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Yönetim Kurulu Adres:

SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
Ulugazi Mh. 19 Mayıs Bulvarı
No.16 Kat:1 SAMSUN
0 362 435 44 78 - 435 95 47
www.samsun-dho.org
oda@samsun-dho.org

İMTİYAZ SAHİBİ
Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına
Dt. Abdullah İLKER
İstiklal Cd. No.10/1
SAMSUN
0 362 431 00 62
abdullahilker@hotmail.com

SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
Dr. Dt. Filiz KOLBAKIR
filizkolbakir@hotmail.com

YAYIN KURULU
Dr. Dt. Filiz KOLBAKIR
Dt. Erman ÜRER
Dt. Ali ŞENER

GRAFİK TASARIM
DTY Ajans 0 362 435 06 09
www.dtyajans.com

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

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

Sevgili Meslektaşlarım;
Küçük umutlarınızı büyütmeye cesaret edebileceğiniz, gözünüzün
ve kalbinizin değdiği herkesin sağlığının tam kıvamında olduğu,
başarı basamaklarını güvenle adımladığınız, sevdikçe eksilmekten
korkmadığınız, ritminde huzur olan, barışı kucaklayan bir 2017 dileklerimle yeni sayımızdan hepinize merhaba.
Kasım 6’sında Türk Diş Hekimleri Birliği 16. Dönem merkez yönetim kurulu üyeleri yapılan seçimle belirlendi. Bununla ilgili bilgilere
2. Başkan Alper Dilek’in, bulunduğu toplantılarda ki izlenimleriyle
bize aktardığı yazısında ve yeni yönetim kurulu üyelerine ilerleyen
sayfalarda ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu sayımızda toplum ağız ve diş
sağlığı haftası bilimsel ve sosyal programı çerçevesinde 108. Yılını
kutladığımız diş hekimleri günü etkinliklerimiz yer alıyor. Programın eksiksiz, verimle gerçekleşmesinde emeği geçen yönetim kurulu
arkadaşlarıma, sponsor firmalara, bizlerle bilgi paylaşımında bulunan değerli akademisyenlere ve organizasyonun amacına ulaşmasının en büyük desteğini katılımlarıyla sağlayan meslektaşlarımıza
teşekkür ve sevgilerimi iletmek istiyorum.
Yaşam sürecimizde insan olarak istiyoruz, peki ‘’ne kadar ‘’ inanarak istiyoruz. Sormadığımız soruların öğretilmiş cevaplarını yaşıyoruz çoğu zaman, peki ‘’ne kadar’’ sormaya ve kendi cevaplarımızı
yaşamaya cesaret edebiliyoruz. Hayat akışımızda seçimler yapmaya
programlanıyoruz, peki ‘’ne kadar’’ aslında tercihlerimiz olabileceğini sorguluyoruz. Gereksiz işler yapmak, çok konuşmak, çok
yemek ve çok uyku için kısa bir hayatımız var. Şimdi nefes
alıyoruz, peki ‘’ne kadar’’ hakkını veriyoruz…
Sayfaları keyifle çevirmeniz dileğiyle…

Filiz KOLBAKIR

filizkolbakir@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 04.01.2017
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BİTMEYEN

YASTAYIZ...
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sponsor bulmakta zorlanıyorduk. lerdir. Kendilerini kutlar başarılar
Kiraladığımız masa ve sandalyeleri dilerim. Genel Kurulda divan başarkadaşlarla
sabahın köründe kendi kanı; ilk olarak Samsun Dişhekim7
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eğerli meslektaşlarım, kim olmayan kişilerin de
ortaklığı ile açılabilmesi ne
Bir yılı daha geride ilişkin düzenleme korunmuşbırakıp yeni bir yıla merhaba tur. Diğer yandan polikliniklediyeceğimiz bu günlerde der- rin dişhekimi tarafından angimizin yeni sayısında yine siz- cak fiilen bunların şirket
kurmaları halinde açılabilmesi
lerleyim.
benimsenmiştir. Böylece poÜlke gündeminin yoğunluğu likliniklerin de ortakları olan
meslek sorunlarımızı düşü- diş hekimlerinden bağımsız
nüp, dile getirmeyecek nokta- bir tüzel kişilik tarafından açılya getirse de bizleri yine de masıyla diş hekimi ile sağlık
sizlere yönetmeliğin değişikli- kuruluş arasındaki bağ zayıflağinde ilgimi çeken bazı başlık- tılmaktadır.
ları paylaşmak istiyorum.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik 23 Aralık 2016’da
resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğin yeni hali Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaların
itirazları neticesinde belli başlıklarda bizler açısından olumlu olsa da yönetmelik değişikliğinde beklentimiz olan sağlık
kuruluşlarının ancak dişhekimi tarafından açılabileceğini
düzenlemesi iken bu yapılmamış Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin dişhekimi veya he-

Değişikliklerde bir ilginç maddede meslek örgütleri ile diş
hekimleri arasındaki bağı görünmez hale getirme çabası.
Sağlık kuruluşunun açılışındaki inceleme kuruluna meslek
örgütü temsilcisinin de katılması gerektiği Danıştay kararıyla ortaya konulmuş iken
bakanlık kararın gereğini yerine getirmemiştir. Ayrıca sağlık
kuruluşu açılmasında istenen
belgeler düzenlenirken oda
üyelik kaydını gösteren belge
yerine bu duruma ilişkin diş
hekimliği beyanı geçerli sayılacaktır. Gözüme çarpan birkaç
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maddeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yönetmelikle ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği
ve Odalar mesleğimizin geleceği için gerekli girişimleri yapacaklardır.
Yeni yılın beklentilerimizin
üstünde olması dileğiyle...

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

108.YIL

HEP BERABER

2

2 Kasım 1908’de Cemil Topuzlu ve Halid Şazi öncülüğünde bilimsel diş hekimliğine geçişin ardından 108. Yıla
merhaba dedik. Dişhekimliği
günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı
Haftası olarak kutladığımız bu

10

gün ve devam eden hafta yı her yıl
olduğu gibi anma ve bilimsel programı başarıyla ve zevkle gerçekleştirdik. 22 Kasım sabahı Atatürk
anıtında gerçekleştirilen tören ile
anıta; 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Samsun İl

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

Sağlık Müdürülüğü, Samsun Dişhekimleri Odası, Samsun Tabip
Odası, 6.ncı Bölge Eczacılar Odası, Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası, tarafından çelenkler koyularak saygı duruşu ve
istiklal marşına geçildi.
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26 Kasım 2016 Cumartesi günü öğleden sonra açılış konuşmaları ile başlayan Yelken Kulüp deki, bilimsel programda sırasıyla Prof. Dr. Haldun
İplikçioğlu, Prof. Dr. Şebnem Türkün,
Doç. Dr. Nuray Çapa, Prof. Dr. Duygu Saraç, Doç. Dr. Şafak Külünk konuşmalarını yaptılar. Değerli bilgilerini ve birikimlerini, alanlarındaki son

gelişmeleri bizlerle paylaştıkları
için herbirine ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz. Yoğun bilimsel programın ardından gala yemeğinde zihinlerini dinlendirme fırsatı bulan
katılımcı meslektaşlarımızla meslekte 25. 40. ve 50. Yılını dolduran
hekimlere plaketlerini taktim ederek keyifli geceye devam edildi.
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Meslekte 25. yıl; Ayhan Çandır,
Ahmet Yardım, Meslekte 40. yıl;
Ferit Sırımoğlu, Hasan Bayrakçı,
Muammer Ertan, Osman Öney,
Selahattin Gür, Suat Semiz, Bilal
Gündüz, F. Necile Çokay, Suat
Türkmen, Meslekte 50.Yıl; Haydar Şenkaya, İsmail Altınörs.
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DİŞHEKİMLERİ HAFTASI

Keyifle devam eden gala
yemeğinde sahnede
yönetim kuruluna eşlik
eden hekimlerle 108. Yıl
pastası kesildi.

12
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Bilimsel programın nasıl
geçtiğini bir de katılımcı
meslektaşlarımıza sorduk;
Mustafa Horlar Suluova/AMASYA
Öncelikle tüm meslektaşlarımın dişhekimleri günün kutluyorum. 108.
yıl bilimsel programını düzenleyen odamıza teşekkür ederiz. Bilimsel
dişhekimliğine verdikleri desteklerden dolayı değerli hocalarımıza da
teşekkür ederiz.

Samet Akbaş/ORDU
Katılımcı hocaların özveriyle öğrencilerine anlatır gibi emek vermeleri
beni gerçekten çok etkiledi. Organizasyon çok başarılı emeği geçen tüm
ekibe teşekkür ederim.

Musa Sağlam Alaca/ÇORUM
108.yıl bilimsel programına katılmakla iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Programdan ve katılımcıların anlatımlarından memnun kaldım. Bu tür programların düzenli yapılması gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Bununla birlikte
yeni teknikler bazı ince detaylarla malzemelerdeki yeni gelişmeleri
daha detaylı öğrenme fırsatı buluyoruz. Bu programı hazırlayan Samsun Dişhekimleri Odasına ve katkısı olan herkes teşekkür ederim. Tüm
meslektaşlarımın bu tür programlara daha fazla ilgi göstermesini temenni ederim.
Elçin Şüküroğlu/TRABZON
Bölümünde uzman hocalar tarafından yapılan sunumlar sayesinde bilgilerimizi güncelleme fırsatı bulduk. Bilgi alışverişi klinik deneyimlerin
paylaşılması ve hekimlerin birbirleriyle iletişiminin sağlanması açısından son derece faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Odanıza misafirperverlik için teşekkür ediyorum.
M.Sefa Biçer Suluova/AMASYA
108.Yıl Bilimsel Programa katılımı yoğun bir ilgiyle karşıladık. Programda yenilikçi ve tecrübeli eğitimcilerimiz sunumlarda bulundu. Katkılarından dolayı hocalarımıza ve organizasyonda emeği geçen meslektaşlara teşekkür ederim.
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KÖŞE YAZISI

Beyaz
Önlüklüler
19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. sınıf öğrencileri beyaz
önlük takdim töreni 22 Kasım Diş Hekimleri Haftası Etkinlikleri kapsamında yerini aldı. Ondokuzmayıs
Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 24 Kasım perşembe günü gerçekleşen bu organizasyon da; sevgili öğrenci kardeşlerimle tanışmak ve bir ömür boyu başarıyla üstlerinde taşıyacaklarına inandığım beyaz önlüklerini takdim etmek için Samsun Diş Hekimleri Odası’nı temsilen görevlendirilmiştim.

T

örene 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Gözlem Ceylan, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. İlknur Aydın Avcı, Veteriner
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Timur Gülhan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.
Açılış konuşmasını yapmak üzere
okulu birincilikle kazanan İsmail
Kürşat Pişkin kürsüye davet edildi.
Sınava hazırlanırken hedefinin diş
hekimliği olduğunu belirterek
OMÜ’yü tercih etmesinin sebebini
ise şu şekilde açıkladı: ‘‘ Sınav sonuçları açıklandıktan sonra diş hekimliği fakültelerini inceledim.
Ondokuzmayıs Üniversitesi’nin
eğitim kalitesi ve Diş Hekimliği
Uzmanlık Sınavı’ndaki başarısını
gördüğümde, gideceğim en iyi yerin Samsun olduğuna karar verdim. 5 yıllık eğitim hayatımın burada çok güzel ve dolu dolu
geçeceğine inanıyorum. Benimle
birlikte burayı kazanan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.’’ di-
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yerek sözü Samsun Dişhekimleri
Odası yönetim kurulu adına bana
devretti.
Öğrenci kardeşlerimize, eğitimleri
boyunca ve mezun olduktan sonra
zorlu bir sürecin beklediğini ifade
ettikten sonra ‘‘Mesleğimiz adına
son yıllarda pek olumlu gelişmeler
olmadığını kabul ediyorum. Her yıl
yenisi açılan diş hekimliği fakülteleri ve buralardan mezun olan genç
meslektaşlarımızın yeterince istihdam edilememesi, doğal olarak
ucuz iş gücü problemini ortaya çıkartmaktadır. Ancak karşımıza çıkan her problemin üstesinden gelinebilecek bir çözüm yolu vardır.
Benim de mesleğim adına kaygılandığım olmuştur. Pes etmemek,
daha çok çalışmak, çözüm üretmek
bizlerin elinde ve sizin yapmanız
geren asla pes etmemektir.’’ diyerek
konuşmamı sonlandırdım.
Öğrencilerin giyecekleri önlüklerin
beyaz olduğu gibi kalplerinin de pırıl pırıl olması gerektiğine dikkat
çeken 19 Mayıs Üniversitesi Diş-

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

hekimliği Fakültesi Dekan Vekili
Pr. Dr. Gözlem Ceylan ise ‘‘Her
meslek kutsaldır ve hepsinin ayrı
bir yeri vardır. Fakat bizler insan
sağlığıyla uğraşmaktayız. Bu nedenle insan sağlığıyla uğraşan hekimlik mesleği heyecan vericidir,
zordur ama bir o kadar da maneviyatı yüksek olan bir meslek grubudur. Biz hekimlerin malzemesi insan olduğu için hekim her zaman
hastasına karşı nazik, sabırlı, merhametli ve anlayışlı davranmak durumundadır. Siz dişhekimliği öğrencilerinin de bu tutumu ilke
edineceğine gönülden inanmaktayım.’’ dedi. Açılış konuşmalarının
ardından törene katılan protokol
tarafından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri giydirildi. Bu
organizasyonda bulunmak benim
adıma çok keyifliydi. Bir daha ki törende tekrar görüşmek dileğiyle…

Erman Ürer
Samsun Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Üyesi
dterman@mynet.com
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SDO ÖĞRENCİ KOLU

SDO Öğrenci Kolu

22 Kasım
Haftası Faaliyetleri
İlk dişçilik yüksekokulu “Dişçi Mekteb-i Aliyesi” 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş olup 1996 yılından beri her yıl 22 kasım “Diş hekimliği günü”, 18-24
kasım da “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

A

ğız ve diş sağlığı, genel sağlığın
bir parçası olduğundan yaşam
kalitesini etkilemekle birlikte,
yaşamsal fonksiyonların önemli bir
unsurudur.

Genel vücut sağlığında olduğu gibi
ağız ve diş sağlığında da koruyucu hekimliğin, doğru beslenme ve temizliğin
önemi büyüktür.
Bu konuda biz diş hekimlerine büyük
sorumluluklar düşmektedir. Yaptığımız mesleği anlamak ve anlatabilmek
adına...
Biz de Samsun Dişhekimleri Odası
Öğrenci Kolu olarak, dişhekimliği haftasında ağız ve diş sağlığının önemi,
ağız hijyeninin nasıl yapılması gerektiğini anlatmak üzere bir kreşi ziyaret
edip küçük çocuklarla vakit geçirdik.
Bizleri beyaz önlükle gördükleri anda
küçük çocukların verdiği tepki, toplumda diş hekimi fobisinin ne kadar
yaygın olduğu ve bu korkunun çocuk
yaşta başladığı fikrini güçlendirdi bende. Ağız sağlığı konusunda diş hekimleri kadar ailelere de büyük görev düşüyor.
Kreşteki
çocukların
konuşmalarından, ailelerin bu konuda
eksik olduğu, kendilerinin de pek bilgili olmadıklarını fark ettim. Dahası
yaptığımız mesleğin sadece iyileştir16

mek değil,insanları bilgilendirme ve
bilinçlendirmede çok önemli olduğunu anladım.
Çocuklara diş fırçalamanın ne sıklıkta
ve nasıl olması gerektiğini anlattık. Sorular sorarak bizlerle olan iletişimlerini güçlendirmeye çalıştık. Şahsım adına küçük çocuklarla mesleki anlamda
iletişime geçmenin nasıl bir şey olduğunu gördüm.
Çocuklarla eğlendik ve güldük. Onlarla vakit geçirmek çok güzel ve önemliydi.
Ziyaretimizin sonunda çocuklara diş
fırçası ve macunu hediye ettik. Bolca
fotoğraf çektik. Kreşin öğretmenleri ve
müdüründen olumlu geri bildirimler
aldık ve çok memnun olduklarını dile
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getirdiler. Öğrenci kolu olarak böyle
etkinlikleri çok daha fazla düzenlememiz, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmamız bizim açımızdan çok önemli.
Şahsım adına bu tür etkinliklerde bulunmak bana mutluluk veriyor bununla birlikte mesleği yaşama ve anlatma
fırsatı sağlıyor. Yazımı sevdiğim bir
başka yazar, Jorge Luis BORGES’in
sözüyle bitirmek istiyorum.
“Önemli olan okumak değil, yeniden
okumaktır.”

Selvi İpek TOPRAK
19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
2.Sınıf Öğrencisi
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AYDINLATILMIŞ
ONAM
Sevgili meslektaşlarım ne yazık
ki yazıma mutlu güzel bir kış
gününde herkese merhabalar
diyerek başlayamıyorum. Hayat, getirdikleri ve getirecekleri
artık fazlasıyla düşündürüyor
beni. Ateş düştüğü yeri yakarken hayat tüm hızıyla devam
ediyor. Bir arkadaşımın dediği
gibi “Artık şu 2016 bitsin ve
yeni yıla güzelliklere geçelim.”
Ve umutla bakabilelim geleceğe. Tüm şehitlerimize Allah’tan
rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bir daha böyle
acılar görmeyiz.
Aydınlatılmış onam bir hastanın ya da bireyin dışarıdan herhangi bir zorlama olmaksızın
kendi özgür seçimine dayanarak belirli bir müdahalenin
kendisine yapılmasını kabul
(veya ret) etmesidir.

sağlamaktır. Her ne kadar anlamasa da okumasa da imzalı olarak elimizde bulunacak bir belge bizim için kurtarıcı olacaktır.
Ayrıca 1219 numaralı Resmi.
Gzt. Tarihi:04.04.1928 Resmi.
Gzt. Sayısı:863 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair kanunun Altıncı fasılında,
Madde
70
:
(Değişik:
23/1/2008-5728/38 md.) Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler
yapacakları her nevi ameliye
için hastanın, hasta küçük veya
tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını
alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya
vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart
değildir.) Hilafında hareket
edenlere 250 Türk Lirası idarî
para cezası verilir. Bu Kanunda
yazılı olan idarî para cezaları
mahallî mülkî amir tarafından
verilir.

devam eden süreçte hasta kayıtlarının saklanması da önemlidir. Muayenehanelerde kayıt ve
arşiv saklama yeri denetleyici
tarafından sorulmaktadır. Mesleğimizin icrası tamamen hekim hasta arası güven ilişkisine
bağlı ise de herhangi bir istenmeyen durum da hastalar haklarını sonuna kadar aramaktadır. Bu durumda iyi niyetli de
olsa biz hekimler ortada ve savunmasız kalıyoruz. Tek savunmamız da vicdanen olan rahatlığımızdır.
Bu
nedenle
hastalarımıza mutlaka aydınlatılmış onamlarını imzalatmalı
bir nebze kendimizi güvence
altına almalıyız. Ayrıca çeşitli
aydınlatılmış onam formları örneklerini odamızın web sayfasından edinebilirsiniz.
Güzel
günlerde mutlu ve
umutlu olarak çalışmak dileğiyle…

Amaç; hastayı yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmek,
Saygılarımla
stresini azaltmak, tedaviye
adaptasyonunu ve motivasyonu
Şafak DUMAN
artırmak ve en önemlisi bu bilSamsun Dişhekimleri
giler ışığında tedaviyi kendi isOdası Yönetim Kurulu Üyesi
teği ve rızasıyla kabul etmesini Bu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca dtsafakduman@hotmail.com
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16.OLAĞAN
GENEL KURULU

4-5-6 Kasım 2016 tarihlerinde
Ankara Latanya Otel’de yapıldı.

A

çılış konuşmasını TDB
Genel Sekreteri Ali Gürlek yaptı. 15.dönemde
birlikte görev yaptığı yönetim,
yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerine ayrıca komisyonlarda görev alan meslektaşlara
ve birlikte çalıştığı oda başkanlarına hoş geldiniz diyerek hepsine
ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Saygı
duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla birlikte verilen önerge ile
divan Prof.Dr. Murat Akkaya’nın
başkanlığında oluşturuldu. Divanın oluşturulmasının ardından
TDB Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel konuşma yaparak merkez yönetim kurulunun yapmış olduğu
faaliyetlerden bahsetti.

yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başladı. Sonrasında ülkemizin içinde bulunduğu durumdan bahsetti. Barışın egemen
kılınması ve kardeşliğin öne çıkarılması, birlikte yaşama kültürünün bu toplumda egemen kılınması
gerektiğini
söyledi.
Konuşmasını mesleki örgütlenmenin önemini anlatarak sürdüren
Hüsnü Çuhadar, odalardaki üye
sayısının hızla düşmesinden ve genel kurula olan ilgisizlikten bahsetti. Sayıları 71’i bulan dişhekimliği fakültelerinin gereksiz yere
açılmasından ve faaliyet raporlarında okunan maddelerin çok

önemli olduğunu fakat serbest çalışan dişhekimlerinin sorunlarını
çözemediğini bildirerek konuşmasını bitirdi. Diğer bölge odalarımızın delegelerinin de görüş bildirmesi ve oda bölgelerimizden
gelen önergelerin okunması ve kabul edilmesiyle birlikte genel kurulda bazı kararlar alındı. Kararlardan bazıları şöyle;
- Özel ve kamuda çalışan dişhekimlerinin oda aidatlarının bir önceki yıla göre belirlenen değerlendirme
oranında
artırılması
suretiyle belirlenmesi,

Konuşmaların ardından divan
başkanı Prof.Dr.Nermin Yamalık’a
TDB Onur üyeliği payesi ve nişanı
takdim etti. Daha sonra MYK faaliyet raporu, mali rapor, denetleme
kurulu raporları okunarak oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul
edilerek raporlar aklandı. Sonrasında dilek ve temenni maddesine
geçildi.
Bu bölümde delegelerimizden
Hüsnü Çuhadar söz almıştır.
Hüsnü bey konuşmasında kısaca;
yönetim kuruluna bu dönemde
18
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- Mesleğini icra etmeyen 65 yaş
üstü hekimlerden aidat alınmaması,
- Vakıf üniversitelerinde çalışan
dişhekimlerinin serbest çalışan hekim statüsünde kabul edilmesi,
- Birlik organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti
- Taşınmazlar için satın alma, taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri aynı hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması,
- Özel sağlık kuruluşlarının açılış
ve işleyişinde uyulacak kurallar ile
ilgili rehber hazırlanması,
- TDB meslek etiği kurallarının
kabulü,
- Dişhekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına
ilişkin kılavuzun güncellenmesi
- Dişhekimleri oda başkanlarına
insan kaynakları yönetimi eğitimi
verilmesi,
Daha sonra TDB 16.Olağan Genel Kurul sonuç bildirgesi okundu. Yeni yönetim adaylarının belirlenmesi işlemiyle genel kurul
tamamlanmıştır.
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
4-5-6 Kasım 2016
2015 Şubat ayında çıkartılan “Ağız
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” bugüne kadar 3
kez ertelendi. Meslek örgütümüzle
birlikte hazırlanmadan çıkarılan
bir Yönetmeliğin ne kadar uygulanamaz olduğunun göstergesi bu
ertelemelerdir. Bu yeni yönetmelik; muayenehane hekimliğini yok

edip, mesleğimizi sermayeye teslim etme yönetmeliğidir.
Dişhekimleri sorunlarının örgütümüzle beraber çözülmesi gerekliliği, 1999’da Türk Dişhekimleri Birliği ile Bakanlığın birlikte
hazırladıkları ve 2015’e kadar sorunsuz uygulanan
Yönetmelikle anlaşılabilir.
Bunun gibi mesleğimizin yaşadığı
birçok sorunun çözümünde; örgütlenmenin ve meslektaşların bir
çatı altında toplanıp çözüm konusunda birlikte hareket etmesinin
önemini bir kez daha vurgulamak
gerekmektedir.
Yaşadığımız meslek sorunlarından
önemli bir tanesi de plansız ve donanımsız açılan dişhekimliği fakülteleridir. Son bir yılda sayıları
63’den 71’e çıkmıştır. Ve her yıl
4000’in üzerinde dişhekimi mezun olmaktadır. Aynı plansızlık
yeni mezun dişhekimleri için istihdam sorunu yaratmaktadır. Fakültelerde uygulanan performans
sistemi eğitimin içini boşaltmış;
eğitimin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Dişhe-
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kimliği eğitiminin yeterliliğinin
arttırılması için, bu konuyla ilgili
gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.
Bir diğer sorunumuz; kamuda çalışan meslektaşlarımızın performans sisteminin getirdiği zorluklara
maruz
kalmalarıdır.
Meslektaşlarımız bırakın gelirini
arttırmayı, sadece gelirini korumak için bile her geçen gün daha
fazla hasta bakmak zorunda kalmaktadır. Bu da dişhekiminde tükenmişlik sendromu yaratarak,
pek çok meslek hastalığına zemin
hazırlamaktadır. Aynı zamanda
sağlık politikalarında uygulanan
bu yanlışlık; toplumun her kesiminde görülen şiddetin, sağlıkta
da görülmesine neden olmaktadır.
Mesleğimizin en büyük sorunlarından bir diğeri de, yıllardır elde
edemediğimiz yıpranma payı hakkımızdır. Mesleğimizin içinde bulunduğu durum ülkemizde yaşanan sorunlarla ayrı düşünülemez.
15 Temmuz ’ da demokrasimize
karşı yapılan her türlü darbe girişimi kesinlikle kabul edilemez. Darbe girişiminden sonra uygulanan
OHAL süresinin uzatılması, par-
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lamenter demokrasimizi kesintiye uğratmaktadır. OHAL ve Kanun
Hükmündeki
Kararnamelerle yönetilen ülkemiz, daha kaotik bir ortama sürüklenmektedir. Bu ortam, hekimlerin korumakla sorumlu
oldukları insan sağlığını ve yaşamını tehdit etmektedir. Birer hekim olarak bu yaşananları kabullenmemiz mümkün değildir.
Ülkede normalleşme sürecinin
biran önce başlaması ve Meclis ’in
işlerliğini kazanması için OHAL
’in kaldırılması gerekmektedir.
Basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, meslek örgütleri, STK’lar
üzerindeki baskı kaldırılmalı;
halkın iradesi ile seçilen milletvekillerinin tutukluluklarının sona
erdirilmesi, evrensel hukuk kurallarının uygulanması sağlanmalıdır. Bütün sorunlarımızın çözümü; demokrasi, hukuk, adalet,

20

barış ve kardeşliktedir.
6 Kasım 2016 Pazar günü
yapılan seçim sonuçları ise;
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ
Dr.A.R İlker Cebeci Genel Başkan
Hüseyin Tunç Genel Başkanvekili
Neslihan Sevim Genel Sekreter
Can San
Genel Sayman
Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç Üye
Murat Mustafa Çağlar
Üye
Mehmet Çalık 		
Üye
Hasan Ergin Kuyumcu
Üye
Mustafa Oral 		
Üye
Dr. Gülay Özdoğan
Üye
Buket Uğuz 		
Üye

TÜRK İŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. DÖNEM MERKEZ
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Dr.Serdar Sütcü
Başkan
Sevgül Bora
Raportör

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

Dr.Alper Altay
Oktay İşbilir
Hasan Orakçı

Üye
Üye
Üye

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN
KURULU ÜYELERİ
Oktay Can		
Şahinder Çengil
Şenay Şen Çokbaskın
Dr. Sertaç Denizer
Yeşim Odabaşı 		
Fatma Özkumur
Ahmet Şen 		
Mustafa Kemal Taş
Mürüvet Turhan

Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Yeni Yönetim kurulunda görev
alan tüm meslektaşlarımıza odamız adına başarılar dileriz.

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

Op. Dr. Aynur Dağdemir

Ölümünün
1. Yılında Anıldı.

1

9 Kasım 2015 yılında çalıştığı
hastanede birlikte çalıştığı
sağlık çalışanının eşinin şiddetinden korumuk isteyen Op. Dr.

22

Aynur Dağdemir ölümününü birinci yıl dönümünde anıldı. insanları yalnızca hastalıklardan değil,
yaşamı yok eden, beden bütünlü-
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ğünü tehdit eden şiddete karşı korurken, kendi yaşamını ortaya koyarak verdiği mücadele ile hep
aklımızda ve yüreğimizde olacak.
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TDB AKADEMİ
Nedir?
Mezuniyet Sonrası Dişhekimliği Eğitiminde ulusal ve uluslararası söz sahibi referans bir kurum olabilmek hedefiyle faaliyete geçirilmiş olan TDB Akademi ; topluma verilmekte olan
ağız-diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin en üst düzeyde olması için hayati önem taşıyan Dişhekimliğinde Mesleki Sürekli Eğitim Alanında, dişhekimlerine bilgilerini güncellemek ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun, yüksek standartlı eğitimler düzenlemek ve Dişhekimliğinde Mesleki Sürekli Eğitim süreçlerini geliştirmeyi misyon
edinmiştir.
* Yetkinlik Geliştirme Programları (YGP)
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı
• Güncel ve bilimsel temelli
• Birbirlerini tamamlayan konulardan oluşan müfredatlı
• Müfredatın kesintisiz olarak takibinin zorunlu olduğu
• 20-30 kişilik küçük gruplar halinde yapılan
• Ardışık olmayan 3-4 hafta sonu (Cuma günü 14.00-18.00/ Cumartesi günü 09.00-18.00) süren
• 36-48 eğitim saatini kapsayan
• Hands-on kurslar ve/veya canlı uygulamalar içeren
• Her hafta yapılan eğitimin sonunda kazanımların değerlendirildiği
• Dişhekimi konuları ve olgularının hem eğitimler ile hem de meslektaşlar ile tartışılıp, fikir alışverişinde bulunabilmesine imkan veren
• Katılımcının akredite bir eğitime katılmış olmasından dolayı 1 yerine 1,5 SDE kredisi alacağı
temel özelliklere sahip olarak gerçekleştirilecektir.
* Ağız Diş Sağlığı Teknikeri Eğitimleri
* Diş Protez Teknikeri Eğitimleri
* Hasta Okulu
* TDB Akademi - Oda Etkinlikleri
İleri derecede mezuniyet sonrası mesleki gelişimde kaykısı tartışılmaz olacak TDB Akademi
etkinliklerini www.tdbakademi.org internet adresinden takip edebilirsiniz.
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Geleceğin Teknolojisini
Yakalamak ve Fark
Yaratmak İstedik
Kayalar Diş Laboratvuarı ortaklarından Mustafa Kaya ile yaptıkları
işler hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik.
Kayalar Diş Laboratuvarı nı bize
biraz tanıtır mısınız?

S

amsun’un en eski ve en köklü
Diş Protez Laboratuvarıdır.
1983 yılında Asım Kaya tarafından gerçekleştirilen kuruluşundan
bu yana, daima yenilikçi ve güncel teknolojiyi takip etmesiyle tanınmıştır.
Bu özelliğiyle de tüm Karadeniz bölgesinde öncü bir misyon üstlenmiştir.
Bu özelliğiyle de tüm Karadeniz bölgesinde öncü bir misyon üstlenmiştir.
Bu tarihsel geçmiş, bilgi birikimi ve
deneyimin ışığında Kayalar Diş Laboratuvarı olarak yine bir ilki gerçekleştirdik. Bilindiği gibi metal altyapı üretimi için kullanılan geleneksel
‘Döküm Yöntemi’ hem sağlık hem
de kullanım anlamında bir çok handikap içermektedir. Üretimin uzun
sürmesi, dökümde hava boşluğu
oluşması, alt yapı kalınlığının homojen olmaması, balans, genleşme, yanma ve çekme gibi teknik sorunların
yanında, döküm materyalinin nikel
elementi içermesi yüzünden hastada
kanserojen etkilere, metal alerjisine,
diş etlerinde morarmaya ve ağızda
ağırlık şikâyetlerine neden olmaktadır. Hekim ve hastalarımızın en son
teknolojinin kullanım kolaylığı ve
‘sağlıklı’ konforundan yararlanabilmesi için sektöre çok önemli ve büyük bir yatırım yaptık.
Geleceğin teknolojisini şimdiden yakalamak ve fark yaratmak bizim

misyonumuz olduğu için; ‘ProX 100
Metal 3D Dental’ (Üç Boyutlu Lazer Metal) Yazıcıyı siz yenilikçi hekimlerimizin hizmetine sunmaya
karar verdik. Aldığımız cihaz; genel
anlamda tüm Karadeniz Bölgesinde,
özel anlamda son sürüm olmasıyla,
geniş ara yüz, kaliteli ve pürüzsüz
baskı özellikleriyle Türkiye’de tektir.
Bu cihaz hakkında biraz bilgi
verebilir misiniz?
5 µm (mikron) inceliğindeki toz/
pudra halindeki Chrome Cobalt
(CrCo) metalini lazer ışınlarıyla eriterek (Selective Laser Melting) metal altyapı inşa etmekte / üretmektedir. Chrome Cobalt metali nikel
içermediğinden özgül ağırlığı döküm metallere göre çok hafif olmakta, diş etlerinde morarmaya ve metal
alerjisine neden olmamaktadır.
Alınan ölçü 3 Boyutlu tarayıcıda
360 derece 5 µm hassasiyetle tarandıktan sonra CAD (Computer Aided Design) data dosyası (sıfır
transfer veri kaybıyla metal alt yapı
tasarımı oluşturulup) yazıcıya yüklendiği için çıkan metal alt yapı neredeyse metal provaya gerek kalmayacak kadar ağıza tam olarak ajuste
olmaktadır. Yazıcı, yüklenen 80 100 üye data tasarımını 5 - 6 saat
içerisinde üretebildiği için çok büyük bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. CAD (Computer Aided Design) dosyası oluşturulup, Üç
Boyutlu Yazıcıda baskıya giren Metal Altyapı 24 SAAT İÇİNDE istenirse METAL PROVAYA HAZIR
olmaktadır.
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Kullandığınız bu cihaz ile metal
alt yapı dışında hangi alt yapıları hazırlayabiliyorsunuz?
Mükemmel uyum, form ve fonksiyon sunan Lityum Disilikat (LS2)
cam seramik alt yapıları hazırlayabiliyoruz. Zirconium ’daki alt yapı
yansıması sorunu LS2 Press tekniğinde olmamakta, materyal 2 farklı
boyda ve 4 farklı translüsenslikte /
saydamlıkta temin edilmektedir.
Restorasyonlar preparasyonun renginden bağımsız canlı gibi gözüken
estetik sonuçlar gösterir.
Avantajı var mi peki?
Çok sağlam, (400 MPa) basınca dayanıklı ve çok estetik. Minimal invazif / Minimal preparasyon adaptasyonu tam restorasyonlar. Prepare
edilmiş dişin rengine bağlı kalınmayan doğal estetik. Endikasyona göre:
adeziv, kendinden adeziv veya konvansiyonel simantasyon.
Yaptığımız Press
Uygulamaları neler?
(İnce) Laminalar, / Minimal invazif
inleyler / onleyler (1 mm), Parçalı
kronlar ve kronlar, Frontal ve Premolar bölgedeki köprüler, Molar
bölgedeki kron ve Laminate Veneerler, İmplant üst yapıları.
Güzel sohbet için teşekkür ediyor,
başarılar diliyoruz.
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GEZİ

’deyiz

M

eslektaşlarımız Güler
Piyade Köksal Piyadenin sevgili kızları Hilalin düğününe Eskişehir’e gitmeye karar verdik.
11.11.2016 tarihinde kiraladığımız araç ile yola koyulduk. Eğlenceli bir yolculuktan sonra otelimize yerleştik. Daha sonra şehir
gezisine çıktık. Geniş bulvarı
canlı sokakları genç nesiliyle tam
bir Atatürk şehrindeydik. Köp-

26

rübaşı ve porsuk kenarında gezintimizi tamamlayıp eski tuğla
fabrikasının yerine yapılmış sosyal tesislerde bulunan 222’deki
Steak House’da enfes bir akşam
yemeği yedik.
Sabah kahvaltısından sonra randevusunu aldığımız tekne gezintisiyle porsuk çayından venediği
hatırlatan gezimizi yaptık. Sıra
tarihi Eskişehir’deydi önce odunpazarında balmumu müzesini
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gezdik. Böyle bir emeğe imza
atan saygıdeğer hocamız Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen’e minnettarız. Çıkışta odun pazarının tarihi evlerini gezip enfes yiyecek
anlamına gelen meşhur çibörek
yedik. Sıra sazovaya gelmişti.
Aracımızla oraya vardık. Müthiş
bir alandaydık. Trene binip masal şatosuna ulaştık. Sonra parkı
yürüyerek geçtik karşımıza minyatürk park, bilim merkezi ve akvaryum vardı oraları gezip son
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durak şelaleydi ama gündüz çıkamadığımız arayıp gece düğünden sonra kapalı bulduğumuz
şelale panoramasından mahrum
kaldık. Düğün gecesi daha önceden sözleştiğimiz meslektaşımız Tepebaşı Belediye Başkanı
sayın Ahmet Ataç’ın nikahı kıymasıyla başlayan düğünümüz
sonderece zevkli ve eğlenceli bir
şekilde son buldu. Genç çifte
ömür boyu mutluluklar dileriz.
Sabah kahvaltıdan sonra dönüş

zamanıydı. Yola çıkışta son olarak Kent Parka uğradık. Eskişehire deniz geldi denilen park.
Park gezisinden sonra yola koyulduk.
Bir hafta sonunu hem gezi hem
hayırlı bir işle geçirmenin keyfindeydik. Bizlere böyle bir Atatürk şehri yaratmakta emeği geçen herkes teşekkür ederim.
Sevgili meslektaşımız Ahmet
Ataç’a görevinde başarılar diler,
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gelecek seçimde kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek isteriz.
Bir daha ki gezimizde az öksürüklü yine beraber olmak dileğiyle….
Muammer ERTAN
dtmertan@yahoo.com
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ZİYARET

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
19 Aralık 2016 Pazartesi Günü İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Dr. Yusuf Güney’e
yönetim kurulumuz tarafından hayırlı olsun ziyaretine gittik.
Meslek ile ilgili karşılıklı sohbet edildi.

ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
Engin Bekdemir
Dişhekimi

07.07.1994 tarihinde Amasya’da doğdu. 18.07.2016 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun - İlkadım ’ da bulunan Özel Ağız Diş
Sağlığı Polikliniğinde mesleğini icra etmektedir.
Merve Pelin Dur
Dişhekimi

31.10.1991 tarihinde Seyhan’da doğdu. 08.09.2014 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu -Altınordu ’ da bulunan Özel Ağız Diş
Sağlığı Polikliniğinde mesleğini icra etmektedir.
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DUYURULAR

Siyah/Beyaz Haberler

Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER
Demet Alyurt Yıldız
Sevil Zileli
Burak Turapoğlu
Deniz Hürmeriç

SİYAH
HABERLER

Ayşegül Öztürk

Dişhekimi Banu Güner’in babası Dr.Dişhekimi Arslan Yaşar Güner’in kayınpederi,
Dişhekimi Tülin Ertan Aydın’ın kayınpederi,
Dişhekimi Bülent Susam’ın annesi,
Dişhekimi İsmail Altınörs’ün ablası,
Dişhekimi Süleyman Düzovalı’nın halası,
vefat etmişlerdir.
Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet kederli ailesine
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ODAMIZDAN
DUYURULAR

2016 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN
31 OCAK 2017 TARİHİNE KADAR
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Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 399,00-TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden: 199,50-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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