
Sevgili meslektaşlarım; Bültenimizin ikinci sayısıyla tekrar birlikteyiz. 
Geçen iki ay içerisinde ülkemiz için önemli olan bir seçim propaganda 

süreci yaşadık.Bu süreç içerisinde gerek adayların gerekse liderlerin toplumu 
ayrıştırıcı dili maalesef ülkemizin aleyhine işledi. Gerek içinde bulunduğumuz 
ekonomik sıkıntı , gerek politikacıların ayrıştırıcı dili insanların tercihlerinde et-
kili olduğunun göstergesi.31 Mart Pazar günü çok yüksek bir katılım oranıy-
la yerel seçimleri gerçekleştirdik Türkiye genelinde çok kıyasıya bir rekabet 
yaşandı. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu seçimden gerekli 
derslerin tüm politikacılar tarafından çıkartılacağını ümit ediyoruz.
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SAMSUN 
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

20 Mart 2013’de Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI), ağız ve diş hastalıkla-
rının görülme sıklığını azaltmak ve kişilerin, ailelerin, toplumların ve hü-

kumetlerin dikkatini ağız sağlığına çekmek amacıyla, 20 Mart gününü ‘Dünya 
Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul etmiştir. Dünya Ağız Sağlığı Günü, FDI üyesi 
olan yaklaşık 200 ülkede çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta ve ağız diş sağlı-
ğına bağlı yaşam kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Ağız hastalıkları, en sık 
rastlanan kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Küresel boyutta dünya 
nüfusunun %90’ı çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız 
hastalıkları yönünden, ciddi bir risk altındadır.

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ
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TEMA VAKFI 2018 YILININ ÇEVRE 
OLAYLARINI DEĞERLENDİRDİ.

TEMA Vakfı, 2018 yılında çevre ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendir-
di. 2018’de iklim değişikliği için hala alınabilecek önlemlerin bulun-

ması, 44 yılda doğal yaşamın %60’ının yok olmasına dair rapor, plastiklerin 
deniz yaşamına zarar vermesi, Türkiye’de plastik poşetlerin 2019 yılı itibari 
ile ücretli olması için karar alınması, Sıfır Atık Projesi’nin başlatılması, kömür 
yatırımlarının tarım alanlarını tehlikeye atması, Artvin Cerattepe’de 240 hek-
tarlık maden işletme izninin iptal edilmesi, Ordu’da sel felaketi yaşanması ve 
Gediz Deltası’ndaki tüp geçiş projesinin ÇED olumlu kararının iptal edilmesi 
gibi gelişmeler yaşandı.
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TDB ÖĞRENCİ KOLU BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISI

Türkiye’nin her yerinden gelen öğrenci temsilcisi arkadaşlarla 16 Şubat 
Cumartesi günü TDB Akademi binasında toplandık. Geçen sene üzer-

ine yapılan toplantıda, oturum başlamadan önce yeni seçilen arkadaşlarımızla 
tanışıp oryante olduk.  Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla toplantının akışını 
inceledik ve zamanı geldiğinde yerlerimizi alıp toplantıya başladık.

Toplantı önceliği bu sene yapılacak olan TDB Öğrenci Kongresi için il ve tarih 
seçimi oldu. Toplantıda aday olan iller Ankara , Antalya ve Adıyaman oldu. 
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BiR ZAFER, 
BiR  iNTiKAM, BiR ÖLÜM

Kendimi bildim bileli iki zaafıma sadakat ve memnuniyetle teslim oldum: 
soğuk kış günlerinizde içinizi ısıtan sıcaklık ve açlığın midenizi burduğu, 

karnınızın  açlıktan fokurdadığı o anlarda burnunuza gelen yiyecek kokusu. Bu 
iki his her seferinde bilincimi esir alır, adeta hareketlerimi kontrol ederek ateşe 
uçan bir kelebek gibi beni kendine çeker. Tabiatım gereği misafir olduğum 
birçok eve de beni çeken bunlardır. Ölümüme sebep olan olaylar zinciri de bu 
iki zaafım yüzünden başladı zaten…
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PERŞEMBE AKŞAMI 
SEMiNERLERi

Samsun Diş Hekimleri Odası olarak perşembe akşamları düzenle-
diğimiz seminerlere 17 Şubat Perşembe akşamı Doçent Doktor Elif 

Kalyoncuoğlu ‘nun “Dental travma vakalarında endodontik yaklaşımlar 
“konulu semineri ile başladık.Travmalarla karşılaşıldığında neler yapılması 
gerektiğini bize hatırlattı vakalarla örnekler sundu Doçent Doktor Alper Öz 
büyüme ve gelişim dönemi belirleme yöntemleri ve ortodontik tedavilerin 
önemi konulu bir sunum yaptı bize bilgilerimizi tekrar hatırlattı. 
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TDB İNDİRİM GÜNLERİ

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı bu süreci bir nebze de 
olsa azaltarak meslektaşlarımızı desteklemek amacıyla, TDB ve DİŞSİAD 

işbirliğinde 25 Mart - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında dişhekimliği sarf malze-
meleri ve cihazlarına yönelik ‘İndirim Günleri’ düzenlenmiştir.

İndirim Günleri’ne katılan DİŞSİAD üyesi firmalar; belirlenen ürünlerde en az 
yüzde 20’den başlayan indirim oranları uygulayacak ve kredi kartıyla 12 aya 
varan taksitlendirme olanağı sağlayacaktır.
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Dt. Kadir ACAR

15. KARADENiZ 
BAHAR SEMPOZYUMU

Bu yıl 15. sini düzenleyeceğimiz Karadeniz Bahar Sempozyumu için 
çalışmalarımıza aylar öncesinden büyük bir heyecanla başladık. Bu yıl

19 Mayıs’ın 100. yılını da kutladığımız şehrimizde daha anlamlı ve katılımcısı 
yüksek bir sempozyum gerçekleştirebilmek için yönetim kurulu ve eğitim kom-
isyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle sempozyum yerinin 
daha büyük ve konuklarımızı daha rahat ettirecek bir yer olmasını hedefledik. 
Bunun için yaptığımız araştırmalarda en uygun yerin Sheraton Grand Samsun 
Hotel olduğuna karar verdik ve onlarla çalışmaya başladık .
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BİR DİŞHEKİMİ İKİ AYRI İLDE ÇALIŞAMAZ!

Bilindiği üzere İstanbul ve Afyon’da eş zamanlı olarak çalışmak isteyen 
bir  dişhekiminin Afyon’daki çalışma iznine ilişkin Valilik işlemine karşı 

Birliğimiz tarafından açılan davada, Mahkeme işlemi hukuka aykırı bularak 
iptal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi de işlemin hukuka aykırılığını saptayar-
ak Valiliğin itirazını reddetmişti. Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı Valilik 
tarafından temyiz isteminde bulunulmuştu. Danıştay 15.Dairesi ise 2019/93 
sayılı kararı ile  idarenin bu davada temyiz hakkının olmadığını belirterek in-
celenmeksizin ret karar vermiştir.

Haberin Devamı

http://www.samsun-dho.orgUlugazi Mah. 19 Mayıs Bulvarı No:16 İlkadım/SAMSUN0362 435 44 78 - 0362 435 95 47 0362 435 95 21

Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız E-Bülten Arşiv

DETAYLI BİLGİ

Dt. Övgü TUNÇDEMİR

Dt. Tolga DOĞRUER

http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=e5cb5bfd-4d97-40cc-a9c8-669310cd4aa5
http://samsun-dho.org/Resimler/778123bc-e763-4163-aef5-5f1fe55dc5d9.jpg
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=b9098f4c-9550-40cc-a470-7678053f5ec1
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=eae5d839-8e5b-4d54-9756-a637268594d4
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=70b3c1e5-f4c4-458e-bf34-022b8660e141
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=b22910d3-4d42-459d-a088-5b44efe83546
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=0383ad45-3cd0-4306-a24f-31367486c128
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=f8b468b7-5f05-4628-83ea-6cadc9deff4f
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=dcd63a00-a360-4709-9f1c-6855851c0b69
http://samsun-dho.org/HaberDetay.aspx?haberId=43b29da5-46bb-4805-aa99-0d0a9bc651f3
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo7.jpg
http://samsun-dho.org/images/kuzey_buyuk.png
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo3.jpg
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo2.jpg
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo5.jpg
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo4b.jpg
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo6.jpg
http://samsun-dho.org/images/dis_Logo1.jpg
http://samsun-dho.org/etkinlikler.aspx
https://www.facebook.com/Samsun-Di%C5%9Fhekimleri-Odas%C4%B1-1572477946365470/
https://www.instagram.com/samsundho/
http://samsun-dho.org/index.aspx
http://samsun-dho.org/index.aspx



