
1SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 17 / 2016



4 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 4   Sayı : 17 / 2016

10 Başkanlar
Toplantısı.. 12 Mezuniyet 

Coşkusu...

15 Odamızdan
Ziyaretler...

Samsun İl Sağlık
Müdürlüğü Ağaç Yaşken 
Eğrilir Projesi...

Dt. Birol KARAİBİŞ’ten
Fotoğrafçılık Dersleri...

16

18 Marş Mira 
(Barış Yürüyüşü)26

İÇİNDEKİLER



5SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 17 / 2016

Filiz KOLBAKIR
filizkolbakir@hotmail.com

Sevgili Meslektaşlarım;

Uzun kışı, ardından göz kırpan sonbaharı geçirmek için gün sa-
yarken beklediğimiz yaza nasıl da böyle buruk merhaba dedik…
Bu sayımızda sizlerle buluşan köşe yazılarımızın yanı sıra dikkati-
nizi çekeceğine inandığımız başlıklar var.  Sinop Gerze’den Tolga 
beyin yazısı ile barış yürüyüşüne eşlik edebilirsiniz. Belki de şu 
dönem tek dayanağımız haline gelen marş mira.

Zihnimde kalan bir öykü var;

Bir adam bir antikacıya girer ve çok eski görünen bir baltaya 
rastlar. ‘’Orada duran çok eski bir balta’’ der dükkân sahibine. 
‘’Evet bir zamanlar bir devlet büyüğüne aitti’’ der. ‘’ Gerçekten 
mi, kesinlikle çok iyi dayanmış’’ der, müşteri .‘’ Elbette, üç kez 
sapı, iki kez de başı değiştirilmiş’’, der antikacı.  

Yaşamımız da böyle. Değişim içinde devam ediyor.  Aynı gibi 
görünse de belki de tamamen değişirken, görünmeyen bir iz kalı-
yor. Derinlerimizde bir şeyler devamlılığını sürdürüyor. Kendi iç 
dünyamızı tanımamız bizim başkası tarafından tanınmamızdan 
çok daha önemli, size dünyadaki en önemli insan olduğunuzu 
ispatlatmaya çalışan egonuzdan Tanrı sizi korusun…

Sayfaları keyifle 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 Dişhekimleri 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 : 29.07.2016
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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-

TDB 22.Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi 
İzmir’de mayıs ayı içeri-

sinde gerçekleştirildi. Bu İstan-
bul dışında yapılan son TDB 
Kongresi oldu. Daha önce yapı-
lan toplantılarda TDB Kongre-
lerinin İstanbul’da yapılması ka-
rarlaştırılmıştı. Nedeni her yıl 
kongreler canlılığını ve katılımcı 
sayısını kaybetmekteydi. Bun-
dan 10 yıl önce 2006’da 
Samsun’da yapılan kongredeki 
katılımcı sayısı ile bu gün aynı 
ise bunu düşünmek lazım. Diş-
hekimi sayısı artmasına rağmen, 
serbest muayenehanecilikte ge-
riye gidiş var, nedenlerin en 
önemlisi bu. Genel de ağız diş 
sağlığı hizmetleri tüm dünyada 
muayenehane dediğimiz özel 
kliniklerde verilir. Bu şekilde 
hem hizmetin kalitesi artar hem 
de dişhekimi kendi sorumlulu-
ğunda çalıştığı için ufku artar, 
mutlu olur. Ama günümüzde 
70’ lere dayanan dişhekimliği fa-
kültelerinden yaklaşık 3000 diş-
hekimi mezun olmakta, mezun 
olanların birinci hedefi kamuya 
girmek, tabi kaçta kaçı girebile-
cek, çok az bir kısmı da uzman-
lığını yapabilecek. Kalan büyük 
bir kısımı özel hastanede, mer-

kezlerde ucuz iş gücü olarak ça-
lışacak, ileriki senelerde mezuni-
yetin 5000’lere dayanacağını 
düşündüğümüzde, ne olacağını 
kestirmek zor. 

Bu kongrede Başkanlar Konseyi 
Toplantısında mesleğimizi ve 
meslektaşlarımızın sorunlarını 
ve çözüm önerilerini tartıştık. 
Meslek sorunlarımız ile ilgili ça-
lışma guruplarının hazırladığı ve 
Oda başkanları ile son şeklinin 
verildiği, Aile Dişhekimliği, 
Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağ-
lığı hizmetlerine yansımaları ve 
Koruyucu Ağız Diş Sağlığı hiz-
met sunumu stratejisi çalışma 
gruplarının raporlarını onayla-
dık.

Değerli Meslektaşlarım,
TDB bu dönemin son başkan-
lar toplantısını 30 Eylül-1 Ekim 
2016 tarihleri arasında Samsun’ 
da yapılmasına karar verdi. Ulu 
Önder Atatürk’ün şehri Sam-
sun ’da oda başkanı meslektaşla-
rımızı ağırlamaktan onur duya-
cağımızı belirtmek isterim. Bu 
konu da TDB’den program ve 
bilgiler geldiğinde elimizden 
geldiğince en iyi şekilde çalışma-
larımıza başlayacağız.

Sayın Valimiz İbrahim Şahin’i 
yönetim kurulu olarak ziyaret 
ettiğimizde, bu şekilde ulusal 
toplantılara her zaman destek 
vereceklerini söylemişlerdir. Va-
limize sorunlarımızı ilettiğimiz-
de bu sorunları yeri geldiğinde 
Sayın Başbakanımıza ve ilgili 
bakanlara ileteceğini söylemiş-
lerdir.  Valimizin huzurundan 
güzel duygularla ayrıldık.

Yine değerli Sağlık Müdürümüz 
Dr. Yusuf Köksal’ı yönetim ku-
rulu olarak ziyaret ettik. Daha 
önceleri Tabip Odası yöneti-
minde görev alması itibarı ile 
sayın müdürümüz çalışmaları-
mızı ve sorunlarımızı yakinen 
bilmekte ve takip etmekte oldu-
ğunu gördük. Denetimlerle ilgili 
olarak, meslektaşlarımızın ve 
odanın çalışmalara destek olaca-
ğını vurguladık ve kendilerinin 
de bir sağlıkçı olarak halkın ve 
sağlık çalışanlarının yanında ol-
duğunu görmekten mutluluk 
duyduk.

Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık  Hizmeti sunduğumuz 
birimlerimizin fiziki, tıbbi ve 
teknik koşullarını belirleyen 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Su-

Ülkemize,
Cumhuriyete 
Sahip Çıkacağız.
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Abdullah İLKER
Samsun Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com

nulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelikte, her 
hangi bir değişiklik ihtiyacı yok 
iken 16 ay önce meslek örgütleri 
olarak karşı çıkmamıza rağmen 
(Ankara’da bizimde eylem yaptı-
ğımız) değiştirilen yönetmelikle 
yeni bir sağlık kuruluşu açmak 
neredeyse imkânsızlaştırılmakta, 
var olan sağlık kuruluşlarının fa-
aliyetini sürdürmeleri zorlaş-
maktadır. Daha önce uygulama-
da yaşanan sıkıntılar nedeni ile 
uygulaması üç kez ertelenen yö-
netmeliğin TDB Genel Başkanı-
mızın Sayın Sağlık Bakanımız ile 
görüşmesi sonucunda yılbaşına 
kadar uzatıldığı haberini aldık.

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı 
26 Nisan 2016 tarihinde yayın-
ladığı yeni bir genelge ile bir kez 
daha hastalarımızın tüm bilgile-
rinin gönderilmesini istemekte-
dir. Amacı belli olmayan ve bu 
nedenle ölçülük esasına uyma-
yan ve kişisel verilerin korunması 
Kanununa göre oluşturulması 
gereken kurul henüz oluşturul-
mamışken ve hazırlanması gere-
ken yönetmelik henüz hazırlan-
mamışken hasta bilgilerinin 
istenmesi doğru değildir. Hasta-
larımızın sırlarını saklamak biz 
hekimlerin yükümlülüğündedir. 
O yüzden hastalarımızın bilgile-
rini paylaşmayacağız.

Değerli Meslektaşlarım,
Ülkemiz ne yazık ki yaşadığı sı-
kıntılardan, her gün çok sayıda 
ocağa düşen ateşten, yitirilen 
canlar ve bu nedenle oluşan top-
lumsal gerginlikten kurtulama-
makta, bu kaos ortamının bitiril-

mesi için gerekli önlemleri 
alamayan siyasi iktidarlar yüzün-
den mutlu ve huzurlu bir yaşam 
sürdürmek mümkün olmamak-
tadır. Dışarda İsrail ile anlaşma 
imzalandı, Rusya’dan özür dilen-
di, Mısır ve Suriye ile ilişkilerin 
normale dönmesi yolları aranı-
yor. Unutmamak lazım ”iç barış 
sağlanmadan dış barışın anlamı 
yok, ülkenin çatısı çöktü, dağı-
tanlar bunu toparlamak zorun-
dadır”.

Fransa’daki kamyonla yapılan 
katliam, tam yazımı teslim et-
mek üzere iken yapılmaya çalışı-
lan darbe girişimi! Bu ülke hatta 
dünya yaşanmaz hale gelmek 
üzere, farkında mısınız?

Yaklaşan yüksek askeri şurada 
bertaraf edileceğini anlayan pa-
ralel yapıya mensup bir grup cin-
net hali içerisinde bir intihar sal-
dırısı, yapılanların rasyonel bir 
açıklaması olamaz. Yüzlerce ya-
yın kuruluşunun faaliyette oldu-
ğu bir ortamda devlet televizyo-
nu TRT’yi basıp silah zoruyla 
bildiri yayınlatmak rahmetli Le-
vent Kırca’nın parodilerinin kötü 
bir taklidi gibi. Bu arada yüzlerce 
polisimizi, askerimizi yitirdik. 
Demokrasiye inancımız galip 
geldi. Allah beterinden korusun. 
Bu ülkeye ,Cumhuriyete her za-
man sahip çıkacağız.

Değerli Meslektaşlarım,
Zaman hızla akıp gidiyor.10-15 
yıl öncelerine baktığımız zaman, 
bilhassa sağlık alanında bu gün 
büyük yatırımlar, açılımlar oldu. 
Samsun’da 3-4 tane kamuhasta-

hanesi vardı. Bu gün bir yığın 
Özel ve Kamu Hastaneleri ve 
Diş Hastanesi var ama hastalık-
lar daha çok arttı. Hastaneler 
tıklım tıklım dolu, Ağız Diş Sağ-
lığı göstergelerinde eskiye naza-
ran olumlu bir gelişme yok. En 
sevdiklerimizi birer birer hasta-
lıklardan kaybediyoruz veya has-
talıklarla boğuşup duruyoruz. 
Koruyucu sağlık hizmetlerine 
öncelik vermediğimiz müddetçe, 
eğitimli ve huzurlu bir ortam 
sağlamadığımız müddetçe bu 
kargaşa devam eder gider.

Sizlere sağlıklı, huzurlu, 
uzun yıllar diliyorum.
Hoşça kalın.
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Alper DİLEK
Samsun Dişhekimleri Odası 
2. Başkanı
dtadilek@hotmail.com

İÇİMDEN 

HİÇ YAZMAK 
GELMİYOR...

Çok değerli meslektaşlarım,

Sıcakların kendisini iyice his-
settirmeye başladığı günler 
yaşıyoruz. Ramazan ayı ve 

bayramın bitmesi ile tekrar iş başı 
yapmaya başladık.  Havaların ısın-
ması ve ülkemizin içinde bulundu-
ğu sıcak ortam bizleri kendi sorun-
larımızdan daha çok ülke 
sorunlarına yöneltti. Samsun Diş-
hekimleri Odasında görev yaptığım 
günden beri dergimize elimden gel-
diğince yazı yazarak katkıda bulun-
dum. Yazılarımda genel olarak mes-
leğimizle ilgili sorunlardan 
odamızın yapmış olduğu faaliyetler-
den ve genel değerlendirmelerimiz-
den bahsettim. Hiçbir zaman kendi 
dünya görüşümü çok fazla ön plana 
çıkarmaya çalışmadım. Ancak öyle 
günlerden geçiyoruz ki içimden hiç 
dişhekimlerinin sorunlarından bah-
setmek yada genel bir değerlendir-
me yapmak gelmiyor. Bu kadar acı-
nın yaşandığı ülkemizde artık 
meslek sorunu konuşmak gereksiz 
geliyor bana. Gün geçmesin ki şehit 
haberi bir bombalama haberi bir 
ananın haykırışı yada ufak bir çocu-
ğunun gözyaşı haberi ekranlarda 
eksik olmasın. Artık dayanılacak 
gibi değil. İnsan hayatının bu kadar 
ucuz olduğu ülkemizde insanlar 
acımasızca katlediliyor. Maalesef 
bizler sadece Allah rahmet eylesin 
demekle yetiniyoruz. Ve elimizden 

yapacak hiçbir şey gelmiyor. Fakat 
ateş düştüğü yeri yakıyor. Nasıl bir 
coğrafyada yaşıyoruz nasıl bir dış 
politika izliyoruz ki ve bu nasıl bir 
öngörüşsüzlük ki bu kadar acı üst 
üste geliyor. Yada senelerce iç içe ya-
şayan bu kadar farklı kimlikteki in-
san grubu nasıl bir günah işlediler ki 
bitmez tükenmez bir ceza çekiliyor 
anlamak mümkün değil. Büyük 
güçlerin ortadoğudaki toprak payla-
şımı hesapları çok cazip enerji kay-
nakları bizleri piyon olarak kullan-
maları bu coğrafyada yaşayan 
insanlar üzerinden etnik kimlik ve 
din ayrımı yapmaları maalesef biz-
leri daha kötü duruma götürüyor. 
Suriye politikamızdaki hatalar ve 
hatalı çözüm süreci kuzey Irakta 
söz sahibi olamamamız kevgire 
dönmüş sınırlarımızda bizlere hep 
acı yaşatıyor. Bir bakıyoruz milyon-
larca Irak ve Suriye vatandaşı daha 
iyi bir hayat yaşayabilmek için ölü-
mü göze alarak avrupaya göç etmeye 
çalışırken bunun tam tersi olarak 
ülkemizden ve avrupadan yüzlerce 
genç evlerinden kaçarak terör örgüt-
lerine katılıyor. Bu ne yaman bir çe-
lişki ki birisi savaştan kaçıyor birisi 
güya şehit olabilmek için kendini 
feda ediyor hemde kendi savaşı ol-
mamasına rağmen. Bu topraklarda 
büyük güçler işlerini bitirip gittik-
ten sonra sadece piyon olan bizler 
gözyaşı döküp senelerce yaralarımı-
zı sarmaya çalışacağız. İki milyona 

yakın mültecinin yaşadığı ülkemiz-
de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. 
Hepsinin hali içler acısı ve tamamen 
bizlerin yardımları sayesinde ayakta 
duruyor. Gerçi içlerinden bazıları 
şimdiden kendi mahallelerini kur-
maya başladılar ve bizlerle rekabete 
girmeye başlamış olsalar da acına-
cak durumdalar. Şimdilerde hükü-
mette onlara tanınacak bir takım 
imtiyazlarla ilgili görüşmeler konu-
şuluyor. İnşallah bu imtiyazlar mül-
teciler ve bizler arasında sonucu 
kötü olacak durumlara sebep ola-
maz. Başta da söylediğim gibi artık 
kevgire dönmüş sınırlar ve kötü yö-
netilen dış politikamız yüzünden 
yollarda alışveriş merkezlerinde 
toplu taşıma araçlarında stadyum-
larda ve kalabalık meydanlardan 
uzak durur olduk, herkes bir panik 
içinde ve herkesten şüphelenir oldu. 
Artık her an bir bomba patlayacak-
mış veya her an bir şehit haberi gele-
cekmiş gibi yaşamak istemiyoruz. 
Bu topraklarda barış ferah bolluk ve 
bereket içinde kardeşce yaşamak is-
tiyoruz. İşte ülke bu kadar sıkıntıyla 
boğuşurken dişhekimliği sorunla-
rından bahsetmek hiç içimden gel-
miyor.  Sağlıcakla Kalın…
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TOPLANTIDAN

Meslek Sorunları Sem-
pozyumu içerisinde 
oluşturulan ‘Aile Diş-

hekimliği’, ‘Sağlık Turizmi ve Ağız 
Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansı-
maları’ ile  ‘Koruyucu Ağız Diş 
Sağlığı Hizmet Sunumu Strateji-
si’ Çalışma Grupları, yoğun bir 
çalışma sürecinin ardından kendi 
alanlarındaki konuları tüm boyut-
larıyla ele alarak,  hazırladıkları 
raporlarla dişhekimliğinin gelece-
ğinin yol haritasını çıkardılar.

Dergimizin bu sayısında “Aile 
Dişhekimliği” çalışma grubunun 
hazırlamış olduğu raporu sunmak 
isterim. Bu konu sağlık bakanımı-
zın gündeminde olduğu haberleri 
de medyada sık sık çıkmaktadır.

AİLE DİŞ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA 
GRUBU RAPORU ULUSAL 
SAĞLIK SİSTEMİ İÇİNDE AİLE 
DİŞ HEKİMLİĞİ MODELİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sağlık sorunlarının şiddet ve yay-
gınlığının azaltılmasında, birinci 
basamak sağlık hizmetleri anahtar 
bir rol oynamaktadır. Ancak halen 
birinci basamak ağız diş sağlığı 
hizmetleri sağlık sistemimiz için-
de sistematik bir şekilde yer alma-
makta olup hizmetler tedavi edici 
ağırlıklı olarak sürdürülmektedir.

Aşağıdaki tablolarda da görüldü-
ğü gibi, ülkemizde ağız diş hasta-
lıklarının yaygınlığının ve şiddeti-
nin yüksek olması ve bulaşıcı 
olmayan kronik hastalıklar ile ağız 

diş sağlığı sorunları arasındaki 
karşılıklı etkileşimin varlığı, ağız 
diş sağlığı sorunlarının azaltılma-
sını, genel sağlığımızı korumak 
açısından da zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizdeki, ağız diş sağlığı so-
runlarının azaltılmasında yapıla-
cak çalışmaların tüm toplumu 
kapsaması ve bu alandaki çalışma-
ların yürütülmesini sağlayacak 
sağlık insan gücü planlamasının 
yapılması, sonuçların başarılı ol-
masında dikkate alınması gereken 
önemli bir noktadır.

Çalışma grubumuz, yukarıdaki 
açıklamaların ışığında oluşturula-
cak “Aile Diş Hekimliği” modeli-
nin sorunların çözümünde uygun 

BAŞKANLAR 
TOPLANTISINDAN

18 Mayıs 2016 tarihinde başlayan TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek 
Sorunları Sempozyumu, 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü sona erdi. Samsun Dişhe-
kimleri odasını temsilen başkanımız Abdullah ilker ve ben katılım sağladık.
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olacağını düşünmektedir.

AİLE DİŞ HEKİMİNİN 
TANIMI
Sorumlu olduğu bireylerin/ailele-
rin ağız diş sağlığı açısından ilk 
başvuru noktasını oluşturan bi-
reysel ve toplumsal düzeyde ağız 
diş sağlığının korunması ve birinci 
basamak tedavi edici amaçlı hiz-
metleri süreklilik içinde sunan, iz-
leyen ve değerlendiren diş hekimi-
dir.

AİLE DİŞ HEKİMİNİN 
VERECEĞİ HİZMET KAPSAMI
Aile diş hekiminin birinci basa-
mak sağlık hizmeti (koruyucu + 
birinci basamak tedavi edici) ver-
mesi düşünülmektedir. Ancak bi-
reysel ihtiyaca yönelik koruyucu 
programların planlanmasında, ki-
şinin sahip olduğu genel sağlık so-
runları veya ağız sağlığı risk grup-
ları yapılacak hizmet planlamasını 
etkilemektedir. Bu nedenle yaş 
grupları içinde genel sağlık sorun-
larını ve ağız sağlığı risk değerlen-
dirmesini dikkate alarak alt grup-
ların oluşturulması da 
gerekmektedir.

ÖRNEK:19-44 yaş grubunda di-
yabeti olanlar: Muayene Mekanik 
plak kontrolü (oral hijyen – bes-
lenme eğitimi) Remineralizasyo-
nun artırılması (Fluorid, CPP-
ACP, MI paste) Antimikrobiyel 
kullanımı (Çürük yapıcı mo sayı-
sının azaltılması, periodontal has-
talığı neden olan mo sayısının 
azaltılması, plak birikim hızının 
azaltılması) Beslenme analizi ve 
yeniden düzenlenmesi
Tükürük akış hızının düzenlen-
mesi (sentetik salivalar, …)

Tükürük tamponlama kapasitesi-
nin düzenlenmesi, Birinci basa-
mak tedavi hizmetleri ve akılcı ilaç 
kullanımı, 19-44 yaş grubundaki 
sağlıklı ve düşük risk grubu birey-

ler: Muayene, Mekanik plak kont-
rolü (oral hijyen beslenme eğiti-
m i ) R e m i n e r a l i z a s y o n u n 
artırılması (Fluorid, CPP-ACP, 
MI paste) Birinci basamak tedavi 
hizmetleri ve akılcı ilaç kullanımı

AİLE DİŞ HEKİMİNİN SAĞLIK 
SİSTEMİ İÇİNDEKİ 
ÖRGÜTLENME MODELİ
Ülke genelinde, nüfus ve insan 
gücü dağılımına uygun olarak aile 
diş hekimleri istihdam planlan-
masında tam zamanlı veya yarı 
zamanlı olarak karma model esa-
sına göre yürütülmesi önerilmek-
tedir. Aile diş hekiminin sorumlu 
olacağı nüfusun belirlenmesinde 
coğrafik nüfus dağılımını dikkate 
alan bir model uygun bulunmuş-
tur. Aile diş hekimliği ödeme mo-
delinde, ağırlıklı olarak kişi başı 
ödemenin esas alınmasının yanı 
sıra, koşulları bu konuda çalışacak 
bir uzman komisyonu tarafından 
belirlenecek olan hizmet başı öde-
me ile desteklenmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir.

Ayrıca 18-21 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında bir araya gelen Türk Diş-
hekimleri Birliği ve Dişhekimleri 
Odalarının Başkan ve Yöneticileri 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Su-
nulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik ile ilgili 
yaptıkları ortak açıklamada; yö-
netmelikle ilgili belirsizliğin kabul 
edilemez olduğu vurgulayarak,  
‘hukuksal düzenlemelerde yapıla-
cak değişikliklerin, anayasal bir 
kurum olarak tanımlanmış olan 
Türk Dişhekimleri Birliği İle bir-
likte yürütülmesi, amaca uygun ve 
uygulanabilir kurallar getirilmesi 
bakımından gereklidir.’  demiştir.
 
YÖNETMELİKLE İLGİLİ BELİR-
SİZLİK KABUL EDİLEMEZ
Mesleki çalışma alanımızı düzen-
leyen tüm yasalar, tüzükler, yönet-
melikler, yönergeler ve  genelgeler ; 

sunulan sağlık hizmetinin niteliği-
nin artırılmasını sağlamaya yöne-
lik, kolay ve her yerde aynı şekilde 
uygulanabilir olmalıdır.

Yeni bir yönetmelik çıkarılırken; 
varsa yeni İhtiyaçların karşılanma-
sı, mevcut hukuki durumun ve 
oluşmuş istikrarın sürdürülmesi 
ve zarar görmemesi öncelenmeli-
dir. Ancak yürürlüğe konulan ağız 
ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel 
sağlık kuruluşları hakkında yönet-
melikle yeni bir sağlık kuruluşu 
açmak neredeyse imkansızlaş-
makta, var olan sağlık kuruluşları-
nın faaliyetlerini sürdürmeleri 
zorlaşmaktadır.

Danıştay tarafından birçok mad-
desinin yürütülmesi durdurulmuş 
bir yönetmeliğin 1 Haziran 
2016’dan sonra yaptırım hüküm-
lerinin uygulanmaya konulması; 
meslektaşlarımız arasında tedir-
ginliğe ve telafisi olmayan zararla-
ra neden olacaktır.

Dişhekimlerinin sunduğu hizme-
tin daha nitelikli olması için  ağız 
diş sağlığı hizmet sunumunda bu-
lunan bütün sağlık kuruluşlarının 
fiziksel yapı ve donanımlarının ça-
ğın gereklerine ve ihtiyaçlara göre 
arttırılması hepimizin ortak hede-
fidir. Bu ortak hedef gözetilerek 
hukuksal düzenlemelerde yapıla-
cak değişikliklerin, anayasal bir 
kurum olarak tanımlanmış olan 
Türk Dişhekimleri Birliği ile bir-
likte yürütülmesi,  amaca uygun 
ve uygulanabilir kurallar getiril-
mesi bakımından gereklidir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ali ŞENER
Samsun Dişhekimleri Odası 
Genel Sekreteri
dt_alisener@hotmail.com
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MEZUNİYET

2003/2004 eğitim-öğretim 
yılı tamamlandığında ben 
ve öğrenci arkadaşlarım da 

böylesi bir töreni hakkettiğimizi 
düşünürken anlamsız bir şekil-
de değerli hocalarımızın elinden 
diplomalarımızı alamadık, her 
zaman olduğu gibi üniversite 
hayatımız boyunca da maddi-
manevi desteklerini esirgeme-
yen ailelerimizin huzuruna çı-
kamadık, dönem birincimiz 
hakkettiği şekilde kütüğe adını 
çakamadı.Sebebi her ne olursa 
olsun hakkıdır her öğrencinin 

mezuniyet töreni ve elinden 
alınmamalıdır. Bu yazımı da 
özellikle benimle birlikte me-
zun olan ama adına layık bir tö-
renden mahrum bırakılan dö-
nem arkadaşlarıma adıyorum.                                                                              
22 Haziran Çarşamba günü 
Saat 13:30 da tören için Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezinde 
toplanmıştı herkes. Mezun olan 
öğrenci kardeşlerimiz, onları bu 
mutlu günlerinde yalnız bırak-
mayan kmlerce yol kateden aile-
leri, dostları, kıymetli hocaları-

mız ve akademisyenler, Samsun 
Dişhekimleri Odası Başkanı 
Dt.Abdullah İlker ve Yönetim 
Kurulundaki arkadaşlarım... Bu 
kalabalığa rağmen herşey gayet 
iyi organize edilmişti. Hazırlık-
lar tamamlandığında ise Üni-
versiteyi temsilen Rektör Yar-
dımcısı  Sayın Prof. Dr. Ferşat 
KOLBAKIR  salona giriş yaptı. 
Sunuculuğu üstlenen meslek-
taşlarım bu güzel törenin baş 
aktörleri olan öğrenci kardeşle-
rimizi 4-5 kişilik gruplar 
halinde sahneye davet ettiler. 

MEZUNİYET
COŞKUSU

Mezuniyet töreni için dergiye yazmam istendiğinde tam 12 sene öncesine geri dön-
müştüm. Bu yıl 19.su düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
mezuniyet töreni aynı fakülteden yıllar önce mezun olmuş biri olarak benim için farklı 
anlamlar ifade etmekteydi.     
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Herbir grup sahneye geldiğin-
de ailelerinin haklı gurur ve 
mutlulukları sanki ellerine güç 
olmuşcasına alkış tufanı koparı-
yorlardı.  Mezun olan öğrenci 
kardeşlerimizin hepsi karşımız-
daydı artık. Kürsüye davet edi-
len Samsun Dişhekimleri Oda-
sı Başkanı Dt. Abdullah 
İLKER’den sonra 19 Mayıs 
Üniversitesi Dişhekimliği Fa-
kültesi Dekanı Prof.Dr.Hikmet 
AYDEMİR ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ferşat KOLBA-
KIR  günün anlam ve önemini 
belirten birer  konuşma yaptı. 
Söz artık dönem 1.si Kübra 
YILMAZ’daydı. 5 yıllık üniver-
site hayatı boyunca her zaman 
kendisinin yanında olan ailesi, 
arkadaşları ve değerli hocalarına 
teşekkür ettikten sonra Dekanı-
mız Prof. Dr. Hikmet AYDE-
MİR eşliğinde kütüğe ismi ya-
zılı plaketini çaktı. Sıra 
diplomalarını  almaya geldi. 
Her bir öğrenci arkadaşım dip-
lomasını aldığında artık birer 
meslektaşımız olmaya hak ka-
zanmıştı. Öğrencilikten mesleki 
hayatlarına adım attıkları ilk 
dakikalarda hissettikleri sevinci 

ve beraberinde getirdiği şaşkın-
lığı hissetmiştim biran... Sayısı 
hergeçen gün artan dişhekimliği 
fakültelerine  ilaveten mezun 
sayımızla bunları karşılamayan 
iş olanakları, Dus sınavı, yete-
rince sahiplenilmeyen meslek 
örgütümüzle vb.konularla  as-
lında problemlerimiz  hiçte 
azımsanmayacak kadardı.  Ama 
biz mesleğine gönülden bağlı ve 
çalışkan meslektaşlarımız üni-
versite hayatımız boyunca nasıl 
karşımıza çıkan tüm sorunlara 
göğüs gerdiysek bundan sonra-
sında da umudumuzu yitirme-
den ve daha çok gayret göstere-
rek hertürlü problemi bertaraf 

edebiliriz. En önemlisi de mes-
leğimize ve meslek örgütümüze 
hiçbir baskı altında kalmadan 
siyasete ve politikaya alet etme-
den sahip çıkalım.

Yazımı Ulu Önder Atatürk’ ün 
bir sözüyle bitirmek istiyorum. 
“Birlik ve Beraberlik ölümden 
başka herşeyi yener”.    

Sağlıcakla kalın,
Saygılarımla                                                                                                 

Erman ÜRER
Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
dt.erman@mynet.com
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Değerli meslektaşlarım 
dergimizin yeni sayısın-
da yine yazı yazabilme-

nin mutluluğu ile sizlere merha-
ba demek istiyorum...

Evet yazı yazabilmek sözünü 
kullandım çünkü 15 Temmuz 
Cuma akşamı yaşanan darbe gi-
rişimi gerçekleşmiş olsaydı bu-
gün hayatımız bu şekilde olma-
yacaktı. Demokrasin güzellikleri 
elimizden alınacaktı. Darbeler; 
aydınlık demokrasinin, cumhu-
riyetin, karanlığa bataklığa sü-
rüklenmesi için yapılan eylem-
lerdir. Her ne koşulda olursa 
olsun darbeler kabul edilemez ve 
asla kabul edilmemelidir.

Karanlık gecenin ertesinde özel-
likle sosyal medyada bir çok ya-
lan yanlış haberler, belgeler ya-
yınlandı. Bir çok komplo 
teorileri üretildi. Şu da bir ger-
çek ki mevcut iktidarın her 
olumsuz olayda yavaşlatıp ka-
pattığı sosyal medya gücünü 
gösterdi ve bana göre darbeyi 
önlemede en büyük güç oldu. 
İnsanlar bir şekilde mevcut ikti-
darın daha önceleri suçladığı 
medya sayesinde haberleşerek 

meydanlara akın etti. 2 darbe 3 
muhtıra görmüş cumhuriyeti-
miz bu seferki darbe girişimini 
aziz milletimiz sayesinde berta-
raf etmiştir. Benim gözlemleri-
me göre o gece meydanlarda çok 
farklı siyasi görüşten insanları-
mız vardı. Mevcut iktidara oy 
veren de vermeyende meydan-
lardaydı. Bu bana göre ülkemiz-
de demokrasi bilincinin yerleşti-
ğinin göstergesidir. Halkımız 
geleceğine sahip çıkmıştır. 

Umarım en kısa zamanda ba-
ğımsız yargı bu girişimde bulu-
nanlara ve perde arkasındaki ak-
törlerine gereken cezaları verir.

Değerli meslektaşlarım sizlere 
değişen yönetmeliğin denetimle-
ri ile ilgili son gelişme hakkında 
bilgi vermek isterim.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ta-
ner Yücel yakın zamanda Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş ve Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürü Prof. Dr. 
Nurullah Okumuş ile telefon 
görüşmeleri yapmıştır. Sayın 
Müsteşar, Danıştay tarafından 
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-

lan Özel Sağlık Kuruluşları Hak-
kında Yönetmeliğin bazı madde-
lerini iptal edilmesi üzerine bu 
yönetmeliğe bağlı denetlemele-
rin yeni yönetmelik yayınlanın-
caya kadar erteleneceği yönün-
deki bir genelgeyi derhal 
yayınlayacaklarını bildirmiştir.

Demokrasiyle kalın, Cumhuri-
yetle kalın, hoşçakalın...

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Ali ŞENER

Demokrasiyle,
Cumhuriyetle
Kalın...

FERDİ KAZA SİGORTASI

dt_alisener@hotmail.com
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Demokrasiyle,
Cumhuriyetle
Kalın...

ODAMIZDAN ZİYARETLER...
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16.06.2016 tarihinde Sayın Valimiz İb-
rahim Şahin’i makamında ziyaret ettik. 
Sayın valimize Samsun’daki dişhekimliği 
hizmetleri ve genel diş hekimliği sorunla-
rı hakkında ufak bir bilgi verdikten sonra 
valimiz bunları not aldığını ve Ankara’da-
ki yapılacak olan toplantılarda bu sorun-
ları gündeme getireceğini ağız sağlığının 
vücut sağlığı açısından ön planda olması 
gerektiği ile ilgili görüşlerini bildirdi. Biz-
lerde sayın valimize Samsun’a yaptığı hiz-
metlerden dolayı teşekkür edip, başarılar 
dileyerek makamından ayrıldık.

02.06.2016 tarihinde SDO yönetimi ola-
rak Samsun İl Sağlık müdürlüğünü ziya-
ret ettik. Gayet sıcak bir ortamda geçen 
ziyarette yönetmelikle ilgili son gelişme-
ler ve sektörün bazı sıkıntıları ile ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. İl sağlık mü-
dürümüz yönetmelikle ilgili birkaç ufak 
pürüzün giderileceğini ve denetime gelen 
arkadaşların bu konuda bilgilendirilece-
ğini bildirdi.

30.05.2016 tarihinde Samsun tabip oda-
sının yeni seçilen yönetim kurulunu yeni 
görevlerinde başarılar dilemek amacıyla 
makamında ziyaret ettik. Sağlık sektörü-
nün sıkıntıları ve çözüm yollarının konu-
şulduğu görüşmede sıkıntılarımızın or-
tak olduğu  ve beraber hareket edilmesi 
gerektiği görüşünde hemfikir olundu.
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Obezite önemli bir halk 
sağlığı sorunu olup ço-
cukluk çağı obezitenin 

yetişkinlik obezitesine yol açtığı ve 
pek çok kronik hastalık için zemin 
oluşturduğu bilinmektedir. Okul-
larda sağlıklı beslenmeyi teşvik 
edici uygulamalar ve faaliyetler, 
çocukların sağlıklı yaşam alışkan-
lıklarını kazanmalarında temel rol 
oynamaktadır. İlimizde ilkokul çağı 
çocuklarda doğru beslenmenin 
öğretilmesi, erişkin yaş obezitesi-
nin önüne geçilmesi, toplumun 
genel olarak sağlıklı beslenme ve 
fizik aktivite konusundaki farkın-
dalığının artırılması amacıyla “ 

Ağaç Yaşken Eğilir” projesi başla-
tılmıştır.

Hedef kitlesi 9000 ilkokul öğrencisi 
ve bu öğrencilerin velisi / öğretmeni 
olan, 2015-2016 yılı eğitim öğretim 
yılını içeren, İl Sağlık Müdürlüğü, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreter-
liği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve On-
dokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanlığının paydaş olduğu 
“Ağaç Yaşken Eğilir” projesi kapsa-
mında; bilimsel örnekleme yöntemi 
ile seçilmiş okulların öğrencilerinde 
obezite prevalansının hesaplanması, 
öğrenci, öğretmen ve velilere yeterli 

ve dengeli beslenme ile ilgili eğitim-
lerin verilmesi, fizik aktivitenin öne-
minin vurgulanması, Samsun Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi bünyesinde obezite poliklini-
ğinin açılması, anaokullarında veri-
len ara ve ana yemek menülerinin 
değerlendirilmesi planlanmıştır.

Proje yönetim ve danışma kurulun-
ca, proje kapsamında dört ana besin 
grubu üzerinden beslenmenin anla-
tılmasına, beslenme zamanı ile ilgili 
3 ana, 3 ara öğüne dikkat çekilmesi-
ne ve kahvaltının öneminin özellikle 
vurgulanmasına karar verilmiştir. 
Temmuz-Ağustos 2015 döneminde 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN iL SAĞLIK 
MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇ 
YAŞKEN EĞiLiR
PROJESi
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yeterli ve dengeli beslenme konusun-
da eğitimlerde verilecek bilgiler der-
lenip standart sunular hazırlanmış-
tır. Projenin yürütüleceği ilkokul ve 
anaokullarında belirlenmiş fizik ak-
tiviteye dikkat çekmek üzere projeye 
özel hazırlanan şarkının stüdyo ça-
lışmaları da bu dönem içinde başla-
tılmıştır. 

Eğitim- öğretim yılının başlamasını 
takiben Ekim –Aralık 2015 döne-
minde okullarda boy–kilo ölçümleri 
yapılmış ailelerin, öğretmenlerin ve 
öğrencilerin konuya duyarlılığını ar-
tırmak için öğrenci, öğretmen ve veli 
eğitimleri verilmiştir.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sade-
ce obezite için değil malnütrisyon 
içinde önemli oluğunun vurgulandı-
ğı eğitimlerde süt ve süt ürünleri, et 
yumurta ve kurubaklagiller sebze ve 
meyveler ekmek ve tahıllardan olu-
şan 4 temel besin grubunun nasıl ve 
ne zaman tüketileceği bilgileri payla-
şılmıştır.

Proje aktivitelerinden bir diğeri, ana-
okullarının menülerinin gözden ge-
çirilmesidir. Aralık 2015- Mayıs 
2016 döneminde yaklaşık 120 anao-
kulunun ara ve ana öğünleri beslen-
me uzmanları tarafından değerlendi-
rilerek bu yaş grubu çocuklar için 
yeterli ve dengeli beslenmeye uygun 
hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Sağlıklı birey sağlıklı toplum sadece 
beslenme ile sağlanamaz. Sağlıklı bi-
rey olmak için alınan enerji ile harca-
nan enerjinin dengelenmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle çocuklarda ve 
toplumda fizik aktivite alışkanlığının 
kazandırılmasına yönelik “ Haydi 
Sende Katıl Bize. Bir Ki Üç…” şarkı-
sı hazırlanmıştır. Sözleri proje eki-
bince yazılan, Samsun İlkadım Gü-
zel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni 
Gücem AĞMAZ tarafından beste-
lenen, Orhangazi İmam Hatip Orta-
okulu Müzik Öğretmeni Deniz TU-
RAN TUNÇ eşliğinde aynı okul 
öğrencilerinden oluşan koro tarafın-

dan seslendirilen “ Haydi Sende Ka-
tıl Bize. Bir Ki Üç…” şarkısı İlimizde 
proje kapsamında bir ilktir.

Sözleri ile yeterli ve dengeli beslen-
meye dikkat çeken melodisi ile hare-
keti çağrıştıran “ Haydi Sende Katıl 
Bize. Bir Ki Üç…” şarkısı öğrencile-
rin doğru besin öğelerini seçmelerine 
yardımcı olması amacıyla okullarda 
beslenme saatlerinden önceki (ara 
öğün saatleri) teneffüslerde çalınmış, 
öğrencilerde egzersiz bilincinin oluş-
ması için de bu şarkıya uyarlanmış 
egzersizler, proje kapsamındaki 
okulların beden eğitimi derslerinde 
şarkı eşliğinde yapılmıştır.

Yine fizik aktiviteye dikkat çekmek 
üzere il yöneticileri çocuklar ile 
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda 
voleybol ve basketbol oynayıp Kur-

tuluş Yolunda bisiklet sürmüştür. 

Bu faaliyetler sırasında çocuklara 
gün içerisinde en az bir saat egzersiz 
yapmaları gerektiği vurgulanmıştır.
Toplumun genel olarak sağlıklı bes-
lenme ve fizik aktivite alışkanlığı ka-
zanmasına yönelik ise Cumhuriyet 
Meydanında etkinlik düzenlenerek 
hem projenin tanıtımı hem de şarkı 
eşliğinde fizik aktivite yapılması sağ-
lanmıştır.  “Sağlıklı Beslen, Hareket 
Et, Mutlu Yaşa” paneli ile sağlık çalı-
şanlarının yanı sıra ilkokul ve anao-
kulu öğretmenlerine de Prof. Dr. 
Cihad DÜNDAR Prof. Dr. H.Mu-
rat AYDIN ve Diyetisyen Güzin 
TÜMER tarafından yeterli ve den-
geli beslenme anlatılmıştır. Toplu-
mun bilgilendirilmesi için sağlıklı 
beslenme ve spor ile ilgili her türlü 
etkinliklerde stant açılmış, radyo ve 
televizyon programlarına katılınmış, 
görsel ve yazılı basın etkin olarak 
kullanılmıştır. 

Proje kapsamında yapılan çalışmala-
rın görüntüleri Piri Reis Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni 
Filiz TURUNÇ eşliğinde derlene-
rek kısa bir film hazırlanmış, hazırla-
nan şarkı ve kısa film 81 İl Valiliğine 
dağıtılmıştır. Çocukların beslenme 
ve fizik aktivite alışkanlarını öğren-
meye yönelik olarak velilere yapılan 
anket çalışmaları devam etmektedir.
    
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü
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SANAT

1990 Marmara  Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi 
mezunuyum. 1993 yılın-

dan itibaren Tekirdağ’da serbest 
dişhekimi olarak çalışmaktayım. 
2000 - 2002 ve 2004-2010 yılla-
rında TDB Denetleme Kurulu 
üyesi, 2010-2014 yıllarında Te-
kirdağ Dişhekimleri Odası Baş-
kanlığı yaptım.

TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federesyonu) bağlı Tefsad Te-
kirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği 
üyesiyim. Fotoğrafçılık ile ilgim 
dijital  kompakt fotoğraf  maki-
nalar ile 2011 yılına kadar sür-
dü. 2011 yılında DSLR (Digital 
single-lens reflex) objektifi de-
ğiştirilebilen dijital makinalar) 
fotoğraf makinamı aldım ve beş 
hafta sonu kurs için İstanbul’a 
gittim.Derneğimizce ve özel 
olarak açılan kurs ve atölye ça-
lışmalarına katılarak teknik  bil-
gimi ve kadraj oluşturmayı ge-
liştirmeye çalışıyorum.Daha çok 
manzara ve sokak fotoğrafları 
çekiyorum.

2013’te Ankara Dişhekimliği 
Odasının düzenlemiş olduğu 

‘’Gülen Yüzler ‘’ fotoğraf yarış-
masında 1. oldum.

FIAP(Uluslararası Fotoğraf sa-
natı Federasyonu)  yarışmala-
rında AFIAP ünvanını alabil-
mek için Mayıs 2016 itibarı ile 6 
adet uluslararası fotoğraf yarış-
masına katıldım. Buralarda 45 
sergileme 1 adet mansiyon al-
dım. Günümüzde dijital fotoğ-
raf makinalarıyla ve cep telefon-
larıyla fotoğraf çekmek çok 
kolaylaştığından fotoğrafa olan 
ilgi artmıştır. Bir sektör doğ-
muştur aynı mesleğimizde ol-
duğu gibi kurslar,çekim atölye-
leri ve yayınların sayısı artmıştır.

Eskiden’’ iyi fotoğraf makinası: 
iyi fotoğraf ‘’denen inanış doğru 
bir yaklaşım değildir. Doğru 
olan eldeki fotoğraf makinasına 
iyi hakim olmaktır. Güzel fo-
toğraflar çekmek için sahip ol-
duğumuz  makinayı iyi tanıma-
lıyız, ışık olayına hakim 
olmalı,iyi kompozisyon kurmak 
ve ne anlatmak istediğimizi vur-
gulamayı bilmemiz gerekir. 
Bunlar için gerekli olan teorik 
bilgi ve malzemeyi yerinde kul-
lanmayı öğrenmemiz gerekir. 
Fotoğraf makinasının ismi Ca-
mera obscura yani karanlık ku-
tudan gelmektedir. Fotoğraf; 
ışıkla yazmak demektir.

Fotoğrafçılık
Dersleri...

Birol KARAİBİŞ’ten
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brlkrbs@gmail.com
TEKİRDAĞ / Dişhekimi
Birol KARAİBİŞ
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Fotoğraf çekerken ışığı kullan-
mak yani güneş‘in hareketini 
bilmek gerekir. Bunun için bil-
mediğimiz bölgede çekim yapı-
yorsak yanımızda pusula taşı-
malıyız. Doğuya bakanlar ilk 
önce daha sonra güneye bakan 
cisimlerin fotoğrafı çekilir. Mev-
simlere ve ülkelerin durumuna 
göre değişmekle birlikte gündo-
ğumundan 11‘e kadar doğuya 
bakan sabit cisimler. 11:00-
16:00 ya kadar güneye bakanlar, 
16:00 dan gün batımına kadar-
da batıya bakan sabit cisimler 
için yapılan çekimler uygundur.

Portre fotoğrafı çekilmek isteni-
yorsa zoom objektiv en iyisi 
85mm f değeri açık olarak yani f 
1.4-4 arasında .

Manzara fotoğrafı çekimlerinde 
geniş açı lens ve f değeri 8-16 
aralığında çekmek gerekiyor.

Beyaz dengesi çok önemlidir. Fo-
toğraf makinasının beyaz ayarını 
bulunduğumuz ışık kaynağına ve 
hava durumuna göre ayarlama-
mız gerekir. Gün ışığında mı, flo-
resanmı, bulutlu veya güneşli ha-
vamı gibi şartlara göre 
ayarlanmalı veya makinaya bıra-
kıp otomatikte çekim yapılabilir.

İyi bir fotoğrafta Diyafram, ens-
tantene ve ISO değerleri çok 
önemlidir. ISO fotoğraf makina-
mızda bulunan sensörlerin ışığa 
olan duyarlılığıdır.Işık kaynağı 
azaldıkça flaş kullanmak istemi-
yorsak ISO değerini yükseltmek 
zorundayız sensöre fazla enerji 
gider ve ısınma yapar, bu da fo-
toğraflarımızı büyülttüğümüzde 
gren (noise) yapar.Bunu istemi-
yorsak enstantane ayarını düşür-
memiz gerekir.Enstantane ayarı 
60’ın altına indiğinde elde çekim 
yapmak zorlaşır o zamanda tri-
port kullanmamız gerekir.

Diyaframdan geçen ışığın ne ka-
dar süreyle sensörde kalacağına 
enstantene denir. Fotoğraf çeki-
mide hareketi kontrol etmek is-
tiyorsak (enstantene )modunu 
kullanmalıyız. Az ışıkta hareke-
ti dondurmak için ya ISO yu 
yükselteceğiz ya da flaş gibi ha-
rici ışık kaynağı kullanmamız 
gerekir.

Diyafram gelen ışığın ne şiddet-
te ve yoğunlukta ayarlamaya ya-
rar. Alan derinliği ile çekim yap-
mak için A (diyafram öncelikli) 
modda çekim yapmalıyız.Az 
ışıkta çekim yapıyorsak açık di-
yafram değeri kullanmalıyız.

Objektiflerde f değeri büyüdük-
çe diyaframların açıklığı azalır.
Alan derinliğini azaltmak seçti-
ğimiz nesneyi ortamdan ayır-
mak istiyorsak açık objektif f 
değeri seçmeliyiz. Fotoğrafın 
hertarafının net çıkmasını isti-
yorsak 11-16 f değeri seçmeli-
yiz.

Bunlar net ve güzel fotoğraf 
çekmek için temel bilinmesi ge-
rekenlerdir.Yardımcı olarak çe-
şitli lensler ve tripot kullanılabi-
lir.

Çekimden sonra fotoğrafın tam 
işlenebilmesi için RAW çek-
mek lazım. RAW çekim ham 
olarak kaydedildiği için bilgisa-
yarda işlenme sırasında ışık ve 
diğer değerler değiştirilebilmek-
tedir. RAW çekim daha çok yer 
tuttuğundan bazıları JPEG çe-
kimi tercih etmektedir. Bu daha 
sonra işlenmede raw kadar iyi 
sonuçlar vermemektedir. Hepi-
nizin ışığı bol olsun. İyi çalışma-
lar.

Teşekkürler.
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TEMA

Samsun Dişhekimleri Odası
Merzifon İlçe Temsilcisi

Kadir ACAR

dtacar@gmail.com

Değerli 
dostlarım,

Birkaç sayıdır bu şirin dergide 
bu sayfaları işgal ediyor, çevre 
ile ilgili yazılar yazmaya çalışı-

yorum. Okuyup okumadığınızı, beğe-
nip beğenmediğinizi bilemiyorum. 
Çünkü internetteki gibi değil bu say-
falar. Yazılanların beğenilip beğenil-
mediği gibi bir değerlendirme yapmak 
mümkün olmuyor. Severek yazmaya 
çalışıyorum. 

Ortaokulda kompozisyonlarım iyiydi. 
Sınıf hocamız Zeki bey duvar gazete-
sinin idaresini bana vermişti. Hala 
Tema’da duvar gazeteciliği devam edi-
yor. Çevre sağlığı koleji eğitiminden 
dolayı çevrecilik yakamı bir türlü bıra-
kamadı. Diş hekimi olduktan sonrada 
Pazar Devlet Hastanesinde bakımsız 
bahçemizin tanzimi, Merzifon Hava 
Hastanesinin fidanlarının dikimi, 
Merzifon Belediyesi eski çöp ve inşaat 
atıkları alanının ağaçlandırılması, 
Tema Vakfı temsilciliği gibi çalışma-
larda çevreciliğin tuzu biberi oldu 
bende. Bütün bu faaliyetlere belki 
normal diyorsunuz. Ama ben ne ya-
pacağımı bilmeden 35 yıldır en küçük 
amalgam atıklarını bile biriktiriyorum 
(Sahi bilen var mı?) Geçen haftada 
TEMA grubu ve diğer çevreci deliler-
le mıntıka temizliği yaptık.  Şehrimiz 
Merzifon’un güzelliğine güzellik ka-
tan göğsünde çok büyük harflerle 
ÖNCE VATAN yazan Tavşan 
Dağın’da  50 kişilik bir grupla giydik 
eldivenleri, sıvadık kolları çevre temiz-

liği yaptık. O güzelim doğamız yol 
kenarlarımız inanın pislikten geçilmi-
yor. 2-3 saat içerisine de hemen he-
men bir kamyon dolusu geri dönüştü-
rülebilecek cam, plastik, kağıt atık 
toplandı. Bu olayı anlattığım bir okul 
müdürü, bizde öğrenciyken yapıyor-
duk ancak şimdi öğrencilerden okul 
çevresini temizlemelerini bile isteye-
miyoruz dedi üzülerek. 

Çünkü veliler tepki gösteriyormuş, is-
temiyormuş. Çocuklara çevre temizli-
ği alışkanlığını şimdi veremezsek ne 
zaman vereceğiz. Büyükler zaten yap-
mıyorlar. Siz bir düşünün bu ülkenin 
hali gelecekte ne olur. Doğal güzellik-
lerimizden ne kalır. Rusya’da görüştü-
ğüm öğrenciler şehirlerarası yollarda 
temizlik yapıyorlardı. Sorumluluk al-
mışlardı. Biz de öğrenci okulu ve çev-
resinden aile evinin önünden ve çevre-
sinden sorumlu değil. Hatta 
köylümüz kentlimiz inşaat artıklarını 
çöplerini en güzel yerlere çaktırmadan 
atma özgürlüklerine! sahipler. 

Biliyorum içinizi kararttı tüm bu yaz-
dıklarım. Biz insanların aşırı tüketim 
hırsı daha teknolojik ve refah yaşama 
tutkumuz, bencilliğimiz, bilgisizliği-
miz bu ortamı oluşturuyor. Günü-
müzde çevre sorunlarının çözümünde 
devlet kurumları, yerel yönetimler bi-
rinci sorumlu. Ancak bizler birey ola-
rak neler yapıyoruz, veya yapmıyoruz? 
Çocuklarımızı yetiştirirken onlara 

çevre bilinci veriyor, davranışlarımızla 
örnek oluyor muyuz? Kağıt, cam, 
plastik, metal (eski frezler, kanal alet-
leri), amalgam atıkları gibi dönüşüm 
için gerekli noktalara ulaştırabiliyor 
muyuz? Yaşadığımız semtin, kentin 
sorunlarını yetkililere iletip çözüm is-
tiyor ve baskı unsuru oluyor muyuz? 
Yoksa kendi kendine söylenip birileri 
ilgilensin diye mi bekliyor muyuz? 
Doğa koruma konusunda gönüllü bir 
kuruluşa üye misiniz? Hatta aktif gö-
rev alıyor musunuz? 

Çevre konularında okuyup bilgileni-
yor musunuz? Sevginin de bilgiden 
doğduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. 
Rahmetli Orhan Boran’dan dinlemiş-
tim. Dünya çelik devi İsveç’te lavabo 
da ki küçük ikaz tabelasında ‘’Kullan-
dığınız jiletleri geri dönüşüm kutusu-
na atarak İsveç çelik sanayine katkıda 
bulunun’’ yazıyormuş. Bizler de her 
gün çöpe attığımız binlerce frezi  atık-
larda değerlendirerek  ülke sanayine 
katkıda bulunamaz mıyız?

Hepinize çok sıcak olmayan temiz 
gölgelere sığınabileceğiniz, serin de-
nizlerde ferahlayabileceğiniz güzel 
günlerle dolu bir yaz mevsimi dilerim.
 



RÖPORTAJ

22 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 4   Sayı : 17 / 2016

Merhaba Ali Bey ;Öncelik-
le bize vakit ayırdığınız 
için teşekkür eder, ko-

nuşmamıza birkaç soru ile başlamak 
isterim.

Firmanız kaç yılında kuruldu, 
kurucuları kimlerdir ve kaç 
yıldır bu sektörde faaliyet 
gösteriyorsunuz ?
Rica eder, ilginizden dolayı biz te-
şekkür ederiz. Sorularınızı sırasıyla 
yanıtlamaya çalışacak olursak daha 
öncesinde yine Samsun da faaliyet 
gösteren başka bir firmada çalış-
makta olan Recep Eryılmaz,Uğur 
Erçin,Ali Aker, Şencan Semiz ve 
Ali Afacan olarak 2011 Yılının Şu-
bat ayında Vefa Diş Deposu’nu hiz-
mete açtık. Firma olarak altıncı yılı-
mızdayız, lakin çalışma arkadaşları 
olarak ortalama yirmi yılı aşkın sü-
redir sektörde faaliyetlerimiz sür-
mektedir.

Firma olarak faaliyet 
alanlarınız nelerdir?
Diş hekimliği sarf malzemesi, orto-
donti malzemesi satışı ve implant 

servislerimizin yanı sıra cihaz satışı, 
kurulum ve teknik servis hizmeti 
vermekteyiz.

Satış ve Servis ağınız 
nereleri kapsıyor?
Samsun, Sinop, Kastamonu, Kara-
bük, Bartın, Amasya, Çorum, Yoz-
gat, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun il 
ve ilçe merkezlerine yaklaşık her iki 
haftada bir düzenli olarak satış ve 
teknik servis hizmeti ulaştırmakta-
yız. Bunun dışında internet sitemiz-
den ülkemizin birçok bölgesine kar-
go aracılığı ile satış yapmaktayız.

Mesleğinizin en sevdiğiniz 
tarafları ve zorlukları 
nelerdir ?
Bizim için en güzel yönü müşteri 
kitlemiz bilinçli ve profesyonel kul-
lanıcı olması, bizlerden bir ürün ta-
lep edildiğinde genellikle daha önce-
den kullandığı yada araştırıp 
hekimin bizden talep ettiği ürünler 
olması, bilgi olarak genelde cihazlar-
la ilgili paylaşım yapmamız gereki-
yor, yeni çıkan ürünlerle ilgili de ta-
nıtımlar yapıyor sürekli farklı 

ürünler sunmaya çalışıyoruz bunlar 
bizim sevdiğimiz ve çalışırken zevk 
aldığımız şeylerden bazıları, olum-
suz veya zor yönlerden bahsedecek 
olursak aslında sıkıntılarımız siz diş 
hekimleriyle ve diş teknisyenleriyle 
aynı sorunlar, sağlık politikaları 
özelden hizmet alınamaması vs. 
bunları konuşmaktan aslında biz-
lerde sıkıldık ama şöyle özetleyecek 
olursak müşteri potansiyelimizin 
büyük bir kısmının resmi kurumlar 
deği lde özel muayenehaneler ve po-
liklinikler olmasını istiyoruz. Bu-
nunla ilgili gelişmeleri de dikkatle 
izliyoruz.

Devletin sağlık politikalarına 
dair bir soru: Diş malzemeleri 
ithal eden, üreten, satışını ya-
pan sanayicilerin ve ticaret 
erbaplarının bu konu ile ilgili 
politikalara bakışı nasıl?
Konu ile ilgili meslek odaları ile si-
yasiler sürekli görüşmeler içinde fa-
kat bi gelişme olmadığını bizde siz-
ler gibi izlemekteyiz, hepimiz bir 
beklenti içinde daha iyi koşullar sağ-
lanmasını beklemekteyiz.

GÜVENiLiR MARKA
GARANTiSi ile varız...

Yirmi yılı aşkın süredir 
sektöre emek vermiş  

Vefa Diş Deposu 
kurucuları altı yıldır 

aynı çatı altında 
kaliteli ulaşılabilir ürün 
güvencesiyle belir-

ledikleri hedeflere 
ulaşarak  hizmet 

vermeye devam 
etmekteler. Neler 

yapıyorlar, sektör de 
ne nasıl devam 

etmekte onlardan  
dinlemek istedik. 
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Firma olarak hedefleriniz 
nelerdir?
Firmamızın kuruluş yılı olan 2011 
de iki temel hedefimiz vardı birincisi 
yurtdışından ürün ithal etmek, bu 
hedefimizi kısmen yerine getirmiş 
durumdayız birkaç firma ile direk 
ithalat yapmaktayız tabii ki bu fir-
maların sayısını artırmak yine he-
deflerimiz arasında. Diğeri ise ima-
lat, bununla ilgili argelerimiz devam 
etmekte ve bunun yanı sıra sektörün 
akış yönü hakkında emin olup akıllı 
yatırım yapabilmek adına bekle-
mekteyiz.

Çok ucuz ve kalitesiz malze-
melerin piyasaya girmiş ol-
ması ihalelerde sorun oluştu-
ruyor mu? Bu konuda ne 
yapılabilir, fikriniz nedir?
Bir ürünün kalitesinin fiyatı ile de-
ğerlendirilmesi  maalesef sektörde 
kullanıcılarımızın en çok yaptığı ha-
talardan biri, bazen orta fiyatlı bir 
ürün pahalı bir üründen daha işlev-
sel olabiliyor,bazen ise tam 
tersi,bizim genellikle dikkat ettiği-
miz husus imalatçı firmanın kendi 
markasını piyasaya sürmek, sahada 
bir çok fason ürün mevcut,evet son 
senelerde kamu ihalelerinde ki alım 
adetlerinin yükselmesi ile yurtdışı 
ürün ithalatı trafiği son derece 
arttı,herkes bir şeyler ithal etme pa-
niğine kapıldı, daha ucuzunu bulup 
kuruma verebilme çabası falan der-

ken herkeste ürün stoğu şişti, diş 
depoları medikal bir çöplük haline 
döndü.Kurumlarda ihale yetkilileri 
genellikle kalitesinden şüphe bile 
duysa kanunlar gereği şartnameye 
uyan ürünleri almak zorunda kalı-
yorlar.Kamu ihalelerinde köklü bir 
değişiklik yapılmadığı sürece ku-
rumlarda kalitesiz ürün alma zo-
runluluğu devam edecektir. Satışı 
yapılan demirbaş vs. malzemelerin 
teknik sorunları ile ilgili ithalatçı fir-
malarla sorunlar yaşıyor musunuz 
yedek parça temini vs.

Şöyle ki; Cihaz satış olayı sarf mal-
zeme gibi değil,10 yıl önce bile ver-
miş olduğunuz bir cihazın yedek 
parçasını temin etmek satıcı firma 
zorunluluğu altında,bu da ağır bir 
yükümlülük olduğu için sektörde 
isim yapmış güvenilir firmalarla ça-

lışma zorunluluğu getiriyor. Örne-
ğin; Diş üniti ve aksamları olarak 
Tekmil Marka ’nın temsilciliğini 
yapmaktayız 1943’den beri Türkiye’ 
de imalatçı bir firma ve şu an en ka-
liteli ve tercih edilen yerli cihaz ko-
numunda. Bu tip oturmuş marka ve 
firmaların ürünleri satıldığı sürece 
hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyor ve 
yaşatmıyoruz.

Sektörde ki satılan malzeme-
lerin fiyatlarının yüksek olma-
sının sizce sebepleri ne olabi-
lir?
Bu soruyu bana sektöre yeni başla-
dığım 90’lı yıllarda sormuş olsaydı-
nız belki arz talep diye cevaplayabi-
lirdim fakat bugün durum   farklı,  
ben dental  sektörde ürünlerin eski-
sinden çok daha ucuz olduğunu gö-
rüyorum, birkaç örnek vermek isti-
yorum, 90’lı senelerde muayenehane 
teknisyenliği yaptığım sıralarda 1 
Paket karboksilat simanı 20 TL’ye 
alıyorduk, yaklaşık 20 sene geçti şu 
an 30 TL. civarı, cihazlar çok ucuz 
ışıklı led cihazları, amalgamatör vs. 
bugün bir cep telofonu fiyatına 10 
adet ışıklı dolgu cihazı alınabiliyor, 
daha önceden absürt rakamlar öde-
nen cihazlar bugün gayet makul fi-
yatlara satılıyor. Önceden bir öğren-
ciyi diş hekimliği fakültesinde 
okutmak çok maliyetliydi, ama bu-
gün gayet makul fiyatlara okul ihti-
yaçlarını karşılayabiliyorlar. Tabii ki 
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2016-2017 dönemi için 
Grass Savoye Sigorta Bro-
kerliği kanalıyla Dubai 

Starr Sigorta firmasından “Kar-
pal tunel sendromu” dahil olarak 
sözleşme yapılmıştır.

Kaza geçiren dişhekiminin si-
gorta firmasına başvurusunun 
kazanın oluşunu takiben 10 gün 
içerisinde yapılması gerekmekte-
dir.

2016-2017 Dönemi Ferdi Kaza 
ve İşgöremezlik Sigortası

TEMİNATLAR 
TEMİNAT TUTARLARI
Kazaen Vefat 15.000,00
Kazaya Bağlı Sürekli Sakatlık 
15.000,00
Kazaya Bağlı Tedavi Masrafları 
1.500,00
Kazaya Bağlı İşgörememezlik 

Teminat 75 TL/gün

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve 
sözleşme örneği Türk Dişhekim-
leri Birliği  ve odamızın internet 
sayfalarından öğrenilebilir.

Herşeyin tepetaklak olduğu 
günlerden geçiyoruz. Terör en 
büyük düşmanımız.Bombalar 
patlıyor insanlarımız  ölüyor. Va-
tanımız için 100’ lerce askerimiz 
şehit oluyor. Hayatta en önemli 
şey insan hayatı. Bu nedenle sağ-
lığımıza dikkat edelim kendimi-
zi koruyalım. Ruh sağlığı  da en 
az beden sağlığımız kadar önem-
li. Bu zor günleri sağlıklı bir şe-
kilde hep beraber atlatabilmek 
güzel ve aydınlık günlere biran 
önce merhaba diyebilmek en bü-
yük dileğim.

Bu arada umarım ihtiyaç olmaz 

ama eğer olursa meslek sigorta-
mız olduğunu da hatırlayalım 
istedim.
Herkese sağlıklı, mutlu, 
huzurlu  günler …

daha da uygun fiyatlara ürün temin 
etmek bizleri mutlu edecektir ama 
ortada görmemiz gereken bi gerçek 
var .
Bu meslek dalında faaliyet 
gösterebilmek için bakanlık 
yeterlilik belgesi gibi herhangi 
bir belge zorunluluğu getiriyor 
mu ?
Evet ,artık böyle bir yetki belgesi is-

teniyor, firma olarak tüm personel 
online bir sınava girdik, belgelerimi-
zi aldık,bu belgelere beraber sağlık 
müdürlüğünden yetki belgesi veril-
di. 

Ali Bey Son Olarak Dergimiz ve 
Odamız hakkında genel dü-
şünceleriniz nelerdir?
‘’Çok politik bir cevap vermem gere-

kecek, riskli bir soru’’diyerek biraz 
tebessüm ettikten sonra Ali Bey ce-
vap verir. Oda yönetimini idari bir 
kurum olarak değilde bir aile gibi 
görmekteyiz, bölgede son derece ak-
tif bir rol oynuyorsunuz, özellikle 
her sene düzenlemiş olduğunuz ba-
har sempozyumu ile sektöre emek 
veren herkesi bir araya getirmeniz 
tarifi yapılamaz bir duygu, dergi ile 
de son derece başarılı olduğunuzu 
düşünüyor emeklerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum. 

aekdogan@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

RÖPORTAJ:

Ali Ekrem DOĞAN

RÖPORTAJ

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Övgü TUNÇDEMİR

ovgu1993@yahoo.com

Türk Dişhekimleri Birliğinin organizasyonu ve dişhekimleri odalarımızın ödentileri ile meslektaşlarımız 
TDB ve Dubai Starr Sigorta arasında imzalanan protokol ile Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İş-
görememezlik Sigortası kapsamına alınmıştır.

FERDİ KAZA SİGORTASI…
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TDB Yüksek Disiplin Kurulu Çalışmaları

Odalarımızın 16. Dönem 
Disiplin Kurulu Başkan 
ve Raportörleri için 

TDB ve Dişhekimleri Odaları 
Disiplin Yönetmeliğine göre di-
siplin soruşturmalarında uyul-
ması gereken kuralların yer aldığı 
bilgilendirme toplantısı 15 Hazi-
ran 2016 Çarşamba günü 
Ankara’da gerçekleştirildi.

TDB Yüksek Disiplin Kurulu 
Raportörü Dişhekimi Ufuk İş-
man ve TDB Hukuk Bürosun-
dan Av.Yalçın Akbal tarafından 
yapılan sunumlar ve karşılıklı so-
ru-cevap şeklinde geçen  toplan-
tıya odamız Disiplin Kurulu Baş-
kanı Dişhekimi Sema Özakan ve 
Raportör İsmail Hakkı Çil tara-
fından temsil edilmiştir. Bu top-
lantıda yüksek disiplin kuruluna 
gelen soruşturma dosyalarındaki 
eksiklikler yanlışlıklar ve dosya 
düzeni tartışıldı. Benim size de-
ğineceğim esas konu ağız ve diş 
sağlığı hizmeti veren özel sağlık 
kuruluşları ve polikliniklerle olan 
sorunlardır. Çünkü bize gelen so-
runlu dosyaların büyük kısmını 
bunlar oluşturmaktadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Diş-
hekimleri Odalarının Disiplin 
Yönetmeliği’nin aşağıdaki mad-
delerini hatırlatarak devam et-
mek istiyorum;

Madde 1 – (Değişik: 
RG-25/3/2001-24353)
Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Taba-
bet ve Şuabatı Sanfatlarının Tar-
zı İcrasına Dair Kanuna, 3224 
sayılı Türk Dişhekimleri Birliği 
Kanununa, Tıbbi Deontoloji Tü-
züğüne ve bu Yönetmelik hü-
kümlerine tabi dişhekimlerinden, 
hukuki düzenlemelerin kendile-
rine yüklediği görev ve sorumlu-
lukları yerine getirmeyenler ile 
uyulması zorunlu kılınan husus-
ları yapmayanlara, yasakladığı iş-

leri yapanlara veya meslek vakar 
ve onuruna yahut meslek düzen 
ve geleneklerine uymayan davra-
nışlarda bulunanlara verilecek di-
siplin cezalarını göstermektedir.

Madde  2 –  Odalara kayıtlı ol-
sun veya olmasın, yasalar gere-
ğince dişhekimliği mesleğine 
mensup olanların, disiplin suçları 
ile bu suçlara verilecek disiplin 
cezaları, disiplin kurullarının 
oluşması, disiplin soruşturması, 
itiraz ve uygulama biçimleri bu 
yönetmelikte gösterilmiştir.

Özel kanunlarında odalara üye 
olamayacaklarına dair hüküm 
bulunup da, mesleğini serbest 
icra edenler hakkında, bağlı bu-
lunduğu kamu kurumunca disip-
lin soruşturması açılmaması veya 
disiplin cezası verilmemesi, bu 
yönetmeliğe göre işlem yapılma-
sını etkilemez. İlgililer hakkında 
cezai takibat veya hüküm tesisi, 
disiplin soruşturması ve disiplin 
cezası uygulamasına engel değil-
dir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Su-
nulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik

14.maddesi i)bendine göre Sağ-
lık kuruluşunda çalışan diş he-
kimleri ile birlikte ağız ve diş sağ-
lığı hizmetleri ile ilgili mevzuat 
hükümlerini yerine getirmek.

25.madde – (1) Sağlık kuruluşla-
rı tarafından reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları ağız ve diş 
sağlığını koruyucu ve geliştirici 
nitelikte bilgilendirme yapabilir. 
Sağlık kuruluşları bu madde hü-
kümlerine aykırı olmamak kay-
dıyla açılışı, hizmet alanları ve 
sunduğu hizmetler ile ilgili konu-
larda toplumu bilgilendirmek 
amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan 
verebilir. Ancak, bilgilendirme ve 

tanıtım faaliyetleri kapsamında 
yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bi-
limsel olarak kanıtlanmamış bil-
gilere ve talep oluşturmaya yöne-
lik açıklamalara yer verilemez.

(3) Tabelaları ile basılı ve elektro-
nik ortam materyallerinde, ruh-
satnamesinde kayıtlı sağlık kuru-
luşu ismi dışında başka bir isim 
kullanılamaz.

(4) Sağlık kuruluşları, tıbbî de-
ontoloji ve meslekî etik kuralları-
na aykırı şekilde, insanları yanıl-
tan, yanlış yönlendiren ve talep 
oluşturmaya yönelik, diğer sağlık 
kuruluşları aleyhine haksız reka-
bet yaratan davranışlarda bulu-
namazlar ve bu mahiyette tanı-
tım yapamazlar.

(5) Sağlık kuruluşları tarafından 
her türlü yayın mecralarında yer 
alan sağlık bilgileri, konusuna 
göre yetkili sağlık meslek men-
supları tarafından verilmek zo-
rundadır. Bu mecralar yoluyla 
yapılan bilgilendirme ve tanıtım-
lar, hastayı ilgili sağlık kuruluşu-
na doğrudan veya dolaylı biçimde 
yönlendirecek içerikte olamaz.

(6) Bu maddede belirtilen esasla-
ra uymayan sağlık kuruluşu işle-
tenleri ve mesul müdürleri hak-
kında ilgili mevzuat hüküm 
-lerindeki müeyyideler uygulanır.

Meslektaşlarıma bu maddeler 
doğrultusunda mesleklerinde ba-
şarılı çalışmalar tememni 
ederim.

Türk Dişhekimleri Birliği
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Muammer ERTAN

dtmertan@yahoo.com
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GEZİ

Valla geldik buraya kadar, iyi 
güzel de...Yani, yürüyece-
ğiz işte..Hani birisine bir 

faydamız olacak mı ki?’’ diye düşü-
nürken, aklımı ve gönlümü allak 
bullak edecek bir yolculuğun arefe-
sinde olduğumuzu bilmiyordum. 
Gönlümüzde aldığımız mesafenin, 
ayaklarımızın kat ettiğinden çok 
daha fazla olduğu bir yolculuktu 
bu.

1995 yılında, Bosna’da, acımasız bir 
kıyım devam etmektedir. Sırplar 
Bosnalı müslümanlara eşi benzeri 
görülmemiş bir katliam uygular-
ken(35 bini çocuk 200 bin insan 
katledilmiş, yaklaşık 50 bin kadın 
sistematik tecavüzlere uğramıştır), 
Sırbistan sınırına yakın bir şehir 
olan Srebrenitsa  direnmektedir. 

Çevre yerleşim birimlerinde yaşa-
yan bir çok insan, Sırplara teslim 
olmayan bu küçük şehre sığınmış, 
şehrin nüfusu 3 katına çıkmış, açlık 
tehlikesi baş göstermiştir.  Derken 
ilginç bir olay olur: Birleşmiş Mil-
letler Srebrenitsa’yı güvenli bölge 
ilan eder. Maalesef bu kararın kula-
ğa geldiği kadar hoş sonuçları yok-
tur. Zira ‘’güvenli bölge’’nin anlamı 
şudur: Srebrenitsa silahlardan arın-
dırılacak, güvenliği BM sağlayacak-
tır. Bosnalı müslümanlara güvenlik-
leri garanti edilir. Silahlar toplanır. 
Ratko Mladiç komutasındaki Sırp-
lar tekrar saldırdığında Tom Karre-
mans komutasındaki Hollandalı 
askerlerden oluşan BM birliği, şehri 
direnmeden Sırplara teslim ederler. 
Bir terslik olduğunu anlayan bazı 
Boşnaklar BM deposundan ele ge-

çirdikleri hafif silahlarla bir yarma 
harekatına girişir  ve Tuzla bölge-
sindeki yeşil bölgeye doğru ölümcül 
bir yolculuğa çıkar. Srebrenitsa’da 
kalanlar ise korkunç bir katliama 
maruz kalır. 8372 kişi acımasızca 
katledilir...Ünlü Srebrenitsa katlia-
mı... Yola çıkanlar ise bir yandan 
Sırp hatlarını yararak, bir yandan 
Sırplar tarafından katledilerek 
Marş Smrti (ölüm yürüyüşü) de-
nen 7 günlük bir yolculuk sonunda 
Tuzla bölgesindeki Nezuk köyüne 
varırlar. Yola çıkan 15 bin kişiden 
3500’ü sağ kurtulabilmiştir. Marş 
Mira, bu yolculuğu ve katledilen in-
sanları anmak için, bu defa ters yön-
den, Nezuk’tan Srebrenit sa’ya ya-
pılan 3 günlük bir yürüyüş. 3 günde 
yaklaşık 100-110 km yürüyen katı-
lımcılar, katliamın yıldönümünde, 

MARŞ MİRA
(BARIŞ
YÜRÜYÜŞÜ)
tdogruer@hotmail.com
Gerze-SİNOP / Dişhekimi
Tolga DOĞURER
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11 Temmuz’da Sreb- renitsa’ya, Po-
toçari’deki şehitliğe ulaşıyorlar. Bu-
rada o yıl toplu mezarlarda bulunan 
ve DNA testi sonucu kim olduğu 
belirlenen katliam kurbanlarının 
cenaze törenleri yapılıyor. 

Bu duygu dolu yolculuk her yıl 7 
temmuzda başlıyor. Akşamüstü 
ulaştığımız başlangıç noktasında 
çadırlarımızı kuruyor, törenleri izli-
yoruz. Gaziler, her milletten 
katılımcılar,insanın içini sızlatan 
katliamın canlı tanıkları sizi ilk 
günden etkisi altına alıyor. Bosna-
Hersek’ten sonra en çok katılım 
Türkiye’den. Heyecanla sabahı bek-
liyoruz.

1. GÜN:
Sabah beş gibi kalkıyor, çadırlarımı-
zı topluyoruz.  Bir süre sonra kortej 

yola çıkıyor. Köylülerin bizleri el 
sallayarak, sanki 
akrabaları,sevdikleri gibi uğurlama-
ları, cami hoparlöründen eşlik eden 
ilahiler içimizi titretiyor.  O ruh ha-
lini anlatacak kadar iyi bir yazar de-
ğilim maalesef.  Sonra sonu gelme-
yen adımlar,adımlar...

Sıkça mayınlı arazilerden geçiyo-
ruz. Yolun iki tarafında emniyet şe-
ritleri. Maalesef savaş sırasında dö-
şenen mayınlar, maddi imkansız 
lıklar sebebiyle henüz toplanama-
mış durumda. Köylerden geçerken 
köylüler sizi  mutlulukla karşılıyor, 
ve kahve,çay, tatlı,ne ikram edebilir-
lerse onu sunuyorlar. İlgileri bize 
güç veriyor...

Sırp bölgesine geldiğimizde polisle-
rin davranışlarındaki değişikliği far-
kediyoruz. Bir bölgede özellikle 
toplanan Sırp polisinin o bölgede 
bulunan toplu mezarın başında dua 
etmemizi engellemek için orada ol-
duğunu öğrenmek, hele hele Sırp 
polisinin bizimle alay etmesi bizi 
ateşliyor.

Akşam 5 gibi kamp alanımıza varı-
yor, çadırımızı kurup,yemek yiyip, 
şişen ayaklarımızı dinlendiriyoruz. 
Güneş battıktan sonra çok fazla 
uyanık kalamıyoruz...

2. GÜN: 
En zorlu gün. Udriç dağı zorlu bir 

engel önümüzde. Yol bitmek bilmi-
yor. Herkes biribirine yardım edi-
yor. Küçük oğlum gruptaki yardım-
sever abilerinin omuzlarında 
giderken, büyük oğlum yardım tek-
liflerini inatla geri çeviriyor. Ancak 
acıyan ayaklarına molalarda masaj 
yapan Caner abisinin yardımıyla 
ikinci günü tamamlayabiliyor. 9 ya-
şındaki bir çocuğu bu ruh haline 
bürünmesi, yürüyüşün psikolojisi 
hakkında bir fikir veriyor.

2.gün, aynı zamanda toplu mezarla-
rın yoğunlaşmaya başladığı gün. 
Toplu mezarların kitabelerinde ve 
şehit mezarlarında aynı yazı: ‘’Allah 
yolunda öldürülenlere ‘ölüdür’ de-
meyiniz. Bilakis, onlar diridirler, 
ama siz bilmezsiniz’’ (Bakara,154) 
Boğazımıza bir şeyler düğümleni-
yor. Ancak 11 akrabası, bir oğlu ha-
riç  tüm kardeşleri, oğulları, torun-
ları şehit olan Boşnak teyze, 

Her mezar taşında 
Bakara suresi 154. 

Ayet. Doğum ve 
ölüm yıllarına 

dikkat…

fabrika içindeki 127 tabut
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GEZİ

hikayesini anlattığında kimse ken-
dini tutamıyor. Yanımızda getirdi-
ğimiz Türk bayraklarını hediye etti-
ğimizde ne kadar mutlu olduklarını 
anlatamam... İkinci gün hepimizi 
yıpratıyor. Kamp bölgesine hava ka-
rarırken varabiliyoruz.

3. GÜN:
İşte büyük gün! Dün ayakları şişen, 
su toplayan, sakatlanan bir çok kişi 
yürüyüşü gözyaşları içinde bırak-
mak zorunda kalıyor, ama gözyaşla-
rı canları yandığı için akmıyor. Ak-
şam üzeri saat 5 civarında Potoçari 
şehitliğine doğru tepelerden inmeye 
başlıyoruz. Grubu gözyaşları içinde 
karşılayan şehit yakınları, insanlar, 
kar beyaz mezar taşlarıyla dolu şe-
hitlik, sanki kaybettikleri sevdikleri 
geri gelmiş gibi yüzünüze bakan in-
sanlar... Şehitliğe uğradıktan sonra, 
yolun hemen karşısında bulunan ve 
katliamın yapıldığı fabrika binasına 

giriyoruz. Yeşil örtüye sarılmış 127 
tabut bizi karşılıyor. Tabutların iki 
başına geçiyor, onları tek sıra halin-
de şehitliğe taşıyoruz. Taşırken iki 
yanda sıra olmuş insanlar tabutlara 
okşarcasına dokunuyor. Ve siz dü-
şünü -yorsunuz: ‘insanlar birbirine 
bunu nasıl yapar?’ Katliam sırasın-
da dünyanın sessizliğini ve BM’nin 
etkisizliğini hatırlayıp, öfkeyle diş-
lerinizi sıkıyorsunuz.  Ertesi günkü 
resmi törenlerle gömülmek üzere 
tabutları şehitliğe getirdikten sonra 
ayrılıyoruz. Katliama katılan Sırp-
ların hiçbiri yargılanıp ceza alma-
mış (Karadziç hariç), bugün Bosna-
Hersek Sırp bölgesinin polis 
teşkilatında ya da önemli devlet da-
irelerinde, belediyelerde görev yapı-
yor. Savaşın bitmediğini farketmek 
daha da tedirgin ediyor bizi. Sadece 
dondurulmuş. Bunu Sırpların ta-
cizkar davranışlarından anlıyorsu-
nuz. Zaten Boşnaklar da açıkça 
söylüyor. Bosna, her an tekrarlanma 
ihtimali olan bir trajedi. Bu trajedi-
ye karşı Bosna-Hersek halkının en 
büyük güvencesi ise Türkiye  ve 
Türk halkı. Getirdiğimiz 100 adet 
bayrak 3. Gün olmadan bitiverdi. 
Son gün kendim  için ayırdığım ve 
çantama tutturduğum bayrağı iste-
yen Boşnak genci kırmak mümkün 
değildi.  Zaten bizlerin oradaki var-
lığının Boşnakları ne kadar mutlu, 
Sırpları ne kadar tedirgin ve rahat-
sız ettiğini farketmemek mümkün 
değil. Sırp polisinin sırtımda oğ-
lumla yürürken bana neden tepki 

gösterdiğini şimdi daha iyi anlıyo-
rum. Çünkü,  sırtımdaki 5 yaşında-
ki çocuk, onun ödünü kopardı. 
Çünkü yaptıklarının unutulacağına 
dair son umudu, o çocuğu görme-
siyle yok oldu. Çünkü biz unutma-
yacağız; biz öldükten sonra da ço-
cuklarımız unutmayacak… 

İnsanı derinden sarsan, adeta çar-
pan bir tecrübe Marş Mira. Bir ba-
rış yürüyüşü olduğu kadar Bosnalı 
kardeşlerimize bir moral, fırsat kol-
layan Sırplara ise gözdağı oluyor. 
Bizim için ise bir ders,bir sorumlu-
luk, bir borç, bir dua,  kulağımızdan 
asla kaybolmayacak hoş bir seda 
oluyor marş mira...

Srebrenitsa… 
Unutma,unutturma…

Bu mezarlıkta 1996 yılında ölen 
kimse yok. Yeni mezarlar, bu yıl 

defnedilecek kurbanlar için…

Srebrenitsa gülü: 
Ortadaki yeşil 
tabut etrafında 
yas tutan beyaz 
başörtülü Bosnalı 
anneleri temsil 
ediyor…

1995’deki yürüyüşün gazilerinden, 
komutan,esad avdiç

mayınlı arazi
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Siyah Haberler
Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 375,00-TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden: 187,50-TL

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

2016 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN  
30 AĞUSTOS 2016 TARİHİNE KADAR

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER

Sİ
YA

H
 /
 B

EY
A

Z 
H

A
BE

R
LE

R

Gönül Aşılıoğlu Baykal’ın Babası, Tülay Yıldırımın Annesi,
Dişhekimi Ekrem Doğruöz, Dişhekimi İbrahim Kartal.

vefat etmişlerdir. Merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Ekrem Doğruöz; 1945 yılında Seyrekli’de doğdu. 1971 yılında Marmara Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Sinop’taki muayenehanesinde mesleğini 
icra etmekteydi. Evli 2 çocuk babasıydı.

İbrahim Kartal; 1942 yılında Samsun’da doğdu. 1974 yılında Marmara Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Meslekte emekli olup evli 3 çocuk 
babasıydı.




