinden.
‘’Hoş geldin komşum. Buyur, ne
vardı?’’
‘’Günaydın Resul kahyam. Çarşıya iniyordum da, geçerken müsait misin bir bakayım dedim,
konuşmak istediğim bir mesele
vardı da…’’
Hoşnutsuzluğunu gizlemeye zahmet etmeden sordu:
‘’Hayırdır, neymiş mesele?’’
‘’Resul kahyam, şu senin bahçe

duvarını diyecektim. Bel vermiş
iyice, yıkıldı-yıkılacak. Allah korusun, bir kaza bela çıkmadan
çaresine baksak mı?’’
‘’Aman Tayyar bey, ben de bir şey
var sandıydım. Bişeycik olmaz,
sen merak etme! Zemin oturduğundan öyle o çatlak, kaç senedir
de gıdım açılmadı!’’
‘’Valla, sen öyle diyorsan kahyam… Ama benim gözüm tutmadı o duvarı, benden söylemesi.
Allah korusun, bir şey olursa vebali senin boynuna.’’
‘’Tamam, benim boynuma vebali! Vebal de benim, duvar da!
Ayağına sağlık, sen geç kalma
çarşıya istersen!’’
Kovulmasına rağmen nezaketini
bozmadı Tayyar bey.
‘’Peki kahyam. Allah’a emanet
ol… ‘’diyebildi bozulduğunu
saklamaya
çalışarak.
Sonra
Kadir’e dönüp, gülümseyerek
göz kırptı:
‘’Sen de Allah’a emanet ol aslan
parçası.’’
Resul kahya’nın laflarıyla beraber
kapıyı da suratına çarpmasını istemediğinden, hemen bahçe kapısına doğru seğirtti. Kapı suratına değil ama sırtına çarpıldı.
İyiden iyiye sokağa doğru eğilmiş
duvarın bir iki adım uzağından
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geçip çarşının yolunu tuttu.
‘’Amma pimpirikli herif!’’ diye
tısladı dişlerinin arasından Resul
kahya. ‘’Başka derdi kalmamış
da duvara takmış! Beton duvar,
azıcık çatlamayla mı çökecek?!’’
Oğlunun ölümünden beri iyice
aksi bir adam olup çıkıvermişti.
Torunundan başka güleryüz gösterdiği kimse yok gibiydi. Oğlunun emanetidir diye kızı bilip,
üzerine titrediği gelinine karşı
bile yüzünün çizgilerini dolduran
duygu ancak hüzündü. Geri kalan herkes dikenli aksiliğinden
payını bol bol alıyordu. Gerçi
mahalleli de, özünde iyi bir adam
olduğunu bildiğinden; ‘’eski’’
Resul kahya’nın hatırına, iki kayıp birden yaşamış bu huysuz ihtiyara tahammül göstermekte
zorlanmıyordu. İçini yakanın oğlunun acısı olduğu kadar eşinin
acısı da olduğunu bilen anlayan
çok azdı. Oğlunun ölümüyle aksileşmiş, ama hanımının ölümüyle çökmüştü.
...devamı gelecek sayıda... :)
Dişhekimi

Tolga DOĞRUER
tdogruer@hotmail.com
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ÖĞRENCİ KOLU

şitli makaleler okumalı, dünya
gündemini takip etmeli ve öğrendiğimiz bilgileri uygulamalıyız.
Araştırmak, öğrenmek adına elimize geçen fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.Bu fırsatlardan biri de
bilimsel kongrelerdir.

BİLİMSEL
KONGRELER
VE MESLEKİ
ADAPTASYON

S

anayi devrimi ile birlikte bu
çağ bilgilerin sürekli değiştiği, yenilendiği, eskinin bilgisiyle yeni şeyler yapmanın zor olduğu bir çağ hâline gelmiştir.
Teknoloji çağında artık her şey bir
önceki güne göre yeni bir sonraki
gün göre eski olmuştur.
Bilgi sürekli değişip yeni boyutlar
kazanmıştır. Bu yüzden insanoğlunun çağı yakalaması, ayak uydurması zorlaşmış ve insanın kendine
yabancılaşma sorunsalı ortaya çıkmıştır.
Tüketim çağı adını verdiğimiz bu
çağ akıl almaz bir şekilde ilerliyor,
yenileniyor. Her geçen gün bilimde
yeni şeyler oluyor. Bilgiler güncelliğini koruyamıyor çünkü dün doğru kabul edilen şey bugün yanlış
olabiliyor. Bu kadar hızlı ilerleyen

Kongreler neden önemlidir?

bu içinde sağlı sektörü de payına
düşeni alıyor.
Özellikle tıp ve diş hekimliğinde
bu değişimleri rahatlıkla görebiliyoruz. Dijital çağ en çok bu meslekleri etkiliyor. Örneğin; on yıl
önce kullanılan radyografi teknikleri ile bugün kullanılan teknikler
arasında dağlar kadar fark var. Bu
sebepten ötürü hekimlerin sürekli
okumaları, araştırmaları, yeni fikirler ortaya atmaları gerekiyor zira
ilgi alanları tamamen insan sağlığı
üzerine. Söz konusu insan sağlığı
olunca bilgilerin güncelliği, doğruluğu büyük önem kazanıyor.
Peki neler yapmalıyız?

Mesleğimizin doğasında bulunan
devinimden, değişimden ötürü sürekli yeni bilgileri araştırmalı, çe-

Kongrede sunulan bilgilerin çeşitliliği ve güncelliği ortaya çıkan
araştırma konuları hakkında bilgi
sahibi olmamıza olanak verir. Hekimlere yeni konuları çalışma vizyonu kazandırır.
Özellikle biz öğrenciler için alanında uzman kişiler ile tanışma açısından eşsiz bir fırsattır kongreler.
Araştırmak istediğimiz, incelediğimiz konular üzerine uzman hocalardan görüş alabilme şansına sahip oluruz. Bilimsel kongreler
çalışma isteğimizi güçlendirir ve
bizleri motive eder. İlerde ortak işler yapabileceğimiz insanlarla tanışma olanağı sağlar. Çalışmalarımızda kullanabileceğimiz farklı
teknik ve yöntemler üzerine bilgi
almamıza fırsat verir.
21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen TDB 23.Uluslararası Diş
Hekimliği Kongresine katılma fırsatım oldu. Alanında uzman yerli
yabancı bir sürü hocadan çeşitli
bilgiler almamız konusunda iyi bir
fırsattı bizim için. Hemen herkese
hitap edebilecek, ilgi alanına göre
hekimlerin katıldığı birçok oturum
vardı. Öğrenciler olarak biz de birçok oturuma katıldık. Mesleğe
adaptasyon için iyi bir deneyimdi.
Workshop’lar, bilimsel ve sosyal
programı ile hem yeni şeyler öğrendiğimiz hem de eğlendiğimiz güzel
dolu dolu bir kongreydi.

Selvi İpek TOPRAK
19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
3.Sınıf Öğrencisi
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ODAMIZA YENİ KAYIT
Hatice Gökdağ İner
Dişhekimi

10.0.1976 tarihinde Çarşamba’da doğdu. 23.10.1998 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Mustafa Barış Pomay
Dişhekimi

23.09.1994 tarihinde Meram’da doğdu. 25.08.2017 tarihinde Ordu Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Altınordu’da bulunan ağız diş sağlığı polikliniğinde
mesleğini icra etmektedir.

Hilal Yıldız
Dişhekimi

05.12.1991 tarihinde Selim’de doğdu. 04.07.2014 tarihinde Selçuk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Şuan mesleğini icra etmemektedir.

Ataben Efe Çelik
Dişhekimi

14.09.1994 tarihinde Yozgat’da doğdu. 24.07.2017 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/Alaçam bulunan müşterek
muayenehanede mesleğini icra etmektedir.

Gonca GÜLŞEN
Dişhekimi

21.05.1978 tarihinde Samsun’da doğdu. 10.09.2003 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Sinop/Merkez’de bulunan müşterek
muayenehanede mesleğini icra etmektedir.

Sefa Alper Akbaş
Dişhekimi

17.04.1994 tarihinde Osmancık’da doğdu. 24.07.2017 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Feyza Tülü
Dişhekimi

29.09.1989 tarihinde Tekkeköy’de doğdu. 03.09.2012 tarihinde Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan özel ağız ve
diş sağlığı polikliniğinde mesleğini icra etmektedir.
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OLAN ÜYELERİMİZ
Muhammed Çakmak
Dişhekimi

08.08.1990 tarihinde Taşova’da doğdu. 07.08.2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Amasya/Taşova’da bulunan muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Büşra Can
Dişhekimi

13.08.1992 tarihinde Bafra’da doğdu. 12.06.2017 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Uğur Hotaman
Dişhekimi

30.10.1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. 28.06.2017 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan özel ağız diş
sağlığı polikliniğinde mesleğini icra etmektedir

Süleyman Sami Kesim
Dişhekimi

20.07.1952 tarihinde Terme’de doğdu. 13.01.1981 tarihinde Atatürk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/Canik’te bulunan muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Şükrü Özçelik
Dişhekimi

29.10.1990 tarihinde Yozgat’de doğdu. 18.07.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. . Samsun/İlkadım’da bulunan özel ağız diş
sağlığı polikliniğinde mesleğini icra etmektedir

Hüseyin Özdemir
Dişhekimi

11.05.1993 tarihinde Samsun’da doğdu. 24.10.2016 tarihinde 19 Mayıs
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.
Mesleğini icra etmemektedir.

Canan Aygüneş
Dişhekimi

03.08.1994 tarihinde Giresun’da doğdu. 11.07.2017 tarihinde Süleyman Demirel
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.
Mesleğini icra etmemektedir.
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DUYURULAR

Beyaz Günler Siyah Günler

BEYAZ
GÜNLER

SİYAH
GÜNLER

Duyurular

Odamız Üyelerinden Dişhekimi Nüket Sandıkçı Bank
vefat etmişdir. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli
ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Odamız Üyelerinden Dişhekimi Demirel Uzun’un
babası vefat etmişdir. Merhuma Allah’tan rahmet
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Dişhekimi Fatih Günay Hatun Gülbüz ile evlenmiştir.
Kendilerine mutluluklar diliyoruz.

Dişhekimleri Münire - Sadi Pehlivan’ın kızları Canan, Sinan
Yıldırım ile evlenmiştir. Kendilerine mutluluklar diliyoruz.

ODAMIZDAN
DUYURULAR

2017 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN
30 KASIM 2017 TARİHİNE KADAR
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Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 406,00-TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden: 200,00-TL
Aidatlarınızı 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) nolu hesaba, FinansBank
19 Mayıs Şubesi (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35) Denizbank Atakum Şubesi (IBAN TR55 0013 4000
0005 5686 4000 08) nolu Samsun Dişhekimleri Odası hesabına yatırarak dekontunuzu odamız sekreterliğine
iletmenizi önemle rica ederiz.
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