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Filiz KOLBAKIR
fi lizkolbakir@hotmail.com

Değerli Meslektaşlarım;

‘’ Gerçek ‘’ dayanılmazdır çoğu zaman. Geçiştirilir. 29 Mayıs 2015 ta-
rihinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun uğra-
dığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yaşam, özgürlük, irade, istek, 
hak ve sağlığı ortadan kaldıran hal ve hareketlerin tümü şiddettir. Ne 
yazık ki bu gerçek oranı arttıkça, toplumda normal olarak algılanan acı 
bir tablo oluşturmakta. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda, 31 
bin 767 sağlık çalışanının, sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığı gerçeği 
gibi. Bu gerçek. Geçiştiremezsin. Bunun geçiştirilmesine artık izin ve-
rilemez… Görevi başında hayatını yitiren değerli hekimimize Allah’tan 
rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

Bu sayımızda geleneksel Karadeniz Bahar Sempozyumumuzun 11. 
sinin ayrıntılarına ve yine 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresinin 
özetine yer verdik.  Karadeniz Bahar Sempozyumunun devamına im-
kan veren katılımcı meslektaşlarımıza, sponsor olan ve stant açarak bu 
sempozyumda yer almayı değer bulan firmalarımıza ve tabii özveri ve 
emekle çalışan oda yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Mayıs ayında 
Ankara da yapılan TDB genel kurulunda Tuncay Seven Merkez Yöne-
tim Kuruluna, Muammer Ertan Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna, ge-
çen dönem olduğu gibi seçilmişlerdir. Kendilerini kutluyor ve başarılar 
diliyorum.

Hayatımız kısa ve değerli bir yolculuk.  Yolculukta özgün benliklerinizi 
ifade edebildiğiniz sürece mutlu ve özgür olabilirsiniz.  Korkularınız 
bu zenginliklerinizin keyfini çıkarmanıza engel olur. Kendinize; sahip 
olmak istediklerinizi başarabileceğiniz iznini verin. Bunu hak ediyor-
sunuz…

Sayfaları keyifl e çevirmeniz dileğiyle.

Yönetim Kurulu Adres:

SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

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

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

oda@samsun-dho.org

İMTİYAZ SAHİBİ
Samsun Diş Hekimleri Odası  

Yönetim Kurulu Adına
Dt. Abdullah İLKER

İstiklal Cd. No.10/1
SAMSUN

0 362 431 00 62
abdullahilker@hotmail.com

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Dt. Filiz KOLBAKIR
filizkolbakir@hotmail.com

YAYIN KURULU
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 : 17.06.2015

Sayfaları keyifl e çevirmeniz dileğiyle.
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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-
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leri Odası Üyesi Dişhekimi Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu’ya, TDB Onur 
Üyeliği madalya ve beratı verilmesi 
yönündeki TDB ve Oda Başkanları 
önergesini oylamaya sundu. Kabul 
edilen önerge ile salonda özgeçmişi 
okunan 91 yaşındaki Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu’ya, eğitim alanında 
yaptığı hizmetler ve Samsun Dişhe-
kimleri Odasına sağladığı katkılar 
nedeniyle TDB Onur Üyeliği Ma-
dalya ve Beratı, Prof. Dr. Taner YÜ-
CEL tarafından verildi.  

Mustafa abi salonu girişinde ve çıkı-
şında tüm üyeler tarafından ayakta 
alkışlanmıştır. Sonrasında birçok de-
lege dişhekimi meslektaşlarımız 
Mustafa abiyi tebrik etmiş ve ellerin-
den öpmek istemişlerdir. Bu olay biz-
leri ve değerli büyüğümüz Dişhekimi 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu’yu da 
çok duygulandırmıştır. Bilindiği üze-
re odamızın mevcut dairesinin bitişi-
ğindeki daireyi M.Kemal Güneşdoğ-
du abimizin büyük desteği ile satın 
alarak odaya kattık. Burasını en kısa 
zamanda düzenleyerek Dişhekimi 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Eğitim 
Salonu olarak faaliyete geçirmeyi dü-
şünüyoruz. Mustafa Kemal Güneş-
doğdu abimizi desteklerinden dolayı 
ve yıllarını bu mesleğe adamış dişhe-
kimi olarak asla unutmayacağız.

Değerli Meslektaşlarım

Bizleri yakından ilgilendiren bu şekli 
ile çıkmaması için bizlerinde katıldı-
ğı Ankara’da eylem yaptığımız yönet-
melik bildiğiniz gibi şubat ayının ilk 
haftası itibarı ile çıkmıştır. Meslek 
örgütü ile görüşülmeden, TDB tara-
fından sunulan öneriler dikkate alın-
madan kimi çıkar çevrelerinin görü-
şüne uygun düzenlemeler yapılmış 
olması sebebi ile, uygulamacılar dahil 
olmak üzere hemen her kesimin eleş-
tirdiği yönetmeliğin iptali için TDB 
tarafından açılan davada önümüzde-
ki günlerde yürütmenin durdurul-
ması istemine ilişkin olarak bir karar 

verilmesi beklenmektedir.
Sağlık Bakanlığı, Ağız Diş Sağlığı 
hizmeti sunulan özel sağlık kuruluş-
ları hakkında yönetmeliğin uygulan-
masında yaşanılan kimi sorunlara 
çözüm yolları önererek yönetmeliğin 
yaptırımlarının 30.10.2015 tarihin-
den itibaren uygulanacağını belirt-
miştir. Tüm meslektaşlarımızın bu 
tarihe kadar bir mağduriyet yaşama-
ması için hazırlıklı olası gerekmekte-
dir.

Değerli Arkadaşlarım

Daha önceki yazılarımda muayene-
haneleri tek tek kapandığını önemle 
vurgulamıştım. Şubat ayında çıkarı-
lan bu yönetmelikle bu süreç dehada 
hızlanacak, kendi işinin patronu olan 
biz dişhekimlerini sermayeye teslim 
edip köle gibi çalıştıracaklardır. Bü-
yük oranda da bunu başardılar. Bu 
aşamadan sonra kamuda çalışan diş-
hekimi arkadaşlarımızın sorunları 
artacak. Önceki Sağlık Bakanının 
uygulamaya sokmak istediği “aile 
dişhekimliği” kurulacağı söyleniyor. 
Genel sağlıkta aile hekimliğinde ya-
şanan sorunlar büyük bir ihtimalle 
aile dişhekimliğinde de yaşanacaktır. 
Çok iş az para ile kamuda çalışan 
meslektaşlarımızı da büyük sıkıntılar 
beklediği görülecektir. Tabi bu kadar 
çok fakülte ve mezuniyetle kapıda 
bekleyen işsiz dişhekimi ordusuyla. 
Serbest çalışan dişhekimleri bu siste-
me dahil edilmelidir. Her köşede, 
mahallede muayenehanecilik yapan 
diş hekimleri yıllardır hastaları ile o 
kadar yakın ilişki içerisinde oldular 
ki aile dişhekimi gibi çalışmaktadır-
lar. Sitemin başarılı olması için ser-
best dişhekimleride işin içerisinde 
olmalıdır. Olması ile: 
• Muayenehaneler atıl durumdan 
kurtulacak
•Yeni mezun dişhekimleri kendi işye-
rini açma cesaretini bulacak
• Yardımcı elemanlar iş istihdamı ala-
nı açılmış olacak
• Diş laboratuvarlarına ve malzeme 

satışı yapan depolara canlılık gelecek
En önemlisi yapılan işlerin kalitesi 
artacak ve huzur ortamı oluşacak.

Değerli meslektaşlarım

Bu yönetmeliği çıkaran iktidar ne ka-
dar acımasız ve suçlu ise, bu davaya 
destek vermeyen, sessiz kalan mes-
lektaşlarımızda o kadar suçludur. 
Mesleğimize, meslektaşımıza, oda-
mıza, birliğimize sahip çıkalım. Bizi 
köle yapmak isteyenlere karşı dik du-
ralım, direnelim.

Anlıyoruz ki “uzun gecenin ardından 
beklenen sabah kızıllığı” kendiliğin-
den gelmeyecek…
O ışığı biz karanlığı
yenerek yakacağız
O yüzden işte yalnız kalmamalıyız
“Bir şeyler yapmamıza izin verme-
yenlere karşı bir arada ve dimdik dur-
malıyız”

Sevgili arkadaşlarım

27 Mayıs 2013 de gezi parkındaki 
ağaçların kesilmesiyle başlayan halk 
isyanı Gezi Direnişi olarak dünya ta-
rihine geçti. İçinde olanlar kadar ol-
mayanlarında unutamadığı ve etkisi 
yıllar içinde daha çok görülecek bir 
direniş. Gezi’de kalanları, yaşayanla-
rı, bedel ödeyenleri, savaşanları ve 
gezi ruhunu yaşatanları selamlıyo-
rum…

Biz dişhekimleri olarak, meslek örgü-
tü olarak; demokrasi, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü, özgürlük, barış 
ve emekten yana taraf olmaya, toplu-
mun sağlık hakkına sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.
Saygılar sunarım hoşça kalın

Abdullah İLKER
Samsun Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com
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BAHAR SEMPOZYUMU

Fuar alanındaki firmalar ve 
stantlar gezildikten sonra sa-

bahın ilk saatlerinde 160 kişilik 
yoğun katılımla birlikte yönetim 
kurulu üyesi arkadaşımız Dt.
Övgü Tunçdemir’in sunumuyla 
bilimsel prorama geçildi. 

Beraberinde oda başkanımız Ab-
dullah İlker ve genel sekreterimiz 
Ali Şener yeni çıkan yönetmelik 
ve mesleğimizin geleceğiyle ala-
kalı bizleri yakından ilgilendiren 
kısa birer konuşma yaptılar.

KARADENİZ BAHAR 
SEMPOZYUMU
Bu yıl 11.sini düzenlediğimiz artık geleneksel hale gelen Karadeniz Ba-
har Sempozyumu, Samsun Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulunun ve 
Başkanımız Dt.Abdullah İlker’in yoğun çalışmaları neticesinde,  25 Nisan 
2015 Cumartesi günü Samsun Yelken Kulüpte başladı. Öncelikle Prof.Dr 
Korkud Demirel, Abdullah İlker’in ve değerli meslektaşalarımızın katılı-
mıyla fuar alanının açılışı yapıldı. 11



9SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 12 / 2015

Prof. Dr. Korkud Demirel’in ‘’ön 
bölge implant uygulamalarında 
temel prensipler ve periodaontal 
hastalık implant uygulaması için 
engel oluşturur mu ‘’ adlı oldukça 
renkli sunumları meslektaşlarımı-
zın da katkılarıyla son derece fay-
dalı geçti.Sunum sonunda Prof.
Dr.Korkud Demirel’e plaketini 
Samsun Dişhekimleri Odası Baş-
kanı Abdullah İlker verdi.

Kısa bir çay-kahve molası arasın-
dan Doç.Dr.Erhan Çömlekoğlu 
tarafından ‘’günümüz modern diş 
hekimliğinin vazgeçilmezi, kişiye 
özgü gülüş tasarımları ilkeleri’’ 
adlı sunum başladı.Çoğunluğunu 
özel muayenehane hekimlerinin 
oluşturduğu meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi gösterdiği sunum yük-
sek beğeni oranıyla takdir topla-
dı.En kısa zamanda yeniden ara-
mızda görmek istediğimiz sevgili 
hocamıza plaketini vermek için 
Sayın Abdullah İlker sahneye da-
vet edildi.

Plaket töreninden sonra yelken 
kulubün bizler için hazırladığı 
özel menüsüyle,öğle yemeğine 
geçildi.Öğle yemeği,iş temposun-
dan görüşmeye fırsat bulamayan 
meslektaşlarımızın ortak zaman 
geçirebilmesi adına güzel  bir fır-
sat yarattı.

Yemek sonrası bilimsel programa 
Prof.Dr.Samim Çetin Sevük’ün  
‘’diş kesimi ve kavite hazırlama 
yöntemleri’’ adlı sunumuyla de-
vam edildi.İki bölüm halinde ya-
pılan sunum sonunda meslektaş-
larımız tarafından soru 
yağmuruna tuttulan Çetin Sevük 
hocamız akıllarda oluşan sorulara 
içtenlikle cevap verdi. İlk günkü 
bilimsel program Samsun Dişhe-
kimleri Odası ikinci başkanı Al-
per Dilek’in Prof. Dr. Samim Çe-
tin Sevük’e plaketini vermesiyle 
son buldu. 26 Nisan 2015 pazar 
günü itibariyle Prof.Dr Faruk 
Haznedaroğlunun ‘’endodontide 

ağrı ve ağrı kontrolü ‘’sunumuyla 
bilimsel programın ikinci günü 
başladı. Endodontide günümüz 
gelişen ve değişen  protokolleriyle 
ilgili meslektaşlarımızı bilgilendi-
ren hocamıza sunum sonrasında 
plaketini oda başkanımız Abdul-
lah İlker verdi. Plaket töreninden 
sonra bilimsel programa, 22 Ka-
sım dişhekimleri haftası etkinlik-
lerimizde de bizlerle beraber olan 
sunumlarıyla katılımcılar tarafın-
dan takdirle karşılanan Dt. Serhat 
Köken ve Dr. Dt. Yüksel 

Yazıcıoğlu’nun ‘’ posterior bölge-
de alternatif restorasyonlar’’ adlı 
konuşmasıyla devam edildi. Yine 
yoğun ilgiyle karşılanan hocaları-
mıza  bizleri yalnız bırakmadıkla-
rı için teşekkürlerimizi sunup, 
plaketlerini vermek için 2. Başka-
ınımız Dt. Alper Dilek sahnedey-
di.

Sempozyum bilimsel programı 
Prof.Dr.Arzu Aykor’un digital 
klinik yöntemi sunumuyla sona 
erdi.

KARADENİZ BAHAR 
SEMPOZYUMU



10 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 4   Sayı : 12 / 2015

BAHAR SEMPOZYUMU

Yoğun geçen ilk günki bilimsel program sonrasında Yelken Kulup çalışanları tarafından itinayla 
hazırlanan kokteylimize geçildi. Sunum yapan hocalarımız ve meslektaşalarımız güzel 
hava,dinlendirici müzik ve eşsiz manzaranın eşliğinde günün yorgunluğunu attılar.

Geleneksel hale gelen 
sempozyum sonu hediye 
çekilişi her yıl olduğu gibi 
bu yılda büyük bir heyecanla 
gerçekleştirildi. Salonda 
varolan katılımcılar arasından. 
Yapılan çekilişte  Tablet, 
implant, aeratör başlığı 
gibi pekçok ödülün olduğu 
çekiliş töreninde büyük 
ödülün sahibi  Muhammed 
Mustafa Taşçı oldu.  Samsun 
Dişhekimleri Odasından 
tablet kazanan  Muhammed 
Mustafa Taşçı’ya ödülünü Dt. 
Alper Dilek verdi.
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11.Karadeniz Bahar Sempozyu-
munda da yurdumuzun dört 
bir tarafından katılan meslek-

taşlarımız ın eşliğinde destekleriyle 
bizleri yalnız bırakmayan sponsor 
firmalarımız Mahya Diş Deposu, 
Sirona, Dmaster, İz Dental, İpana 
Oral-B, Listerine, Gc, Güney Diş 
Deposu, Colgate Plaketlerini ver-
mek için 2. Başkanımız Dt. Alper 
Dilek sahnedeydi.  Dolu 

dolu,verimli,güzel hava eşliğinde 
oldukça güzel vakit geçirdiğimiz, 
günlük klinik yaşantımızda sorun-
ları gidermemize yardımcı faydalı 
bilgilerle donatıldığımız bir bahar 
sempozyumunu daha geride bırak-
tığımıza inanıyoruz. Tüm meslek-
taşlarımızla birlikte çektirdiğimiz 
toplu fotoğraftaki memnuniyet de 
bunun kanıtı gibiydi. Yeni birsem-
pozyumda daha tekrar sizlerle bir-

likte olmak dileğiyle, 
HOŞÇAKALIN.

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

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
dtozlemdanaci@hotmail.com

Dt. Erman ÜRER

Dt.Özlem DANACI TAŞÇI
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Bahar sempozyumunda ilk deneyimim. Beklediğimden daha 
da canlı ve  oldukça hareketli. Daha önce bir tecrübem ol-
madığı için kıyaslama yapamıyorum. Benim için oldukça iyi 
hareketli ve talepte yoğun olduğu belli. 

Forum Dental
Özge Bayındır

Artık sempozyumun yapıldığı yer bir marka oldu. Buradan 
çıkılması gerekiyor. Stand alanları yetmemeye başladı. Kara-
denizli olduğum için her sene katılıyorum çokta memnu-
num, bundan sonraki bahar sempozyumun başka bir yerde 
yapılmasını istiyoruz. Başka illerden de oldukça katılım var. 
Gaziantep, Çorum, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Giresun’dan 
da katılım olduğunu gördük. Daha büyük bir yerde daha 
büyük bir organizasyon olabilir. 

Quintessence
İlhan Akbulut

Geçen senelere göre daha pasif geldi bana. Önceki 
senelere göre düşük ilgi ve alaka var. Oda olarak 
çok iyi çalışıyorsunuz ancak hekimlerde biraz sı-
kıntı var diye düşünüyorum. 

Umg-Biohorizons
Mevlüde Keleş

BAHAR SEMPOZYUMU

Sunum aralarında  yoğun ilgi gören fuar alanı ve standların hareketli oluşu sponsor firma sahiple-
rini ve çalışanlarını oldukça memnun etti.Bu tür sempozyumları hazırlamamızda bizlere destekle-
rini esirgemeyen sponsor firmalar ve stantlar yönetim kurulu üyelerimiz Dt. Özlem Danacı Taşçı ve 
Dt.Erman Ürer tarafından gezildi ve fikirleri alındı. Memnuniyetlerini belirten firma sahipleri önü-
müzdeki yıllarda da katılımlarıyla bizlerle olacaklarını dile getirdi. Firmalar sempozyumun gidişatı ile 
ilgili görüşlerini bizlerle samimiyetle paylaştı. 

Sempozyumda Yer Alan
Firmalara Sorduk...
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Forum Dental
Özge Bayındır

Quintessence
İlhan Akbulut

Umg-Biohorizons
Mevlüde Keleş

Türkiye çapında değişik uluslararası organizasyonlara ka-
tıldığım için burası sempatik ve çokta düzenli bir sem-
pozyum organizasyonu tebrik ediyorum sizleri, çok ba-
şarılısınız.

Türk Denta
Osman Hilal Nazlı 

Yaklaşık 3 yıl önce ben katılmıştım. Bu yıl fuar 
alanımız çevre ve yer olarak güzel organizasyon da 
güzel memnunuz odaya çok teşekkür ediyoruz.  

Katılımdan oldukça memmunuz bu sene program da olduk-
ça güzel. Bu sene program daha iyi gçen sene stand yeri çok 
sıkışıktı. Bı yıl gayet güzel memmunuz her sene gelmeyi isit-
yoruz. Salon daha büyük olursa katılım daha iyi olur. Kurs 
organizasyonu da yapılır ise uygulamalı eğitimlere destek 
olabiliriz. 

Ağız bakım sularında her dönem dişhekimleri odasının sem-
pozyumuna katılıyoruz. Bu benim üçüncü katılımım ama 
bende önce arkadaşlarımda katılıyormuş verimli bir sempoz-
yum hekimler ilgileniyorlar soruyorlar, ürünlerle ilgili bilgi is-
tiyorlar, ziyaret istiyorlar. Burada görüşemediğimiz hekimlerle 
bir şekilde ulaşmış oluyoruz bizim için gayet başarılı. Biz liste-
rine ağız diş gargarası olarak sempozyumda tek firmayız yeri-
mizde iyi herhangi bir şikayetimiz yok, sunumumuzu yaptık 
hekimlerimize bilgilendirme yaptık memmunuz. 

Dental Ofis
Kerim Singin

Kuzey Diş Deposu
Musa İlhan 

Listerine
Abdullah Kılıç   
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BAHAR SEMPOZYUMU

Katılım ve ilgi yüksekti. Karadeniz de böyle bir organizasyo-
nun olması çok güzel. Fuar alanı ve stand yerimiz de iyiydi. 
Beklenen ilgiyi fazlasıyla gördük. Bu tür organizasyonların  
daha da çoğalmasını  istiyoruz. Çünkü bizimde firma olarak 
hekimlerimizle tanışıp kaynaştığımıź yegane yerler buralardır. 
Organizasyon için Samsun Dişhekimleri Odasına katılımcı diş 
hekimlerimizle bir sonraki bahar sempozyumunda görüşmek 
üzere.  

Konu ve konuşmacıların özenle seçildiği güzel bir bahar sem-
pozyumunda yer almaktan son derece memnunuz GC Europe 
NV Türkiye irtibat ofisi olarak bu sempozyuma destek vermek-
ten dolayı mutluyuz katılımın çok iyi olduğu katılımcıların bü-
yük bir ilgi ile konuşmaları takip ettiklerini gördük bunda gün-
cel konu ve konuşmacıların payı büyüktü Samsun Diş 
Hekimleri Odası yönetimi bu konuda çok özenle çalışıyor, konu 
ve konuşmacıları özenle seçtikleri gibi yer konusun dada çok 
güzel ve ferah bir yer seçilmişti. Biz bu sempozyumda yer alarak 

bölge hekimleri ile buluşma ve yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz böylelikle hem firmamızın 
bilinirliğini güçlendirmek hem de yeni ürünlerimizin bilinilirliğini arttırıyoruz hekimler bu sempoz-
yumlarda yeni ürünleri yakından görme ve test etme fırsatı buluyor tabi gönül ister ki komşu illerden 
daha yüksek katılım ile daha keyifl i sempozyumlar geçirelim umarım gelecekte buda sağlanır bölgedeki 
iki üniversite ile işbirliğinin artırılıp öğretim üyelerinin sempozyuma renk katacağı şüphesiz olur. Sem-
pozyumda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.  

Benim üçüncü katılımım. Artık hekimlerimizle içli dışlı oldu-
ğumuz için gayet güzel bir sunum oluyor. Çokta Hareketli geç-
ti. Özellikle memnunuz katıldığımız içinde sizlerin yardımları 
içinde ayrıca teşekkür ediyoruz. İl ve alakadan memnunuz. 
Kayıt yaptıran hekimlerin çoğu standımıza uğradılar sağolsun-
lar hepside gerekli bilgileri aldılar yeni ürünler için. Ayrıyetten 
hekimlerimiz için hazırlanan numune kutularını sizlerin yardı-
mı ile dağıttık teşekkür ediyoruz. Biz her şeyden memmunuz 
sizde bizden memnunsanız sorun yok. 

İpana Oral B
Erol ARI   

GC
Kenan Karakoç   

DMASTER
Barış Çatalay
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İpana Oral B
Erol ARI   

Daha önceki sempozyumlara da
katıldık, her zaman destekliyoruz. 

Sempozyuma katılırken bölgedeki diş hekimlerine geniş ürün portföyümüz ile 
birlikte sektördeki yenilik ve gelişmeleri tanıtmayı amaçladık. Sempozyuma 
katılımın yüksek olması nedeniyle amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Yeni 
organizasyonlarda tekrar buluşmak dileğiyle sempozyuma katılan tüm dişhekim-
lerimize teşekkür ederiz.

Vefa Diş Deposu / Recer Eryılmaz

Mahya Diş Deposu
Yalçın Ataç

DMASTER
Barış Çatalay

Geleneksel hale gelen ve Samsun Dişhekimleri Odası’nın düzenlediği 
bahar sempozyuma katılmak vazgeçilmezlerimiz arasında en başta yer 
alıyor. Bu sene katılım ve organizasyon gayet memnun ediciydi. Emeği 
geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor ve seneye tekrar görüşmek üzere 
diyoruz.

Batı Dental
Cevahir Fırat Ergül

Çok başarılı ,çok memnun kaldık. İlk defa katıldık. 
Uygulama yapsaydık bizim için daha verimli olurdu. 

Prevdent  

Bu sene ilk olarak katıldığımız bahar sempozyumu bizim 
açımızda memnuniyet verici şekilde geçmiştir. Özel çalışan 
hekimlerimizle görüşme şansı yaratıp bize kendimizi anlat-
ma şansı veren Samsun Dişhekimleri odasına çok teşekkür 
ediyoruz.

Dentium
Can Baydır

Karadeniz bölge olarak gayet güzel bir sempozyum olduğunu 
görüyoruz daha büyümesini diliyoruz bizler de daha büyük 
stantlarla katılım yaparız. İlgi, alaka ve hekimlerimizin alakası 
çok iyi fakat daha geniş fuar alanı ve dolayısıyla katılım olma-
sını dileriz emeğinize sağlık gayet memnunuz

Humana Dental
Göktuğ Akçagöz

Dişhekimleri ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği katıl-
dık, davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sempozyum çok 
güzel daha öncekilere de katıldık onlarda iyiydi, gayet 
memnunuz teşekkür ediyoruz. 

Denizbank
Burcu Yılmaz
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Hemen hemen her sene katılıyoruz. Gayet güzel, hem 
bizler hem hekimlerimiz açısından. Ürünlerimizi ve ken-
dimizi tanıtabiliyoruz implantlarımızla alakalı. İlgi alaka 
gayet güzel,hem şahsım hem firmam 
adına teşekkürler.

Genel katılım gayet iyi olmasına rağmen stand katılımı 
biraz zayıf idi. Yine de hiçbir aksilik yaşanmadan tamam-
landı.

Bu yıl sempozyumda her yıl olduğu gibi yüksek katılım 
ve yoğun ilgi vardı. Artık bir marka olan bahar sempoz-
yumunda seneye birlikte olmak dileğiyle emeği geçenlere 
teşekkürler.

Katılım, organizasyon, bilimsel program ve konuşmacıla-
rı ile  gerçekten iyi bir organizasyondu. Bölge distribütö-
rümüz Mahya Diş Deposu ile katılım gerçekleştirdik ve 
oldukça memnun kaldık. Standımıza ve Cerec sistemine 
olan ilgi bizi çok mutlu etti.Bu güzel organizasyon-
da  emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Çok başarılı, çok memnun kaldık. İlk defa katıldık. Uy-
gulama yapsaydık bizim için daha verimli olurdu. 

Mis Dent
Furkan Ardal 

Güney Diş Deposu
Arzu Karaul

İz Dental
İbrahim Arın

Sirona
Tolga Özoğlu

Prevdent
Serap Ayman

BAHAR SEMPOZYUMU



17SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 4   Sayı : 12 / 2015

Meslektaşlarımızla da yaptığımız fikir alışverişlerinde yine aldığımız olumlu geri 
dönüşler, memnuniyetlerini dile getirmeleri ve önümüzdeki senelerde de tekrar 
aramızda olmak istediklerini belirtmeleri,sempozyum hazırlıklarındaki yoğun 
çalışma tempomuzu ve yorgunluğumuzu bizlere unutturdu.

Sempozyumda Bizi Yalnız
Bırakmayan Meslektaşlarımıza
Sorduk...

Sempozyum duyurusunu TDB sitesinden buldum. Sempozyumlara ka-
tılmayı seviyorum, meraklıyım. Konular,  hocalar , fuar alanı bayağı 
güzel. Samsunlu arkadaşlarımı ve kongreyi görmek için geldim. Özel-
likle iki günlük sempozyumlar ilgimi çekiyor. İş başında genç bir ekip 
var. Tekrar katılmayı isterim. Teşekkürler….

Hıdır Özçift
Gaziantep 
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İlk defa katılıyorum. Oldukça güzel konuklar var çok memnun kaldık. 
Özellikle dün dijital gülüş teknikleri çok güzeldi. Bugünde birbirinden 
değerli hocalarımız güzel, stantlar çok hoş ilgi ve alakadan çok memnunuz. 
Katılım beklediğimden de yüksek çevre il ve ilçelerden de katılımlar var. 
Yıllardı görmediğimiz arkadaşlarla görüştük. Trabzon Dişhekimleri Odası 
yönetim kurulu üyesiyim. Samsunu kardeş oda olarak görüyoruz. Samsun-
daki meslektaşlarımızı da bizim seminerlerde görmek istiyoruz.

Gökhan Seçkin
Trabzon

Sempozyumdaki tek diş laboratuarıyız. Oldukça verimli ve 
yoğun bir sempozyum katılım tahminimden çok ve ilgi de bu 
oranda çok. Biz ilk defa katılıyoruz, sempozyum beklentileri-
mizi karşıladı, oldukça başarılı bir organizasyon, teşekkürler. 

İnline Dental
Abdullah Karavelioğlu 
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4-5 sefer bahar sempozyumuna katıldım. 
Bu sempozyum da diğerleri gibi gayet güzel geçiyor.

Bünyamin Sağır
Trabzon

Bahar sempozyuma ilk gelişim daha önce dişhekimliği haftasındaki 
programa gelmiştim güzel bir seminerdi. Buda gayet güzel ve başa-
rılı. Samsun bölgesindeki yeni arkadaşlarla tanıştık. Güzel oturum, 
güzel dersler, güzel bilgiler öğrendik. Bence sempozyum duyurusu-
nun daha çok reklamı yapılabilirdi. Fuar alanı da güzel, daha kap-
samlı çok beğendim. Trabzon’a göre batı bölgesi avantajı olduğu 
için çok firmacı var.

Tülay Çakmak Akgündüz
Trabzon

Daha önce de bahar sempozyumuna öğrenciyken 
katılmıştım. Meslekte yeniyim. Stand kapsamları 
aynı. Organizasyonun daha genişlemesinin katılımı 
arttıracağını düşünüyorum.

Gülcan Soytürk
Çorum

Bahar sempozyumuna ilk defa katılıyorum. Gayet güzel, 
bilgilendirici. En azından mesleki yenilikleri takip etmek
adına gayet başarılı bir seminer. Seminerler devam ettiği
sürece bizde kendimizi geliştiriyoruz.

Şükrü Kılıç
Giresun

Her sene bahar sempozyumuna gelmeye çalışıyorum.
Konular gayet güzel. Bilimsel program her zaman ki 
gibi muayenehane pratiğine uygun, güzel. 
Tekrar gelmeyi isterim.

Fatih Acar
Suluova Amasya

Gazi üniversitesi Dişhekimliği fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim. 
Klinik pratiğine uygun konulardan oluşmasından sempozyu-
mun faydalı olduğunu düşünüyorum. İki senedir aktif olarak bu 
tür sempozyumlara katılıyorum. Bahar sempozyumu da gayet 
güzel hazırlanmış. Teşekkürler…

Pelin Özbeytemur
Ankara

SEMPOZYUM
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dt_alisener@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Dt. Ali ŞENER

Değerli meslektaşlarım; 

Üç aylık aradan sonra dergimi-
zin yeni sayısıyla tekrar merha-
ba...

 Yoğun bir katılımla yaptığımız 
Geleneksel Karadeniz Bahar 
Sempozyumunun sizler tara-
fından beğenilmesi bizleri çok 
mutlu etti. Yönetim kurulu ola-
rak daha iyi programlar hazırla-
yabilmek için şimdiden beyin 
fırtınasına başladık. Her geçen 
sene odaya kayıtlı üye sayımız 
düşmesine rağmen sempozyum 
katılımlarının artması bizlerin 
morallerini yükseltiyor.

03/02/2015 tarih ve 29256 sa-
yılı ağız diş sağlığı hizmeti su-
nulan özel sağlık kuruluşları 
hakkında yönetmeliğin uygu-
lanmasında bazı sorunlar ya-
şanmaktadır. Türk Diş Hekim-
leri Birliği Yönetmeliğin iptali 
için dava açmıştır. Önümüzde-
ki günlerde Yürütmenin dur-
durulması sitemine ilişkin ola-
rak bir karar verilmesi 
beklenmektedir. Yönetmeliğin 
pek çok hükmünün nasıl uygu-
lanacağı bilinmezken kimi hü-

kümleri de her bir sağlık mü-
dürlüğü bölgesinde farklı 
uygulanmaktadır. Mesela 3 
katlı bir binanın üçüncü katın-
da muayenehane açılması ha-
linde asansör zorunlu değilken 
4 katlı binanın zemin katında 
muayenehane açılabilme için 
binanın asansörlü olması gere-
kiyor!!!! 

Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğin 
uygulanmasında yaşanan so-
runlara çözüm olabilmesi için 
20/04/2015 tarihli genelge ya-
yınladı. Bu genelgede de yönet-
meliğe uygun olmayan Kuru-
luşlara 30/10/2015 tarihinden 
itibaren yaptırım uygulanacağı-
nı belirtti. 

Evet sorunlar her geçen gün ar-
tıyor ve artık kamunun özelden 
ağız diş sağlığı hizmeti alacağı-
na dair söylentiler bile yer almı-
yor. Mevcut iktidar özelde çalı-
şan hekimlere üvey evlat 
muamelesine devam ediyor. 
İşin ilginç yanı iktidar gibi mu-
halefet partileri de seçim bildir-
gelerinde ağız diş sağlığı hiz-
metlerinde kamunun daha 
yoğunlaşacağını, ağız diş sağlığı 

hastane ve merkezlerin sayıları-
nı arttıracaklarını söylemekte-
dirler. Söylenecek söz yok Allah 
biz özelde çalışan hekimlere ko-
laylıklar versin...

Söz seçimlere gelmişken sanı-
rım dergi yayınlandığında ül-
kemizde genel seçimler yapıl-
mış olacaktır.  Seçimin 
ülkemize Barış’ı, Adalet’i, 
Özgürlük’ü, Ekonomik bağım-
sızlığı, Demokrasi’yi (ileri ol-
mayan) getirmesini diliyorum.

Türk Diş Hekimleri Birliği 15. 
Olağan Genel Kurulu sonrasın-
da yapılan seçimlerde merkez 
yönetim kuruluna tekrar Seçi-
len odamız üyesi Dt. Tuncay 
Seven ve yüksek disiplin kuru-
luna tekrar Seçilen Dt. Muam-
mer Ertan’ı tebrik ediyor ve gö-
revlerinde başarılar diliyorum. 

Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler 
diliyorum. 

Hoşçakalın...

Adalet, 
Özgürlük, 
Demokrasi
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Sevgili meslektaşlarım,

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

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

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

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

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

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

Değerli meslektaşlarım,
Mustafa Kemal Güneşdoğdunun 

Teşekkürler
Mustafa 
Kemal 
Güneşdoğdu...
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ödül töreninde özgeçmişi okun-
duktan sonra salonda çok duygu-
sal anlar yaşandı. Sevgili meslekta-
şımız ve abimiz dakikalarca ayakta 
alkışlandı ve bütün salondaki 
meslektaşları ve konuklar birer bi-
rer gelerek ellerinden öperek te-
şekkürlerini ve minnetlerini iletti-
ler. Mesleğimize ve eğitime verdiği 

desteklerden dolayı bizde Samsun 
Dişhekimleri Odası ve yönetimi 
olarak Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu’ya teşekkürlerimizi 
ve şükranlarımızı iletiyoruz. Ödül 
töreninden sonra DİŞSİAD Baş-
kanı, Türk Eczacılar Birliği Başka-
nı, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı,Türk Tabipler Birliği 

Genel Sekreteri ve Prof.Dr Taner 
Yücel birer konuşma yaptılar. Sa-
yın Yücel konuşmasında son 2,5 
yılda yaptığı faaliyetlere değinerek 
TDB’nin yönetim anlayışıyla ilgi-
li bir konuşma yaptı. Daha sonra 
faaliyet raporunu Tarık İşmen, 
mali raporu sayman Ufuk Aralp, 
denetleme kurulu raporunu Mus-
tafa Yıldız tarafından okundu. Ra-
porlar okunduktan sonra görüş-
lerde alınarak oy birliği ile kabul 
edilerek aklandı. Organlarda yer 
alacak adayların belirlenmesi işle-
mi ile dilek ve temennilerin ardın-
dan genel kurul sonuç bildirgesi 
okundu.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
15.DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.Taner YÜCEL  Genel Başkan
Dr.Serdar AK   Genel Başkanvekili
Ali GÜRLEK   Genel Sekreter
Yeşim SARAÇ   Genel Sayman
Mehmet AĞAOĞLU  Üye
Mustafa DÜĞENCİOĞLU Üye
Lutfi GÜNDOĞDU  Üye
İrfan KARABABA  Üye
Gökmen Kenan ÖZDAL Üye
Zehra Nilgün ÖZYUVA Üye
Tuncay SEVEN   Üye

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
15.DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
Prof.Dr.Turhan ATALAY
Bülent ÇELİK
Bahaettin DAĞLIOĞLU
Muammer ERTAN
Ufuk İŞMAN
Ali İrfan KÖSEOĞLU
İsmail KURTULUŞ
Hüseyin CAHİT ONUR
Uğur YAPAR

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
15.DÖNEM MERKEZ DENETLEME 
KURULU
Metin AKTAN
Ufuk ARALP
Mithat BAKLACI
Prof.Dr.Ece EDEN
Mehmet Serdar SIRALAR

Değerli meslektaşlarım,

Genel kurul sonucunda merkez yönetimde 
TUNCAY SEVEN arkadaşımız ve disiplin 
kurulunda MUAMMER ERTAN 
arkadaşımız  görevlerine devam ederek 
odamızı en iyi  şekilde temsil etmişlerdir. 
Genel kurulun hepimiz için hayırlı olmasını 
ve yeni yönetiminde camiamız için başarılı 
olmasını diliyoruz. Sonuç bildirgesine http://
tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=2155 adre-
sinden ulaşabilirsiniz

dtadilek@hotmail.com

Samsun Dişhekimleri 
Odası 2.Başkanı

Dt. Alper DİLEK
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RÖPORTAJ

1-Biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 

 Zor bir soru; nasıl bir cevap ver-
mek gerekir bilemiyorum. Birçok 
insan gibi ülkemde ve dünyada ya-
şananları kendine dert 
edinen,mağdurların yaşadıklarına 
üzülen,zalime karşı mazlumdan 
yana  duruş göstermeye çalışan bir 
vatandaşım. Biliyorum,politik bir 
cevap oldu ama benim hayat felse-
fem bu.

2-Meslekte kıdemli biri olarak ve 
önceki dönemlerde oda ve birlik  
başkanlığı yapmış olmanın verdi-
ği tecrübeyle diş hekimliğinin so-
runları ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Yaşadıklarımızı sadece mesleki  
“tecrübe” ile  açıklamak  yeterli ol-
mayacak. Türkiye; son on yıldır 
sosyal,kültürel,siyasal ve ekonomik 
yaşamda önemli değişimler yaşıyor. 

Yaşanılan değişimlerin bir kısmı 
olumlu. Ama olumsuzlukların daha 
çok olduğu kanısındayım. 
Sağlık hizmetlerinin iki tarafı var. 
Biri hizmeti alanlar diğeri ise hiz-
meti sunanlar. Kamu kurumların-
dan yani Sağlık Bakanlığına bağlı  
kurum ve kuruluşlar ve  diğer kamu 
kurumları ile dişhekimliği fakülte-
lerinden hizmet alanların memnu-
niyetleri söz konusu olabilir. Özel-
likle  birkez daha belirtmek 
istiyorum şu anda memnuniyetleri 
söz konusu olabilir. Bugüne kadar 
dişhekimliği hizmetlerine erişeme-
yen insanlara hizmet vermek önem-
li bir adım. Şimdi bu hizmeti alan-
lar hizmetin kalitesini sorgulamaya 
başlayacak. 

Peki; kamu kurumunda hizmet 
üreten meslektaşlarımızın fiziki ve 
ruhi sağlık durumları ne durumda? 
Bu hizmeti “tükenmişlik sendro-
mu” yaşayarak sürdüren meslektaş-
larımız önümüzde ki yıllarda sağlık 

sorunları ile karşı karşıya kalacak. 
İşte o zaman “dananın kuyruğu” 
kopacak.

Özel çalışan meslektaşlarımızın ya-
şam koşulları nasıl? İyi olduğu ka-
nısında değilim.  Birçok oda bölge-
sinde  muayenehaneler, 
poliklinikler  kapanıyor. Diş he-
kimleri odalarının üye sayısı her yıl 
yaklaşık 2500 civarında yeni me-
zun olmasına karşın son beş yıldır 
artmıyor,düşüyor. Bu  durumu na-
sıl açıklayabiliriz? Ya dişhekimleri-
ne kıran girdi ölüp duruyoruz ya da 
genç meslektaşlarımız muayeneha-
ne açma olanaklarına sahip değil . 
Veya açtıkları zaman iş yapabilme 
olanakları yok.

Dişhekimlerinin çok küçük bir kıs-
mı toplumun iyi kazanan kesimine 
yönelik hizmet veriyor ve kazançla-
rı verdikleri nitelikli emeğe uygun. 
Bu durumu   verisel olarak ifade 
etmem mümkün değil ama tahmin 

Bu sayımızdan itibaren sizlerle dişhekimliği camiasına büyük emekler vermiş gerek oda yönetim-
lerinde gerekse tdb yönetimlerinde bulunarak diş hekimliği mesleğine yön vermiş üstatlarımızın 
mesleğimiz ile ilgili deneyimlerini, tecrübelerini,yaptıklarını yada yapamadıklarını ve mesleğimizin 
geleceğini ile ilgili görüşlerini öğreneceğimiz ropörtajlar yayınlayacağız. Ilk ropörtajımız 1994-
2000 ve 2002-2008 Yılları arasında tdb genel başkanlığı yapan Celal Korkut Yıldırım.

MESLEĞİMİZE
YÖN 

VERENLER
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ederim ki bu   özel çalışan dişhe-
kimlerinin  % 10’una tekabül eder. 
Geri kalan % 90’ı yukarıdan aşağı-
ya doğru bir eğri çizerek kazancını 
tahmin edebilirsiniz.Bu durum gi-
derek daha da bozulacak

3-Geçmişte şunu da şöyle yapsak 
daha iyi olurdu dediğiniz bir olay 
var mı?

Olmaz olur mu? Yaptığımız her şey 
doğruydu. Ben asla hata yapmadım 
demek sağlıklı bir yaklaşım değil.

Herkes gibi benim de siyasi değer-
lerim var. Siyasi görüşlerimi meslek 
kurumunda ifade etmemeyi kendi-
me ilke edindim. Bu bazıları açısın-
dan hadi canım sende olarak değer-
lendirilebilir.Meslek kuruluşlarının  
günlük yaşamda ki olaylarda duru-
şu ile siyasetin siyasetinde bulunma 
arasında ince bir nokta var. Bu 
nokta senin meslek politikası ko-
nusunda yaptıkların ve diğer evren-
sel değerler konusunda ki duruşun-
la ölçülmeli. Kendi adıma mesleğin 
politikası temel çıkış noktamızdı. 
Ve mesleğin politikası asla  hükü-
metlere göre değişmez. Bu noktada 
bazı  oda yöneticilerimizle ortak 
noktayı yakalayamadık. Bunun ne-
deni de ülkede ki siyasi atmosferdi.

Bazı  yanlışlar vardır ki onları en-
gellemek senin iradenle mümkün 
olmaz. Örneğin Türkiye’de meslek 
kuruluşlarının temel özelliklerin-
den biri “sendikal” bir anlayışla ha-
reket etmektir. Yani üyelerinin eko-
nomik haklarını ön plana almak ve 
bunun uğraşını vermek. Görevde 
olduğum sürece bu anlayışı temel 
aldım. Bu anlayış çerçevesinde 
farklı siyasi kimlikler taşıyan mes-
lektaşlarımızla ortak yapılar oluş-
turma konusunda  yeterince  başa-
rılı olamadık. Bu yaşanılan durum 
bizim inisiyatifimizin dışında geli-
şen ülkenin kutuplaşması ile birlik-
te bize de sirayet eden bir durum-
du.Bunu aşamadık, biz de bu 
cendere içerisine girdik.Sonuç ikti-
dara yaradı.Böl ve yönet anlayışı 

rahatlıkla uygulandı

Bu yaşadığımızı bir anı ile sonlan-
dırayım. 2008 yılında ki TDB ge-
nel kurulunu hatırlıyorum. Bizle 
birlikte görev almış  “muhafazakar” 
kesimden değerli bir meslektaşımız 
tekrar göreve devam etmek istemiş-
ti. Biz de yukarıda ki bakışımız çer-
çevesinde olaya yaklaştık.Uygun 
olur dedik. Ama meslektaşımız 
üzerine gelen baskılar nedeni ile bi-
zimle birlikte olamadı. Çünkü biz 
karşı taraf için “solcu”, “hükümet 
karşıtı” olarak tanımlanıyorduk.

Başka eksikliklerimiz var mı? Örne-
ğin  ürettiğimiz  meslek politikala-
rını üyelerimizi anlatma konusun-
da başarılı olamadık. Teknolojik 
olanakları  daha iyi kullanmayı be-
cerebilmeliydik. Oda bölgelerinde 
diş hekimleri ile buluşmayı daha 
fazla organize edebilmeliydik. Uz-
manlık konusunda  düşündükleri-
mizi akademisyen meslektaşlarımı-
za daha iyi anlatabilmeliydik. 
Kamuda ki meslektaşlarımıza daha 
fazla zaman ayırabilmeliydik. Bü-
tün bunları eksiklik olarak görme-
min yanında;nasıl realize edilebile-
ceği de ayrı bir soru. Yani bir 
yandan kendi yaşamını sürdürmek 
için çalışmak zorundasın ve aynı 
zamanda da yukarıda söyledikleri-
mi gerçekleştirmek zorundasın.

Bu sorunuzun cevabını bir anıyla 
bitireyim 2008 yılı mesleğimizin 
100.yılıydı. Kendimizce bir çalışma 
programı çıkardık. Gerçekten yo-
ğun bir programdı. Ben; 2008 yı-
lında muayenehanemde 140 gün 
kadar bulunabilmiştim. Muayene-
hanede de bulunduğum sürenin 
neredeyse 1/3 meslek kurumunun 
faaliyetlerine yürütmekle geçmişti.
Meslek odası yöneticiliğinin bir fe-
dakarlık olduğunu meslektaşları-
mız görmeli.

4-Devletin sağlıktaki genel poli-
tikasıyla ilgili artık muayeneha-
neler kapatılmaya zorlanıyor ve 
odalar etkisiz hale getiriliyor.Bu-

nunla ilgili düşünceleriniz ve tdb 
nin nasıl bir politika izlemesi ge-
rektiğini düşünüyorsunuz.

Hükümetin  sağlık alanında sağlık 
çalışanları ile ilgili yaklaşımı çok 
net. Seçmene  oynuyor. Oyu nasıl 
alabilirim; bunun için her  yöntem 
geçerli diyor. Sanırım AK parti hü-
kümeti muayenehaneleri sistem dı-
şına bırakarak dişhekimliği hizmet-
lerini diğer kurumlardan alma 
girişiminin ilk adımını  2003 yılın-
da atmıştı.

Öyle yola çıktı. Tıp hizmetlerinde 
bir yandan  muayenehanelerden 
hizmet almayarak diğer yandan da 
bir takim yönetmeliklerle  muaye-
nehanelerin kapanmasına neden 
oldu. Sonra tıp alanında ki polikli-
niklere aynı şeyi yaptı. Şimdi sıra 
diş hekimliği muayenehanelerine 
geldi. Hükümetin niyeti çok net. 
Bağımsız meslek gruplarını yani 
işinin sahibi, “patronu” olan mes-
lek gruplarını ortadan kaldırmak. 
Ekonomi dili ile ifade edersek ser-
maye birikimi yaratmak.

 Orta sınıflar yada  başka  bir anla-
tımla  kendi işlerinin sahipleri/pat-
ronları demokrasinin olmazsa ol-
mazıdır. Orta sınıfların olmadığı 
yerlerde demokrasiden bahsedile-
mez. Bu nedenle demokrasinin 
kökleştiği ülkelerde özellikle  bu 
meslek grupları sosyal devlet anla-
yışına sahip siyasi iktidarlar tarafın-
dan korunur.   

Bu yaklaşım meslek kuruluşları 
içinde geçerlidir. Demokrasinin 
kurumsallaştığı ülkelerde devlet 
ademi merkeziyetçidir. Bir çok 
alanı,işi,yetkiyi yerele ve  meslek 
kuruluşlarına, özerk yapılara, sen-
dikalara, sivil toplum kuruluşlarına 
delege eder.Bizim ülkemize baka-
lım AK parti iktidarı 2002 yılından 
bugüne kadar diş hekimleri odala-
rının  yetki ve sorumluluklarını art-
tırdı mı? Hayır; bırakın arttırmayı 
var olanları bile  elinden aldı. Bu 
yaklaşım sadece  dişhekimliği mes-
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lek kuruluşuna karşı olmadı; diğer 
meslek kuruluşlarına da benzer 
yaklaşımlar içerisinde olundu

5-Devletin uyguladığı Sağlıkta 
dönüşüm politikasının sağlık 
Çalışanları ve toplum üzerindeki 
etkilerini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Kamuoyu araştırmaları halkın sağ-
lık hizmetlerinden memnun oldu-
ğunu gösteriyor.Bu “gerçeği” bir 
yere yazalım.Nasıl olur mümkün 
değil söylemlerine  itibar etmiyo-
rum. Var olan kötü uygulamaların 
iyileştirildiği bir gerçek. Bunların 
ayrıntılarını anlatmak uzun sürer. 
Siyasi partiler  iktidarlarını sürdü-
rebilmek için birkaç temel alanı 
çok önemserler. Bunların başında 
da sağlık hizmetleri gelir. AK parti 
bu durumu çok iyi okudu ve çeşit-
li nedenlerden dolayı sağlık hiz-
metlerine erişemeyenlerin şu veya 
bu şekilde şu  veya bu  nitelikte 
hizmete erişmesini sağladı. Şimdi  
sağlık hizmetleri tıkanmaya başla-
dı. Toplum her zaman var olduğu 
durumun bir adım ilerisini talep 
eder. Hükümet bir adım ileri bir 
adım geri yöntemleri ile  işi sağla-
ma almaya çalışıyor. Sağlık hizmeti 

sunanlar cephesinden baktığımız-
da durum  kötü. Dün de kötüydü 
bugün de  kötü. Dünün kötü ol-
masının nedenleri ile bugünün 
kötü olması nedenleri arasında 
benzer noktalar olduğu gibi farklı 
nedenlerde var.

6-Yeni çıkacak olan yönetmelik-
le ilgili düşünceleriniz nelerdir?

İki noktadan düşüncelerimi payla-
şayım. AK parti hayatın tüm alan-
larında “kendi zenginini” yaratı-
yor. Dün de   diğer siyasi partiler 
böyle yapıyordu AK parti de aynı 
şekilde yapıyor. Ama bir fark var; 
AK parti bunu çok vahşice  yapı-
yor. Sadece piyasa koşulları ile yap-
mıyor. Çıkardığı mevzuatla kendi 
işinin sahibi olan küçük yapıları 
yok ediyor. Bu yönetmelik böyle 
kaldığı sürece diş hekimliği mesle-
ği artık işinin sahibi olan bir mes-
lek grubu olmaktan çıkacak ser-
mayedarların yanında çalışan 
ücretli diş hekimi olacak. 

Bu kötü bir şey mi? Evet var olan 
durumda çok kötü bir durum. 
İnsanların,kurumların kendilerini 
ifade etmesinde,örgütlenmesinde  
kısıtlamalar getirirsen,işgücü plan-

laması yapmazsan, ikide bir mes-
lek odası yöneticilerini tehdit 
edersen bu durumdan  nitelikli  
dişhekimliği hizmeti çıkmaz. Sağ-
lığı sadece para gören bir zihniye-
tin egemen olduğu bir  sağlık anla-
yışı ortaya çıkar.

Bu yönetmelik diş hekimliğinin 
özgürce yapılmasının engellenme-
sinin başlangıcıdır.

7-Yeni mezun diş hekimi arka-
daşlara meslek hayatlarıyla ilgili 
ne gibi tavsiyelerde bulunursu-
nuz?

Genç meslektaşlarım mezun ol-
duklarında ilk çalacakları kapı diş 
hekimleri odası, geçmişte  yöneti-
cilik yapmış büyükleri olmalı. Bu-
günlerin  tahribatını atlatabilme-
nin tek yolu mesleki dayanışmadan, 
birbirimizi sahiplenmekten geçe-
cek. Aksi halde kazandığını düşü-
nenler belli bir süre sonra kaybetti-
ğini görecekler.  Diş hekimliği 
hizmetleri dinamik bir hizmet sek-
törü; bu anlamda fakülte eğitimle-
ri sonrası yeniliklerin mutlaka öğ-
renilmesi için  bilimsel etkinliklere 
katılınılmalı.

Son olarak da şunu söyleyeyim. 
Her hasta ayrı bir “kişiliktir” .Baş-
ka bir deyişle hastalık yok hasta 
var. Genç diş hekimleri öncelikle 
kendilerini hastanın yerine koy-
sunlar. Kendilerine nasıl davranıl-
masını istiyorlarsa hastalarına öyle 
davransınlar. Hastanın endişesini, 
korkusunu yüreğinde hissederek 
hastası ile bağ kursun.O zaman 
hem aklın hem de duygunun bir 
arada olduğu “adam”  gibi hekim 
olunur ve bunun karşılığını da gö-
rürler.

Röportaj

RÖPORTAJ

Samsun Dişhekimleri Odası
İkinci Başkanı

Alper DİLEK                                                                                   

dtadilek@hotmail.com
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan açılış törenini birlikte 

sunan Prof. Dr. Sedat KÜÇÜKAY 
ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÇİFTÇİOĞ-
LU, açılış boyunca dişhekimliği 
mesleğinin güncel sorunlarına iro-
nik ve mizah dolu bir üslupla de-
ğindiler.TDB Yönetim kurulu 
Üyeleri , Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof.Dr.Taner Yücel  ve  çok sayıda 
yerli yabancı konuk açılışa katıldı. 
TDB 21. Uluslararası Dişhekimli-
ği Kongresi’ne ev sahipliği yapan 
İstanbul Dişhekimleri Odası ve 
Kongre Organizasyon Komitesi 
Başkanı Murat ERSOY açılışta 
yaptığı konuşmada;  katılımcılara, 
bilimsel ve sosyal programıyla fua-

rıyla eksiksiz ve unutamayacakları 
bir kongre sunmak için hem İstan-
bul Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu hem de Organizasyon Ko-
mitesi olarak gece gündüz çalıştık-
larını belirterek “Eğer ortada bir 
başarı varsa – olacaksa en büyük 
pay hiç şüphesiz ki siz değerli mes-
lektaşlarımızın gösterdiği ilgidir… 
Emek, çaba, özveri ile mutfakta 
hazırladıklarımızı artık servis et-
meye başlıyoruz. Umuyor ve dili-
yoruz ki üç gün sonunda bilimsel 
programımızla bilgilerimizi tazele-
miş ve yenilemiş, fuarımızla tek-
nolojideki son gelişmeleri izlemiş, 
sosyal programıyla da soluklanmış 
olarak şehirlerinize ve çalışma bi-

rimlerinize dönersiniz. 

Umuyor ve diliyoruz ki bu üç gün 
sonunda iyi ki oradaydım dersi-
niz…Sevinç ve mutlulukla sizi 
ağırlıyoruz. TDB 21. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresine hoşgeldi-
niz’’ dedi. Murat ERSOY’dan son-
ra TDB Genel Sekreteri ve TDB 
21. Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi Genel Sekreteri Ali 
GÜRLEK  kongre programını ve 
kongre hakkındaki teknik bilgileri 
paylaşdı. Van Yüzüncü Yıl ÜDF 
Dekanı Prof. Dr. Gürcan ESKİ-
TAŞÇIOĞLU da yaptığı konuş-
mada sayısı gün geçtikçe artan 
Dişhekimliği Fakültelerine değin-

TDB

Büyük bir özveri ve emek ile hazırlanan kongre sona erdi.
Mesleki yeterliliğimizi arttıran,birlik ve beraberliğimizi pekiştiren
güzel bir organizasyon oldu.

21.ULUSLARARASI 
DİŞHEKİMLİĞİ
KONGRESİ ARDINDAN...
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di.   Sahneye davet edilen FDI Se-
çili Başkanı Dr. Patrick HESCOT 
da konuşmasında, TDB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL’e 
ve Kongre Organizasyon komitesi-
ne bu güzel ve başarılı kongre için 
teşekkürlerini sundu.

Kongre açılış filminin gösterilme-
sinin ardından sahneye gelen TDB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜ-
CEL,  “21. TDB Uluslararası Bi-
limsel Kongresinde sizlerle birlikte 
olmaktan ötürü büyük mutluluk 
duymaktayım. Hepiniz hoş geldi-
niz” diyerek başladığı konuşmasın-
da, ağız-diş sağlığının genel sağlık-
taki vazgeçilmez önemi ve 
önceliğine değindi. Türkiye’nin 
sevilen keman sanatçısı Canan 
ANDERSON’un güçlü keman 
performansı eşliğinde dansçı arka-
daşlarının gösterisi açılışa renk 
kattı.

Kongre katılımcılarına teşekkür 
edilmesi ile açılış töreni sona erdi.  
Açılış töreninin ardından EXPO-
DENTAL 2015 fuar açılışı yapıl-
dı.    

İlk akşam gala yemeği ve sonrasın-
daki Candan Erçetin konseri ile 
günün yorgunluğundan uzaklaşıl-
dı.

İkinci gün sabah başlayan yoğun 
bilimsel program öğleyin gerçekle-
şen Yazar Ahmet Ümit söyleşisiyle 
soluklandı.Öğleden sonra bilimsel 
program ve fuar alanındaki yoğun-
luk devam etti.Birçok firmanın ka-
tıldığı fuar da cihazlar tanıtıldı.
Mesleğimizin her geçen gün artan 
teknolojisi sergilendi.Gerek sarf 
malzeme, gerek teknik ekipman 
olarak dolu bir fuar alanı oluştu-
rulmuştu.İkinci gün akşamı Boğaz 
Turu meslektaşlarımızın bir araya 
gelmesini sağladı.Keyifli bir yemek 
ve eşsiz Boğaz Manzarası artmaya 
başlayan kongre yorgunluğuna bir 
soluk aldırmış oldu.

Üçüncü gün sabah başlayan bilim-
sel program yoğun ilgi ile devam  
etti.Öğle arasında Dişhekimi ve 
Yoga Eğitmeni Dilek İmre teorik 
ve pratik uygulamalı yoga çalışma-
sı gerçekleştirdi.Öğleden sonra de-
vam eden bilimsel programın ar-
dından kapanış törenine geçildi.
İstanbul Dişhekimleri Odası Baş-
kanı Dişhekimi Murat Ersoy kapa-
nış konuşmasında Samsun’da yaşa-
nan ve Op.Dr.Kamil Furtun’un 
hayatını kaybetmesine neden olan 
saldırıyı da dile getirerek sağlık ça-
lışanlarına uygulanan şiddete dik-
kat çekti.Kongrede emeği geçenle-
re  teşekkür etti.TDB Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr.Taner Yücel ‘de kapanış konuş-
masında  yapılan özverili çalışma-
lardan ve kongrenin başarısından 
bahsetti. 2016 kongresini gerçek-
leştirecek olan İzmir Dişhekimleri 
Odası Başkanı Prof .Dr.Rıza Alpöz 
‘e bayrağı teslim ettiler.26 -28 Ma-
yıs 2016 tarihinde İzmir’de yapıla-
cak olan kongre çalışmalarına baş-
lanmış oldu.Kongre çalışmalarında 
emeği geçenlerin sahneye çıktığı 

kapanış töreninde sponsor firmala-
ra teşekkür edildi.Hediye çekilişi 
gerçekleştirildi.

Seneye İzmir de buluşmak üzere 
bir kongre daha sonlanmış oldu.
Son günlerde yaşadığımız üzücü 
olaylar ,sağlık çalışanlarına gösteri-
len şiddet, emeğin ve bilginin hiçe 
sayıldığı sağlık politikaları hepimi-
zi üzmektedir.Tepkimizi dile getir-
mek, mesleğimize sahip çıkmak 
ancak birlik ve beraberlikle olur.
Bu nedenle birlikte olmamızı iste-
meyenlere bizi ayırarak, ayrıştıra-
rak dediklerini yapmaya çalışanla-
ra en güzel cevabı birarada olarak 
verebiliriz.Tüm bu gerçekler karşı-
sında daha güzel günlere çıkabil-
memizi diliyorum.Sağlık çalışanla-
rına uygulanan şiddetin bir an 
önce durmasını diliyorum. Top-
lumca iyiye ve doğruya olan inan-
cımızı kaybetmeden yaşayabilme-
miz dileğiyle…

21.ULUSLARARASI 
DİŞHEKİMLİĞİ
KONGRESİ ARDINDAN...

ovgu1993@yahoo.com

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Dt. Övgü TUNÇDEMİR
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Mehmet Ozan Demir
Dişhekimi

29.09.1990 tarihinde Sivas’da doğdu. 24.10.2014 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu/Altınordu’daki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Talat Gevez
Dişhekimi

Mesut Sönmez
Dişhekimi

Betül Kayalık Şahin
Dişhekimi

Alper İlker
Dişhekimi

Ümit Güney
Dişhekimi

Ali Korhan Küpana 
Dişhekimi

Gülşah Çelik 
Dişhekimi

Melek Gürel
Dr.Dişhekimi

Elanur Cesur
Dişhekimi

30.08.1983 tarihinde Samsun’da doğdu. 09.09.2008 tarihinde Yeditepe 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 

01.08.1989 tarihinde erfelek’de doğdu. 07.11.2013 tarihinde Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun 
oldu. Sinop/Merkez’deki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

01.09.1989 tarihinde Fatsa’da doğdu. 12.08.2011 tarihinde Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu/Ünye’deki müşterek muayenehanede mesleğini icra etmektedir.

04.05.1989 tarihinde Samsun’da doğdu. 08.07.2013 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilimdalında uzmanlık eğitimine devam etmektedir. 

10.04.1979 tarihinde Ulubey’de doğdu. 30.06.2004 tarihinde Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu/Altınordu adresindeki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

10.04.1979 tarihinde Ulubey’de doğdu. 30.06.2004 tarihinde Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Ordu/Altınordu adresindeki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

23.08.1985 tarihinde Samsun’da doğdu. 08.08.2014 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. Samsun/İlkadım’daki özel ağız diş sağlığı polikliniğinde mesleğini icra etmektedir.

18.02.1983 tarihinde Samsun’da doğdu. 07.09.2007 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldu. 19.01.2014 tarihinde Endodonti Anabilim dalında doktorasını tamamladı. 

05.04.1990 tarihinde Samsun’da doğdu. 29.08.2014 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 
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DUYURULAR
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Özge Demir
Enver Gündüz
Ayşe Kahraman
Derya Küçükdingil
Kenan Bülbül
Ayşe Bozkurt Akın
Fatih Ayhan
Hilmi metin Ünüvar
A.Sami Anbarcıoğlu
Yasemin Özyürek Türkdönmez
Uğur Kılıç 

O
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R
U
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R
Siyah/Beyaz Günler

Duyurular
Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 338,00-TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden: 169,00-TL

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

2015 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN 
30 HAZİRAN 2015 TARİHİNE KADAR
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Dişhekimi Tülin Ertan Aydın’ın annesi, Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek 
Disiplin Kurulu Üyesi Dt.Muammer Ertan ve Dt.uğur Güneysu’nun 
yengesi vefat etmiştir. 

Dişhekimi Sebahattinin Özoğlu’nun annesi, 
Dişhekimi Engin Seyhan ve Can Seyhan’ın dayısı, 
Dişhekimi Cem Ersoy’un kayınpederi, Vefat etmişlerdir. 

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




