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Sevgili Meslektaşlarım;
Ağaçların gizlediği tüm renklerini ortaya çıkarmasıyla ilgili olan
Ekim ayından yeni sayımızla herkese merhaba.
Toplum ağız ve diş sağlığı haftasında diş hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 108. Yılını kutlamak üzere hazırlanıyoruz. Sayfaları çevirirken bilimsel program ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Bu
güzel günlerin; birlik ve beraberliklerimizi pekiştiren, bilimsel ve
sosyal paylaşımlarımızı arttıran zamanlar olması yine sizlerin katılımıyla gerçekleşecektir. Takviminizde yer vermeyi unutmayın.
Sayfaları çevirdikçe keyifle okuyacağınız köşe yazılarımızın yanı
sıra, TDB Başkanlar konseyi toplantısına katılan TDB MYK
üyesi Sn. Tuncay Seven’ in değerlendirmelerini, firma röportajlarımızı ve gezi yazımızı da göreceksiniz.
Geleceğimizi şekillendiren bir geçmiş kuşkusuz vardır. Bu gelecekte bizi değiştiren her şey iyidir. Büyümemizi, içsel enerjimizin
gücünü kontrol edebilmeyi, tecrübelerimizi akıllıca kullanabilmeyi, hatta onları sezgilerim çok iyidir diye eğlence yapabilmeyi,
tepki vermek yerine gerekli karşılığı verebilmeyi, duygularımız,
arzularımız, egolarımız, düşüncelerimizle zihnimizde resim çizebilmeyi sağlayan her şey iyidir. Şimdi ılık-soğuk rüzgârlar var.
İnsanların da Ekim ayı vardır. Gizlediğiniz tüm renkleri
dökebilirsiniz…
Sayfaları keyifle çevirmeniz dileğiyle…

Filiz KOLBAKIR

filizkolbakir@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 20.10.2016
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yılımızı kutlarken...
zacılık hizmetleri, gözlükçüler,
tıbbi malzemeciler vb.) kamu, hizmet veya mal satın almakta iken
sadece dişhekimliği hizmetleri bu
kapsamın dışında tutulmaktadır.
Bu ise hem halkımızın ağız-diş
sağlığının her geçen gün daha da
kötüye gitmesine hem de ülkemizin ortak kaynağı olduğu unutulmaması gereken serbest çalışan
dişhekimlerimizin gittikçe umutsuzluğa düşmelerine sebep olmaktadır.

Ağız-diş sağlığı hizmetleri ağırlıklı
olarak kamu kurumları tarafından
verilmeye çalışılmaktadır. Prensip
olarak doğru bulduğumuz ama
uygulamada bazı yanlışları barındıran performans uygulaması sonucu nitelik ve nicelik açısından
zaten sorgulanan kamu hizmetlerinin durumu daha çok tartışılır
hale gelmiştir. Hizmetin kalitesi
için hastalara ve hizmet satın alan
kurumlara alternatif sunulması
gerekmektedir. Bu nedenle ağızdiş sağlığı hizmetleri, hastaların
her yerde kolayca ulaşabileceği
başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından da

alınmalıdır.

Ekonomik canlılığın tekrar arttırılmasında toplum yararına olacak
sosyal politika uygulamalarının
etkileri son derece önemlidir. Yaklaşık 16.000 dişhekiminden hizmet alınması bu politikalarla
uyum gösterecektir. Ağız-diş sağlığı hizmetlerinin sağlanmasında
kamu kurumları gibi büyük yapılar yerine birer küçük işletme niteliğindeki muayenehanelerin finanse edilmesi ekonomik canlılığın
yeniden yükselişe geçmesinde
daha etkili olacak ve tüm toplumda ekonomik, siyasi ve sosyal etkisini gösterecektir.

ma ve eğitim çalışmalarına yönlendirilmelidir. Dişhekimleri demokrasi ve hukukun üstünlüğüne
inanan Cumhuriyetin aydınlanma
değerlerine sahip çıkan, çalışkan,
deneyimli kadrolarıyla farklı siyasi
eğilimlere saygı duyarak, yandaş
veya karşıt olmadan tüm siyasi
partileri kendi mesleki politikalarına ortak etme bilinciyle çalışmalarına devam edecektir. Dişhekimliğinin bilimselliğe yönelişinin
108. Yılını kutluyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum, hoşça kalın.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar
ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş
sağlığı hizmetleri vermelidir. Ülkenin “çürüksüz” geleceği buna
bağlıdır.
Dişhekimliği Fakültelerinin alt
yapı ve öğretim üyesi ve akademisyen sorunu çözülmeden hızla artışı durdurulmalı ve fakülteler performans kıskacından kurtarılarak,
gerçek görevi olan bilimsel araştır-
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Abdullah İLKER

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com
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TOPLANTIDAN

MARAŞ
BAŞKANLAR
KONSEYİ
TOPLANTISI

D

eğerli arkadaşlar 30
Eylül 2 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş
da yapılan başkanlar toplantısına katıldım. Sayın Oda
Başkanı Fatih Yıldırım ve TDB
MYK üyesi Mehmet Ağaoğlu
ve Maraş odası yönetim kurulun sıcak ilgi ve karşılamaları ile verimli bir toplantı geçirildi. Buradan arkadaşlara
tekrar teşekkür ederiz. Toplantıda 15. MYK seçim öncesi başkanlarla son kez
buluştu ve toplantıda aşağıda belirtiğim hususlar görüşüldü..

1.

Başkanlar Konseyi Toplantısı Yönergesi hazırlanmasına
karar verildi. (Nerede, ne zaman,
yapacak odanın seçimi vb. konulardaki uygulamada doğan sıkıntıları
çözmek amacıyla.)
8

2.

Yönetmelik ile ilgili TDB
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel toplantıdan önce Sağlık Bakanı
ile telefon görüşmesi yaptığını ifade
etti ve Bakan beyin Yönetmeliğin 3
-7 Ekim tarihleri Resmi Gazetede
yayınlanacağını söyledi.

3.

Yönetmelik taslağında Ek
8= Müeyyideler kısmı olmadığı
için yönetmelik nasıl yayınlanırsa
yayınlansın bir karışıklık yaşanabilir. Bakanlığın nasıl bir Ek 8 hazırlayacağını bilmiyoruz. Ayrıca; Denetleme Formları da Yönetmelik
ekinde olmadığı için bu da sıkıntı
yaratacaktır. Bunların yaratacağı
sorunlarla birlikte tekrar değerlendiririz denildi. Çıkartılacak yönetmelikle ilgili hukuki girişimlerle ilgili yapacaklarımızla ilgili hakkımız
saklıdır bilgisi verildi.
4.
Özellikle yeni yönetmelik
hazırlandıktan sonrada Muayene-
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haneler, Ağız Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde uyulacak kurallarla ilgili
meslektaşlarımızı bilgilendirmek
amacıyla bir rehber hazırlanmasına
karar verildi.

5.

Tüm Türkiye’de Hasta Okulu
Eğitimleri Projesi uygulamak istiyoruz. Bunun için her odada yılda
ikişer kez Hasta Okulu Eğitimleri
yapılması planlandı. Bununla ilgili
duyuruların yapılmasında belediyelerden destek alınabilir. Bunu bir
sosyal sorumluluk projesi olarak
düşünüyoruz. Eğer sponsor bulunamaz ise, Türk Dişhekimleri
Birliği’nin sponsor olmasının planlıyoruz. Odalarımıza yazı yazacağız, kendilerinin istediği belediyelere, iletişimde oldukları ilçe ya da
büyükşehir ya da belde belediyelerine göndereceğiz. Odalardan buradaki tek beklentimiz organizas-
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yonu yapmalarıdır. Konuşmacı,
basılacak afişler ve dağıtılacak diş
fırçaları ve diş macunları Türk Dişhekimleri Birliği tarafından temin
edilecektir.

6.

Türk Dişhekimleri Birliği
Kongrelerini Eylül sonu Ekim başı
yapma konusunda kararımız Başkanlara sunuldu. Önümüzdeki
2017 yılı için 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde TDB Kongresi, 11-14
Ekim tarihlerinde de Fuar olacak.
Fuarı bir gün önceden Çarşamba
gününden başlatıyoruz. Burada fuarımıza katılan firmaların promosyon yapmalarını kendilerini tanıtmaları ve satış olmasını planlıyoruz.

7.

Kongre ve Fuar yönetmeliği ile ilgili herhangi bir değişikliği bu
dönem yapmamaya karar verdik.
16.Dönemde konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

8.

Kongre kayıtlarının odalar
üzerinden yapılmasının ve gelirlerinin de odalara dağıtılmasının kayıt
sayısını artıracağı konuşuldu.

9.

Dişhekimlerinin birden
fazla yerde çalışması ile ilgili var
olan yönerge taslağını güncelleyip
odalarımıza göndereceğiz. Odalarımız bu yönerge taslağı üzerinde görüşlerini bildirecekler. 16. Dönem
MYK gelen görüşler doğrultusunda
birden çok yerde çalışmayla ilgili yönergeyi yayınlar ve yürürlüğe girer.

10.

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Kurulu işleyişi ile ilgili bir yönetmelik hazırlayalım konusu görüşüldü. Burada amaçlanan; Genel
Kurulun daha verimli ve etkili olmasıdır. Türk Tabipleri Birliğinin
bu konuda halen uygulanan bir yönetmeliği var. Bu da Dünya Tabipler Birliği’nden alınmış bir yönetme-

liktir. Biz bunun taslağını
hazırlayacağız ve Odalara göndereceğiz. Eğer Genel Kurul’da kabul
edilirse 2 yıl sonraki Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulunda
uygulanmaya başlayacak.

11.

Türk Dişhekimleri Birliğine kayıtlı Ferdi Kaza ve İş Göremezlik sigortasından yararlanamayan 65 yaş üzeri toplam 1.600
dişhekimimiz var. Bu meslektaşlarımız ferdi kaza ile ilgili Odalarına
başvurduklarında, Türk Dişhekimleri Birliği yardımlaşma fonundan
– yardımlaşma fonu yönergesinde
bu yönde bir düzenleme yapılarakyardım yapılmasına karar verildi.

12.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin odalara üyeliğinin kolaylaştırılmasıyla ilgili öneriler konuşuldu.

13.

Türk Dişhekimleri Birliği
kongrelerinde tebliğ sunmak ya da
poster sunmak ya da konuşma yapmak için akademisyenlerin odaya
üye olmaları konusunda görüş bildirildi.

14.

Kamuda çalışanların oda
aidatlarının kısmen devlet tarafından karşılanabilir mi konusunda
çalışma yapılması önerildi.

15.

Odalara üye olunurken
kimlik kartı ve rozetten ücret alınmaması, üyelik sırasında ücretsiz
olarak bu olanakların sunulması konuşuldu.

16.

Türk Dişhekimleri Birliği
Dergisinin üye olup olmamasına
bakılmaksızın kamudaki tüm dişhekimlerine de gönderilmesi konuşuldu.

17.

Kamuda çalışanların TDB
SDE puanının performansa ekletilebilmesi konusu konuşuldu.
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18. TDB Uzmanlık Komisyonunun uzmanlar ile ilgili sorunları
dinlemesi şeklinde bir tavsiye kararı
çıktı.
19. Meslek Sorunları Sempozyumunun TDB Uluslararası
Dişhekimliği Kongresinden bağımsız bir tarihte yapılmasına karar verildi.
20.

Meslek Sorunları Sempozyumunun 20 Mart Dünya Oral
Sağlık Gününü içine alacak şekilde
bir önceki ya da bir sonraki günde
devam etmek üzere 2 günlük bir sürede yapılması konuşuldu.

21.

Ağız Diş Sağlığı Polikliniği ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerindeki tabelalarda yabancı kelime kullanılmaz
şeklindeki
tabela
yönetmeliğinin değiştirilmesi konusunda MYK’nın düzenleme yapması konusunda anlaşıldı. (*Bursa,
Hatay ve İzmir Odaları var olan
şekliyle devam etsin dediler.)

22.

15. Dönem TDB MYK
tarafından hazırlanan TDB 20162020 Stratejik Plan taslağına son
halinin verilip Odalara gönderilmesine karar verildi.

23.

Dişhekimliğinde
İnsan
Gücü Planlaması konusunda DERGİ 155.sayıda da yer alan rapor sunuldu.

24.

30 Eylül tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanan Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği ile
dişhekimlerinin stratejik personel
olarak belirlendiği bilgisi verildi.

Tuncay SEVEN

Türk Dişhekimleri Birliği
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
dttuncay@hotmail.com
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BİLDİRGE

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
30 Eylül – 2 Ekim 2016 / KAHRAMANMARAŞ
Ülkemizin demokrasi ile yönetilme iradesini ortaya koyarak oluşturduğu Anayasa ile tüm kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Tüm kurum ve kuruluşların, tüm bireylerin, Anayasamızın kendilerine tanıdıkları yetki ve sorumluluk içerisinde hareket etmelerini demokrasi adına bekliyoruz.
15 Temmuz darbe girişimi anayasal kuvvetler ve halkın iradesiyle engellenmiştir. Darbe girişimine zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırılması için 3 aylık OHAL süresinin görevini
tamamladığını, demokrasinin kesintiye uğratılmasına zemin hazırlaması muhtemel OHAL
uzatmasının gerekliliğinin ortadan kalktığını düşünüyor ve ülke yönetiminin bir an önce normale dönmesi ve TBMM’nin tekrar çalışmasını diliyoruz.
İnanç, cesaret ve fedakârlık sonucu elde edilen Kurtuluş Savaşı zaferi; halk iradesinin temsil
edildiği TBMM ile süreci yöneten devlet büyüklerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet
İnönü’nün dirayetli devlet adamlığı gücü ile Lozan Barış Antlaşması imzalanarak taçlandırılmış ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
İnsan gücü planlaması ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri
planlama alanlarından biri, belki de birincisidir. Tüm sektörler açısından hayati önemde bir
kavram olan insan gücü planlamasının gençlerin en uzun ve en masraflı eğitimden geçerek
mezun oldukları sağlık alanında daha da önem kazandığı tartışmasızdır. Ülkemizde çeşitli
ekonomik ve sosyal sebeplerle yaygın olan ağız diş sağlığı sorunlarının giderilmesinin birçok
diğer kriterin yanında yeterli sayıda dişhekimine sahip olmadan çözülmesinin mümkün olmadığı da ortadadır. Ancak, bugün sorunumuz yeterli dişhekimi olmaması değil, toplumun çeşitli nedenlerle ağız diş sağlığı hizmetlerine başvuru sıklığının gelişmiş toplumlara göre son
derece düşük olmasıdır.
Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insan gücü planlaması ilkeleriyle hiçbir biçimde
bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmış bu nedenle öğretim üyesi açığı ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır. Bu durumun sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve eğer bugünden önlem alınmazsa önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız vahim tabloyu ilgililerin bilgisine sunuyoruz.
Diğer yandan demokrasinin olmazsa olmazı olan; meslek örgütlerinin kendi meslek uygulamalarıyla ilgili görüşlerine başvurulmasını istiyor, 30 bin dişhekimini yakından ilgilendiren ve
20 aydır hayata geçirilemeyen ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in meslek örgütünün önerileri dikkate alınarak uygulanabilir
bir yönetmelik yayınlanmasını bekliyoruz.
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BİR ZAMAN
SERÜVENİ

Z

aman bir yolculuğun
hem başlangıç hem de
sonuç hali. Bir serüven... Akmasına mani olamayıp engellerinde boğulduğumuz
bir
macera.
Hiç
bitmeyecekmiş gibi umursamayıp yaşadığımız hadi geçse
de bitse artık deyip heyecanımıza kapıldığımız bir bekleyiş...
Bir fotoğraf karesinin gülümseyen yüzü, eskiden kalmış bir
kıyafete sinen rutubetli koku.
Ve ah o eski zamanların hikaye-

si. Geçen zamana duyulan özlem hali. Keşkelerin iç çekişi.
Zaman; kimilerinin yitirilmiş
hali, kimilerinin umutla bekleyişi, kimilerinin bir adımıyla
cesarete yeltenişi...

Bitişler varoluşları, varoluşlar
ise serüvenin yapıtaşlarını ortaya koyacaktır.

Zaman; bazen bir makinistin
çok sesli, bol buharlı lokomotifinden uçup giden duman baDönen dünyanın içinde kay- zen de bir şairin mısralarında
bolmuş bir toz bulutu ise za- can bulan duyguların tarifidir.
man. Bütün bunlara meydan
okumaya hazır olandır insan.
Ya kaybolacaktır ya da kendini
bulacaktır. Doğacak, yaşayacak, ölecek ama ölmeyecek
olan zamanın içinde var olma
savaşının kahramanı olacaktır.

Ali ŞENER
Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
dt_alisener@hotmail.com
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PERDE
AÇILSIN!

S

oğukların kendini hissettirmeye başladığı sonbahar
ayları ile beraber yavaş yavaş görsel sanatlarda programlarını açıklıyor ve perdelerini açıyor.Biz bu anlamda aslında
birçok ilden daha şanslıyız .Sayılı olan Devlet Opera ve Balesi
salonumuz mevcut.Burada yıl
içerisinde birçok bale, opera,
konser izleme imkanına sahibiz.
Ayrıca çocuk oyunlarıyla küçük
seyircileri ile de buluşan devlet
opera ve balesi sanatın küçük
yaştan hayatımıza girmesi gerektiğini bir kere daha bize gösteriyor.
1 Ekim tarihinde başlayacak
olan programında geçen sezondan olan gösterilerden kaçırdıklarımızı seyretme imkanı bulacağımız gibi yeni sahnelenen
eserlerle de buluşacağız.Opera
da sahnelenecek eserler Tosca
(Giacomo Puccını eseri 3 per-

de), Aşk İksiri (2 perde), Maskeli Balo (Gıuseppe Verdi 3 perde), Carmen (Georges Bizet 4
perde), II.Trovatore (Gıusseppe
Verdi), Rita - Doktor Mucizesi
(Gaetano Donizetti-Georges Bizet).

uzak kalmamanızı tavsiye ederim.

Kitap her zaman yanımızda olan
yaz kış bizden ayrılmayan en güzel sanat eseri bence.Yaz kış çok
okunan kitapları takip etmek ve
güncel edebiyat eserlerinden de
Bu sene sahnelenecek diğer eser- uzak kalmamak lazım.
lere, eserlerin ayrıntılarına ve
tarihlerine Samsun Devlet Ope- Televizyon tabi evimizin baş köra ve Balesinin internet sitesin- şesinde ve her an hayatımızda.
den ulaşabilir, bilet alabilirsiniz. Yine de oradaki senaryo hayatlaÖzellikle gösterileri iyi yerden ra kendimizi çok fazla kaptırmaseyretmek istiyorsanız biletleri- dan herşeyi tadında bıraktığımız
nizi erken almanızı tavsiye ede- bir kış geçirmenizi diliyorum.
rim.
Yaşadığımız hayatın farkında
Tabi kış ayları gelip artık kapalı olarak, aldığımız nefesin bize
mekanlarda vakit geçirmeye sağlık ve huzur vermesini diliyobaşladıkça sinema salonlarında rum.
güzel filmler oynamaya başlıyor.
Sanatın beyaz perdesinde de
daha hareketli günler başlıyor.
Sinemaları da takip etmenizi ve
beyaz perdenin büyüsünden de

Övgü TUNÇDEMİR
Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
ovgu1993@yahoo.com
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Rektör Bilgiç’e Ziyaret...
Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.
Rektörlük makamında 6 Eylül Salı günü gerçekleşen ziyarette Oda Başkanı Abdullah İlker
ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Bilgiç’i kutlayarak yeni görevinde kendisine başarı dileklerini iletti. Rektör Bilgiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başkan ve
üyelere ziyaretleri için teşekkür etti.
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RÖPORTAJ

Teknoloji ve
Kalitenin
Estetikle
Buluştuğu
Noktayız...

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm
ve değer önerilerini sunan, alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun
her kesimine en hızlı ve en etkin bir şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri
memnunietini her şeyden üstün tutan bir şirket olma yolunda her daim yanınızdayız.
Füzyon Dental’in kuruluşu ve
gelişme sürecinden bahseder misiniz?

T

emelleri 1992 yılına dayanan Füzyon Dental 1995
yılında Mehmet Yeşilkaya
tarafından Ordu ilinin Fatsa ilçesinde kurulmuş olup; kısa sürede doğru adımlar atarak sektörde söz sahibi olmuştur. Kurulduğu yıldan
günümüze siz değerli diş hekimlerimize daha iyi hizmet sunmayı, çalışanlarına daha modern ve hijyenik
koşullar sağlayarak sürekli ilerlemeyi hedef haline getirmiştir. Sadece

16
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olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnunietini
her şeyden üstün tutan bir şirket
olmaktır
Diş Teknisyenliği mesleğini
geliştirmek adına sizce neler
yapılabilir?

Ordu ilinde değil; Türkiye genelinde
sayısız siz değerli diş hekimlerimize
hizmet vermekteyiz.
Geleceğe bakış anlamında
misyon ve vizyonunuzdan
bahseder misiniz?

hizmet yelpazesini toplumun her
kesimine en hızlı ve en etkin bir şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve
sosyal sorumluluğunun bilincinde

Bu konuda en önemli görev işverenlere düşüyor. İşverenler önce kendilerini geliştirmeli ve çıkan yenilikleri
takip etmelidir. Bunun yanında çalışanlarının da kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamalı ve desteklemelidir. Biz Füzyon Dental ailesi
olarak her zaman yeniliklerin öncülüğünü üstlenmiş olup; üzerimize
düşen görevin ve sorumluluğun farkında olarak kaliteli ve iyi işler çıkarmayı her zaman birinci hedef
olarak almışızdır. Aynı zamanda belirli dönemlerde Füzyon Dental ailesi olarak gerek yurtiçi ve yurtdışında gerekse kendi içimizde eğitim
seminerleri düzenlemekte olup; çalışanlarımızı estetik, kalite, güvenlik
ve teknolojik gelişmeler hakkında
bilgilendirip kendilerini geliştirme-

Vizyonumuz
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde
yaygın, güvenilir ve aynı kalitede
hizmet sunan, herkesin ve her kesimin laboratuvarı olan, müşteri ve
insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve
değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir laboratuvardan daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve lider şirket olmaktır.
Misyonumuz
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en
iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve
Yıl : 4 Sayı : 18 / 2016
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RÖPORTAJ

lerine olanak sağlıyoruz.
Çalışma ve sağlık koşullarıyla ilgili nelere önem veriyorsunuz?
Bizim için öncelikli olarak insan
sağlığı gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere meslek hastalığımız olan ‘
Silikozis’ ile iş yeri olarak savaş açmış bulunmaktayız. Eskiden olduğu
gibi değil; artık şartlar ve zaman çok
değişti. Laboratuvarımızın her yerinde en son sistem havalandırmalar
mevcut. Ayrıca teknisyenlerimiz
için başta özel vakumlu masalar olmak üzere bütün İş Güvenliği koşullarına uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır. Bizim için estetik,
teknoloji ve kalitenin yanında sağlık
ve güvenlik gelmektedir. Kaliteli ve
iyi işler üretebilmek için öncelikle
sağlıklı olmalıyız. Biz iş yeri olarak
böyle düşünmekte ve bunu prensip
haline getirmekteyiz.
Firma olarak teknolojiyi yakından takip ettiğinizi biliyoruz.
Bize bu konuyla ilgili biraz bilgi
verir misiniz?
Zaman değişiyor, teknoloji ilerliyor.
İnsanlar her gün yeni yeni buluşlar,
18

icatlar üretiyor. Bunun yanında dental sektörün gelişmemesi beklenemez tabi ki. Makineleşme her alanda olduğu gibi gün geçtikçe bizim
sektörde de önemli bir yere sahip
oluyor. Bizde laboratuvar olarak bu
teknolojiyi takip etmek zorundayız.
Yoksa zamanla yok olup gitmekten
başka bir seçeneğimiz olmaz. Bu nedenden dolayı teknoloji ve yenilikleri takip etmeye çalıştım. Bulunduğumuz bölgenin diğer büyük
bölgelere göre daha geride kaldığının farkındayız. Ancak bunu bizim
için bir dezavantaj olarak görmeyip;
avantaja çevirmeyi başardık. Karadeniz Bölgesi’nde 2 adet CNC ve
LAZER SİNTER makinesine sahip tek laboratuvar olma ünvanını
büyük bir gururla taşımaktayız.
Sloganınızı ‘Teknoloji ve Kalitenin Estetikle Buluştuğu Nokta’
olarak seçmişsiniz. Teknoloji ve
estetik sizin için nasıl bir uyum
içindedir?
En başında belirttiğim gibi zaman
ilerliyor, dünya değişiyor. Estetik anlayışımızda bununla birlikte değişi-
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me uğruyor. En basitinden 2 yıl önce
aldığınız bir eşyanızı şuan beğenmiyor olabilirsiniz. Bu demek oluyor ki
zaman içinde görsel anlayışımızda
değişiyor. Bu durum bizim sektörümüz içinde aynı. Estetik günümüzde sadece optik ve kozmetik bir sorun olmaktan çıktı. Hastaların ve
hekimlerin beklentileri de aynı doğrultuda değişti. Bizde firma olarak
estetiği ve teknolojiyi birleştirdik.
Bugün el değmeden altyapı üretebiliyoruz. Ancak bu altyapılara hayat
veren; ustalarımız. Biz estetiği ve
teknolojiyi doğru yönde birleştirdiğimize inanıyoruz. Bu yüzden ‘Teknoloji ve Kalitenin Estetikle Buluştuğu Nokta’ sloganı altında
birleşerek, bu yolda inançlarımız
doğrultusunda devam
etmekteyiz.

Röportaj:

Erman ÜRER
Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
dt.erman@mynet.com
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KÖŞE YAZISI

GEÇMİŞ
ZAMAN
OLUR Kİ…

H

asta koltukta. Yapılması
gerekli tedavinin büyük
bölümü bitirilmiş durumda. Hastanın üst total protezi
ağıza yerleştirildi, bir sorun yok.
Alt parsial pretezinde çok küçük
bir aşındırma yapılması gereken
yer var. Kapanışı ve diğer kontrollerden sonra bu aşındırmayı yapıp
hastaya kontrol randevusunu vermeyi düşünüyorum. Tam bu sırada ünite anlayamadığım bir sorun
ortaya çıktı ve çalışmıyor. Kaldık
ortada. Bu küçük aşındırmayı
yapmadan hastayı yollasam çok
ağrısı olacağını düşünüyorum ve
hastayı bir süre koltuktan indirip
beklemesini söyledim. Anladığım
kadarı ile arızayı düzeltmeye çalıştım ama nafile, ünitte tık yok.
Sağa sola telefonlar ama düzelmiyor. Belli ki teknik servise ihtiyaç
var.

yılında alıp bont çantaya diğer
malzemeler birlikte yerleştirdiğim
ve sabah akşam okulun protez laboratuarına taşıdığım singer marka asma motor çalışıyor. Anguldruvaya gerekli ucu takarak
hastanın protezindeki düzeltmeyi
yaparak randevusunu verip uğurladım.

Yapılacak aşındırma küçücük bir
yer olunca ne yapabileceğimi düşünüyorum. Protezi alıp başka bir
arkadaşın muayenehanesine gitmeyi aklımdan geçirirken, birden
uzun yıllar dır hiç elime almadığım öğrenciliğimden kalma singer
marka asma motor aklıma geldi.
Bulunduğu yerden çıkarıp prize
taktım ve pedala bastım. Spiralin
ucunda anguldruvası hazır. 1976

- Arkadaşlarımızla bir birimizin
ağzına yaptığımız ilk anestezi uygulaması.

20

Hastayı uğurladık uğurlamasına
da!.. aldı beni bir düşünce. Kolay
değil, singer marka asma motor
beni aldı 40 yıl öncesine taşıdı.
Geriye doğru zaman tünelinde
yolculuk başladı.
- Sınıf arkadaşlarım, hocalarım,
dostluklar. Sınav ve baraj yetiştirme telaşlarımız.Fantom üzerinde
ilk çalışmalar , ilk dolgu kaviteleri.
Klinik sınıfında ilk hasta ve ilk diş
çekimi.

- 70’li yılların ortalarında ülkedeki
siyasi ortam. I. ve II. M.C.(Milliyetçi
Cephe) dönemleri.
- Fakültede öğrenci derneği seçimleri ve okul arkadaşlarımız ile
aramızdaki yarış ve rekabet.
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- O dönemlerde öğrencilerin ve
temsil ettikleri derneklerinin verdiği mücadele ve toplumsal duyarlılık.
- Demokratik ve özerk üniversite
eğitimi hakkı için verilen mücadele
- Daha güzel, eşit ve özgür bir dünya kurma hayallerimiz.
- Okulda kutlanılan ilk 1 Mayıs
kutlamaları ve 1977 kanlı 1 Mayısı.
Daha neler neler geçti akıl süzgecimden. 40 yıllık singer marka
asma motorun beni alıp götürdüğü yerlere bak. Şu anda Diş Hekimliği Fakültelerinde verilen eğitimin niteliğini çok ayrıntıları ile
bilmiyorum. Ama bildiğim Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakır, Adana da bulunan ve
sayısı 10 civarındaki Fakülte sayısının, bu gün bir çok ilimizde ve
son sayının 69’u geçmiş olduğudur. Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu’nun
her ilde bir Üniversite kurma girişimine karşı söylediği şu söz aklıma geldi. “Alt yapısını ve öğretim
kadrosunu oluşturmadan, her ile
bir üniversite açarsanız, üniversite
kültürünü o illere taşıyamazsınız.
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Bu olsa olsa, bu kafa ile üniversiteleri gecekondulaştırırsınız” Sözünde ifadesini bulan bir çok ilimizdeki Diş Hekimliği Fakültelerimizin acıklı durumunu anlatmaktadır. Bu gün bir çok fakültemizdeki eğitimin niteliği bizim
singer marka asma motorla öğrencilik yaptığımız 40 yıl öncesinin
gerisindedir.
Başka bir konu 70’li yılların sonunda 4000-5000 civarındaki diş
hekimi sayısı bu gün 28 binleri
geçmiştir. Önümüzdeki yıllarda
yeni açılan fakültelerden mezun
olanlarla bu sayı hızla artacaktır.
İlk bakışta olumlu gibi gözüken
bu durum aslında yanıltıcı ve aldatıcıdır. Sağlıkta iş gücü kullanımı ve sağlığın finansmanı gibi konularda ki yanlış politikalar diş
hekimlerini kalifiye işsiz durumuna düşürmüştür. Yıllardır lafı edilen, kimi zaman son aşamasına
geldiği söylenen, özel muayenehanelerde HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ artık iyice gündemden

düşmüştür. TDB tarafından bütün ayrıntıları hazırlanan bu konu
siyasi iktidarın gündeminde artık
hiç yoktur. Onlar Dişhekimlerini
yönetmeliklerle daha da nasıl cendere içine alırlar onla uğraşmaktadırlar. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde nasıl yığılmalar olduğunu ve
hizmet kalitesinin ne durumda
olduğunu görmezden gelmekteler. Buralarda yaşanan olumsuzlukların suçu da günde 60-80 hasta bakmak zorunda bırakılan
Dişhekimlerine yüklenmektedir.
Dişhekimliği hizmetlerinin örgütlenmesi ve hizmet sunumu sistemin acımasız kar hırsına terk edilmiş durumdadır. Oysa, nerede
verilirse verilsin Dişhekimliği hizmeti bir kamu görevidir, bir halk
sağlığı hizmetidir. Bu durum ısrarla görmezden gelinmektedir.

SAĞLIĞI HİZMETLERİ yeniden ele alınmalıdır. Diş Hekimlerinin sorunu hızla artarken Diş
Hekimlerinin konusu olan HALKIN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
ÖNLENEMEZ BOYUTTA BÜYÜMEKTEDİR. Durum gerçekten vahimdir.

Sonuç olarak eğitiminden ve eğitimin planlamasına, hizmet sunumu ve insan gücü planlamasına,
hizmetin finansmanına ve örgütlenmesine kadar AĞIZ ve DİŞ

Hüsnü Çuhadır
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Yazımın baş tarafına dönersem !..
Öğrenciliğimde kullandığım Singer marka asma motorun beni zaman tünelinde taşıdığı yere bakar
mısınız.
Yukarda, yazıya koyduğum başlığı
tamamlıyorum. GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ, HAYALİ CİHANA DEĞER…

Samsun Dişhekimleri Odası
Ordu İl Temsilcisi
husnucuhadar@yahoo.com
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n yaz tatilimizi paylaşmak
Bu yazımda sizlerle ailecek çıktığımız uzu
ve gemiyle gittiğimiz
istiyorum.Ülkemizin güzel tatil yörelerini
eyimlerimizi aktaracağım.
Yunan Adalarını,orada yaşadığımız den
İlk durağımız peri masallarının
şehri KAPADOKYA:

K

apadokya,dünyada
daha
önce gördüğümüz hiçbir
yere benzemeyen bir coğrafyaya sahip.Peribacaları bu coğrafyadaki anılarınızı ölümsüzleştirirken
yanında poz vermek için bizleri bekliyor.Nevşehir-Ürgüp yolunun Ür-
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güp girişindeki Üç Güzelleri görmeyi de ihmal etmeyin.Eminim
Kapadokya’ya tepeden bakmak da
çok keyif vericidir.Balonlu tur için
sabah 5’de kalkmanız gerekecektir.
Biz bu aktiviteye çocuklu olduğumuz için katılamadık.
Göreme Açık Hava Müzesi, Uç Hisar Kalesi, Yeraltı Şehri,Avonos, As-

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

malı Konak, Hacı Bektaşi Veli, Ihlara Vadisi,Güvercinlik Vadisi, Şarap
mahsenleri de mutlaka görülmesi
gereken yerler arasında.
Bu arada yol boyu sıralanmış nazar
ağaçlarında çok renkli fotoğraflar
çekinip,dilek tutmayı da ihmal etmeyin. Otel seçimi olarak Taş evler
çok keyifli bir seçenek.Bu evlerde
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sabah kahvaltısını peribacaları manzarası eşliğinde yapabilirsiniz.
Otantik bol aktiviteli bir tatil,kısa
bir kaçamak düşünüyorsanız, Kapadokya iyi bir seçenek olacaktır.
Cennetten Bir Köşe KAŞ:
2. durağımız muhteşem güzelliğiyle
Kaş…
Akdeniz’de Ege’yi andıran şirin bir
tatil yöresi. Kaş’taki gibi bir denizi,
doğayı, huzuru başka bir yerde bulmak zor gibi.Cam gibi berrak bir su
içinde yüzerken balıkları görebilirsiniz.Burada 5 yıldızlı oteller yok.
Ama öylesine güzel butik oteller var
ki çok yıldızlı otelleri aratmıyor.
Kaş’ta tekne turlarına katılabilirsiniz.Günlük vize alarak Yunan Adalar’ının en küçüğü Meis’e geçebilirsiniz.Dünyaca ünlü Kaputaj Plajı’nda
denizin tadını çıkartabilirsiniz.
Yurtiçi seyahatimizi Kaş’la sonlandırmış bulunuyoruz. Şimdi ver elini
Yunan Adaları…
Adalara geçmeden önce yapılması
gereken işlemlerden bahsetmek istiyorum. Biz birkaç ay öncesinden tur
acentasına başvurduk.İşlemlerimizi
bu vasıtayla yürüttük.Yunan Adaları
vizesi almak kolay. Pasaportumuzla

beraber kapı vizesi ile İzmir
Limanın’dan Cruise gemimize girişimizi yaptık.
Gemi tatilinde otelden sonra kamaralarda kalmak biraz farklı gelebilir.
Denizin içinde hafif sallanırken
uyumak bence çok keyifli bir deneyim.
Kamaralar klima sistemiyle soğutulduğundan dolayı bayağı serin.Bunun için mutlaka önleminizi alın.

Gemi çok büyük değil,güverte kısmındaki havuz da oldukça küçük.
Havuzdan yararlanmak da pek
mümkün değil. Ama uçsuz bucaksız
denizin ortasında güneşlenmek
gemi yolculuğunun bir ayrıcalığıdır.
Yemeklere gelirsek menü Türk ve
Yunan yemekleri karışımı.Çocuklar
için çok uygun öğünler değil.Biz iki
aile olarak iki çocukla gittik.Ama
çocuksuz tatil olarak değerlendirme
de fayda olduğunu düşünüyorum.
Çocuklar için yorucu ve onlara pek
de uygun olmayan aktivitelerle dolu.
Gemide akşamları casino da oyun
oynayabilir, çeşitli şovları izleyebilirsiniz.Şimdi sırayla gittiğimiz üç Yunan adasından da sırasıyla bahsetmek istiyorum.
Özgürlükler Adası MYKONOS:
Mykonos,gece hayatıyla ünlü bir yer.
Mimari ile güzelleştirilmiş,barları ve
çılgın partileri ile de ününe ün katmış.Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partileri ve hoşgörüsüyle Mykonos oldukça fantastik bir ada.Çok
karmaşık dar sokaklara sahip.Aslın-
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da adanın Alaçatı’nın dar sokaklarına benzer bir atmosferi var. Hediyelik eşyaların satıldığı ve lüks
markaların olduğu çok güzel bir çarşıya sahip.
Küçük Venedik denilen kısmıda
tam deniz kenarında şirin kafelerden oluşuyor. Mykonos hem eğlenmek, hem dinlenmek istiyenlere çeşitli şeçenekler sunuyor. Hareketli
bir tatili de,huzurlu bir seyahati de
Mykonos’ta geçirmeniz mümkün.
Ayrıca plajlarıyla ünlü bir ada burası.Adanın simgelerinden olan yel
değirmenleri turistlerin en sık ziyaret ettikleri yerler arasında yer alıyor.
Mavi ve Beyazın ahenkle dans ettiği

bir tatilden hoşlananlara hitap ediyor. Lüks butik otellerindeki enfes
manzara, dar uzun sokakları, beyaz
ambiansı ve mavi kubbeli kiliseleri…
Şövalyeler Adası RODOS:
Rodos Yunanistan’ın büyük adalarından bir tanesi.Gemi limana yanaşırken karşıdan Rodos kalesi ve çevresindeki doğal güzellik hemen
karşınıza çıkar.Burası adanın merkezidir.Mağazaları, restorantları, tarihi eserleri, Osmanlı ve Bizans eserleri hepsi birarada.
Rodos, Kanuni Sultan Süleyman’ın
fethinden sonra 1912 yılına kadar
Osmanlı yönetiminde kalmış.
1912’de adayı İtalyanlar işgal etmiş
ve 1947 yılında Yunanistan’a devredene kadar yönetmişler. Rodos çok

güzel bir ada.İçlerinde bana Türk
topraklarında gibi hissettiren bir
kara
parçası.Bunun
nedeni
Akdeniz’de ve kale içi mimarisinin
olması etkili olabilir. Rodos’ta
Osmanlı’dan kalma çok fazla eser
var.Süleymaniye Cami, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, İbrahim
Paşa Cami, Saat Kulesi, Büyük Üstatlar Sarayı gezilmesi gereken yerler arasında. Rodos’un Şövalyeler
Sokağı da görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Sokak boyunca
Şövalyelerin evleri yer alır. Şimdi
buralar müzelere dönüşmüş durumda. Tarihi ada Rodos’u da gezdikten
sonra tatilimize son verdik. Nice güzel tatillere diyerek evimizin yolunu
tuttuk…
Dişhekimi

Menekşe ÜRER
dt.menekse@mynet.com

romantik ada SANTORİNİ:
Santorinide gemi karaya ulaştı diye
adanın merkezine geldim sanmayın.
Ada merkezi oldukça yüksekte.
Adaya teleferikle,yürüyerek veya cesaretiniz varsa eşekle çıkabilirsiniz.
Santorini volkanik bir ada. Bu nedenle denizden çok bir şey beklemeyin. Deniz dalgalı ve kumsalda volkanik yapısından ötürü siyah kum
hakim.
Santorini fotoğraf çekmeyi sevenler
için tam bir cennet… Santorini,
Mykonos adasına göre daha dingin
24
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MAKALE

ÇAĞIMIZ ve
SOSYAL
HEKİMLİK

D

iş hekimliği öğrencisi ve
geleceğin diş hekimi adayı olarak yapacağımız
mesleğin sadece bilimsel tarafının
olmadığı,aynı zamanda sanatsal
ve sosyal bir tarafının da olduğu
kanaatindeyim ki bu da bu mesleği yapacak kişide farklı bir estetik
algının,farklı bir dünya görüşünün olması gerektiğini gösterir.
Bir hekimin dört duvar arası özel,
güvenli klinikler veya devlet hastanelerinden ziyade insanlarla birebir ilişki içinde olacağı yerlerde
işini icra etmesi, toplumda oluşan
“doktor fobisi”ni yenmekle birlikte
bir hekime hekimlik bilincini ka-
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zandıran bir şey olduğu düşüncesindeyim.
Topluma sızmak ve toplumla kaynaşmak, klinikte hasta beklemek
veya devletin belirlediği koşullar
çerçevesinde hasta bakmak ile olabilecek bir şey olmadığı gibi bir
hekimin toplumu algılaması ve
anlamlandırabilmesi için kendi
mesleğini sosyal bilimlerin herhangi bir dalıyla güçlendirmesi
toplumun doktorlara karşı bakış
açısını değiştirecek ve hekimin/
hekim adayının yaptığı işten mutlu olmasına yardımcı olacaktır.
Gözlemlerim ve birebir yaptığım
konuşmalar esnasında hekimlerin
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bir çoğunun yaptığı işten memnun olmadığı, beklentileriyle gerçekliğin çeliştiği ve mesleği içselleştiremedikleri ortaya çıkıyor.
Peki benimseyemediğimiz bir işi
ne kadar doğru ve istekli yapabiliriz ki? Nasıl verim alabiliriz?
Özellikle sanayi devriminden
sonra,modern dünya ve postmodern çağın biz insanlara dayattıkları
insanları robotlaşmaya zorlamış ve
her günümüzü aynılaştırmıştır.
Böylece tek tip insan kavramı ortaya çıkmış, insanların hayattan
aldıkları zevk tüketime dayalı bir
hâl almaya başlamıştır. Her şey
“akışkanlık” ve “müphemlik” çerçevesinde yerini almıştır.
20. yüzyılda sanayileşme ve modernite ile birlikte hastalıklar
artmış, buna çare olarak da ilaç
sanayide büyük bir patlama gözlenmiştir. Bugünkü kapitalist düzene göre herkes -olması gerektiği
gibi- “potansiyel müşteridir”, zira
ilaç şirketleri bunun en canlı kanıtıdır.
İnsanlarda ilaç kullanımı büyük
oranda artmış artık ihtiyaca göre
değil de isteğe göre ilaç tüketimi
yaygınlaşmıştır. Hasta insandan
ziyade “hastalık hastası insan”
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kavramı ortaya çıkmış,ilaç gündelik hayatın bir parçası hâline gelmiştir.İlaçlara bağımlılık artmış
ve ilaç şirketleri servetlerine servet
katmıştır.
Bununla birlikte sistemsel doğa
tahribatı gerçekliğimiz olmuştur.
Her teşebbüsü ve serbest dolaşımı
savunan söylem:”Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” düşüncesi hâlâ geçerli olup bütün dünyada etkikerini sürdürmektedir.
Açlık ve yoksulluk hayatın parçası
olmuş, gelir adaletsizliği gerçeklik
hâline gelmiştir. Pastanın %95’ine
%5’lik bir dilim sahipken geri kalan %5’ini %95’lik bir kesim paylaşmak zorunda kalıyor.
Eleştirel bir düşünce sistemimizin
olmaması, sorgulamaktan,analiz
etmekten korkmamız aslında düşünmekten korkmamız durumu
daha da derinleştiriyor. Ülkemizde ise diğer birçok ülkeye göre bu
sorunun daha büyük olduğunu
görüyorum ve bu durumu eğitim
sistemimizin yetersizliğine bağlıyorum.Sistemimiz bizleri hedefe
odaklamaktan başka bir görevi
üstlenmiyor ki bu da zaten sorunsallaştırdığım olayların doğruluğunu kanıtlar nitelikte.
Özellikle hekimlik mesleğinin diğer mesleklere oranla daha ağır bir
eğitim programının olması ve sürekli değişip dönüşen,gelişmeye
açık bir meslek olduğu için de
durmadan araştırma yapma ve yeniliklerden haberdar olma gibi bir
durumun söz konusu olması ki bu
olgu da hekimlik mesleğinde
adanmışlığın olduğunu gösterir.
Uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden sonra,hayatını okumaya ve
insana adamış bir hekimin toplumla yeniden bağını kurması
zorlaşır ve toplumla arasındaki
makas giderek açılır. Sorunsallaştırdığım şey burda başlıyor. Eğitim sistemimizde öğrenciye fen

bilimleri dışında başka bir eğitim
verilmiyor. Oysaki sosyal bilimler
eğitiminin de verilmesi; örneğin
sosyoloji, hukuk, psikoloji, felsefe
gibi... Düşünmeye, sorgulamaya,
”felsefe yapmaya” olanak sağlayarak bilinçli bir toplumun oluşmasının temelini hazırlayacaktır.İnsanlara
yaşama
stratejileri
kazandıracaktır.
Bir hekimin sosyal teorileri
incelemesi,”kadın”,” kimlik”, ”beden”, ”göç”, olgularının farkında olması onun toplumun değer yargılarına göre değil de kendi bağımsız
fikirleriyle düşünmesine yardımcı
olacaktır. Farkındalık ve duyarlılık
yaratacaktır. Mesleğini yeniden
anlamlandırma çabasına girecek
ve dört duvar arasında sıkışıp kalmayacaktır.
Hiçbirimiz toplumdan muaf değiliz... Dünyada yaşanan her toplumsal (göç, savaş. açlık, yoksulluk...) bizleri de etkilemektedir,
etkileyecektir. Hekimler olarak
toplumsal olaylara daha duyarlı,
daha bilinçli bir şekilde yaklaşmalı
ve kendimizden bir şeyler ortaya
koymalıyız. Sağlık sektörü ve toplumsal olguları aynı potada eritebilmeli ve iyi işleyen sosyal politikalar üretebilmeliyiz. Sosyal
projeler yapabilmeli ve uygulayabilmeliyiz. Hindistan, Pakistan,
Afrika ve Latin Amerika ülkeleri
gibi nispeten daha az gelişmiş ül-
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kelerde bu sosyal politikaların uygulanması ve projelere hekimlerin
öncülük etmesi bize mesleğin gerçek anlamını hatırlatacaktır.Hekimlik mesleğinin başlı başına bir
aktivizm olduğunu gösterecektir.
Araştırmalarım ve okumalarım sırasında rastladığım Irvin D. YALOM, bir doktor bir psikiyatrist
olmasına rağmen hem felsefe hem
de edebiyat dünyasına katkıları olmuş, Nietzsche Ağladığında ve
Spinoza Problemi gibi güzide kitapları bizlere kazandırmıştır.
Böyle doktorların var olduğunu
bilmek bana yeterince umut vermekle birlikte aynı zamanda motive de etmektedir.
Yazımı çok sevdiğim ve değer verdiğim bir yazar olan Eduardo
Galeano’nun bir sözüyle bitirmek
istiyorum.
“Barış ve adalet haykırarak doğan
yirminci yüzyıl,kanın içinde boğulmuş olarak öldü ve bulduğundan çok daha adaletsiz bir dünya
bıraktı arkasında...Yine barış ve
adalet haykırarak doğan yirmi birinci yüzyıl da önceki yüzyılın
izinden gitmekte.”

“Eduardo Galeano”

Selvi İpek TOPRAK
19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
2. Sınıf Öğrencisi
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
Emre ŞAHİN
Dişhekimi

25.07.1987 tarihinde Terme’de doğdu. 06.07.2015 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan özel ağız diş sağlığı
merkezinde mesleğini icra etmektedir.
Muhammed Furkan BARBAK
Dişhekimi

23.08.1992 tarihinde Çorum’da doğdu. 21.07.2015 tarihinde Selçuk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da bulunan özel ağız diş sağlığı
polikliniğinde mesleğini icra etmektedir.
28
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Siyah/Beyaz Haberler

Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER
Ayşe Demir
Merve Dinçer
Fuat Kaplan

SİYAH / BEYAZ
HABERLER

Dişhekimi Muammer Ertan’ın abisi, Dşhekimi Uğur Güneysu’nun dayısı,
Dişhekimi Tülin Ertan aydının amcası, Resai Ertan...
Dişhekimi Füsün Akçael’in eşi,
Vefat etmişlerdir.
Merhumlara Allahtan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Dr.Dişhekimi Melis Kalkavan, Murat Erdoğan ile,
Dişhekimi Ayşe Çadır, Dr.Faysal Çadırın kızları
Dişhekimi Aliye Çadır - Efe Koçer ile,
Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve odamız üyesi Dişhekimi
Muammer Ertanın kızı, Gözde Ertan- Yavuz Selim Sabur ile
Dişhekimi Şeyma Sarı – Fatih Sarıoğlu ile evlenmiştir.
Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

ODAMIZDAN
DUYURULAR

2016 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN
31 EKİM 2016 TARİHİNE KADAR
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Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 384,00-TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden: 192,00-TL
Aidatlarınızı odamız sekreterliğine bizzat gelerek veya telefonla talimat vererek kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.
Ayrıca T.C. Ziraat Bankası Samsun Şubesi (IBAN TR55 0001 0002 2239 9282 8950 01) nolu hesaba, FinansBank
19 Mayıs Şubesi (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35) Denizbank Atakum Şubesi (IBAN TR55 0013 4000
0005 5686 4000 08) nolu Samsun Dişhekimleri Odası hesabına yatırarak dekontunuzu odamız sekreterliğine
iletmenizi önemle rica ederiz.
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