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Sevgili Meslektaşlarım;
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 AYPAK
filizkolbakir@hotmail.com

YAYIN KURULU
Dt. Filiz KOLBAKIR AYPAK
Dt. Ali Ekrem DOĞAN
Dt. Melih TURGUT

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

Yeni yılın ilk sayısından hepinize merhaba; hayallerinizin ışığınız olduğu mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum.
Sevgili meslektaşlarım; özelden hizmet satın alınması, tabela
standartları, reklam yasakları, web sayfası etik kuralları, sağlık
net 2, torba yasa, tamgün, iş yeri hekimi, iş yeri güvenliği uzmanı, risk analizi, ağız ve diş sağlığı teknikerliği, yeni dişhekimliği
fakülteleri, TAEK… hergün bir yenisi eklenerek büyüyen başlıklar. Tüm bunların ağır yükü karşısında cesaretten uzak yeni
dişhekimleri ordusu, bu yükün altında çaresizce küçülen sessiz
ve bu yükü göğüslemiş, eğitimden eğitime koşan, yenilenen
meslektaşlarım var. www.direndishekimi.com :)
Meslekte sahip olduğumuz negatif koşullardan kurtulup pozitif
olanlara yönelmeliyiz. Bizler birer takımyıldızıyız.
Bu sayımızda, değerli meslektaşlarımızın gündemdeki konulara
ilişkin değerlendirmelerini içeren köşe yazılarında, aklınıza takılan pek çok soruya cevap bulabileceksiniz.
26-27 Nisan Bahar Sempozyumu kesinleşmiş programını,
ajandanıza not etmeyi unutmayın.
Dergimizin kapağı gülen dişler resim yarışmasında birinciliği
hak eden Sıla Gülay ‘ın resim çalışmasından oluşuyor.
Amacınıza sahip çıkmak yaşamın en mükemmel
yolculuğudur. Amaçlarınızı korkularınıza
teslim etmeyin.
Sayfaları keyifle çevirmeniz dileğiyle…

Filiz KOLBAKIR AYPAK
Dişhekimi

filizkolbakir@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 22.01.2014
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Başkanın Kaleminden

YENİ YIL ,
YENİ HEYACAN,
YENİ UMUT...
Değerli meslektaşlarım
Milenyum 2000 yılını görecek miyiz nasıl olacak derken
zaman hızla akıp gitti. 2014
yılına girdik, dişhekimleri
olarak yeni yıldan beklentilerimiz, işimize muayenehanemize sahip çıkmak, sürdürebilmek, tüm olumsuz şartlara
rağmen ağız diş sağlığı alanında halkımıza hizmet etmek
bu konuda mücadele vermek, mesleğimizin onurunu
korumak, en büyük hedefimiz.
Yeni yılda birçok arkadaşım
uygulamaya koyacağı kararlar
alacak, hedef belirleyecektir.
Kimimizin hedefi zayıflamak
daha sağlıklı görünmek, bazımız daha çok para kazanıp
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ihtiyaçları gidermek, çocuk kimleri Birliğinin etkileri,
gücü, saygınlığı maalesef azalsahibi olmak, okutmak vs...
maktadır.
Bende içkiyi bırakmaya karar
vereceğim ve uygulamayaca- Tam gün Torba Yasa içindeki
pek çok madde, kayırmacılık,
ğım.
özel yarar sağlama, haksızlık,
Muhalif olmaktan vaz geçip eşitsizlik, kısaca hukuksuzluk
bu yıl iktidar yanlısı olacağım kaynağı olan bu “torba” sağOlamazsam muhalif olmaya lıksızdır. Bu haliyle bu torba
yasa Anayasa Mahkemesi kadevam edeceğim.
rarında ortaya konulan temel
özden uzak hükümleri ile koSevdiğim meslektaşlarımla birnunun tarafları ile müzakere
likte çalışmak için dişhastahaedilmeden, meslek örgütleri,
nesi açmaya karar vereceğim,
sendikalar ve öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınmaAçamazsam tek başıma çalışdan meydana getirilmiştir
maya devam edeceğim,
Niyet tam gün değildir. HeArtık yeter deyip emekliliğe kimlerin ve sağlık emekçileriayrılıp hanımla tüm dünyayı nin tek bir işte çalışarak ingezmeye karar vereceğim,
sanca yaşayacakları bir düzen
kurmak değildir” MUAYESonra çocukları düşündü- NEHANE” dışında her şey
ğümde yine çalışmaya devam serbesttir. Yeter ki emek söedeceğim,
mürüsü işlesin, katmerlensin,
Yurttaşları “muayenehane çiGösterişli dindar olmaya ka- lesinden kurtaracağız” diyenrar vereceğim,
ler emeğin sömürülmesine
çanak tutmaktadırlar. DeneUygulayamazsam olduğum tim sıkıntısı öne sürülerek
gibi yaşayacağım.
muayenehanelerden ağız dişsağlığı hizmeti almayan iktiDeğerli meslektaşlarım
dar hekimlere muayenehaneciliğin önünü kapatmış
Geri dönüp baktığımızda en
dişhekimliği muayenehanelegörkemli olay sağlık alanında
bu güne kadar ülkemizde ya- rinin de kapanması için her
pılan en yoğun katılımlı FDI gün yeni düzenlemeler, zorkongresi. Emeği geçenler yıl- luklar çıkarılmaktadır. Muaözel
larca unutulmayacaklardır. yenehaneler olmazsa
hastanelerden
ağızdişsağlığı
Bunun yanında çıkarılan torba yasalarla mesleğimizin hizmetinin alınmasının önü
odalarımızın, Türk Dişhe- açılmış olacaktır.
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Bu düzenlemeler:
1. Ağız diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve kliniklerde ağız diş sağlığı teknikerliği
sertifikası olmayan personelin
dişhekimi yardımcısı olarak çalışamayacağına dair 6331 sayılı
kanunun ilgili hükmünün iptal edilmesi,
2. Polikliniklerde çalışan dişhekimlerinin statülerinin “mutlaka ortak olma noktasındaki”
görüşler,
3. Sağlık Net 2 Sistemine veri
gönderme,
4. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu,
5. Kamu Sağlık Kurumu ya da
Devlet ya da Vakıf Üniversiteleri bünyesindeki Klinik ve
Hastanelerin tanıtım ve halkı
bilgilendirme sınırlarını aşan
reklam niteliğindeki görselleri
6. Yeni fakültelerin önünün
açılması önlenememesi,
7. Kamuda çalışanlara odaya
kayıt zorunluluğu getirilememesi,
8. TAEK Lisanslama Ücretleri
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve
Dişhekimliği Fakülteleri Poliklinikleri karşısında ayakta durmaya çalışan dişhekimliği mu-

ayenehaneleri diğer taraftan
yapılan ve maddi külfet getiren
düzenlemelerle sıkışmış durumda. Kendi bildiğini yapan
iktidar karşısında çaresiz eli
bağlı kalamayız. Ne yapalım
bizi dinlemiyorlar ciddiye almıyorlar demek çıkar yol değildir. Bunca yıl yağmurda, karda
kışta yol kat edenlere, yapılan
yürüyüşlere mücadeleye yazık
olur. Ünlü yazar(Elif Şafak) ne
demiş
“Uçamazsan Koş
Koşamazsan Yürü
Yürüyemezsen Sürün
Ama ne yaparsan yap ilerlemek
zorundasın”

lışma gibi kabul edilecek, bu
sayede bakanlıkta görevlendirilen bir yardımcı doçent hiç
üniversiteye uğramadan Sağlık
Bakanlığındaki çalışmaları ile
profesör olabilecek. Sahip olduğu akademik unvanları kullanabilecek ve bu unvanların
getirdiği bütün özlük haklarından yararlanabilecek.

Yani “Sağlık Bakanlığı Bürokrasisi Üniversitesi” kurulmuş
olacak. Bu üniversite de akademisyen olmak için öğrenci,
asistan yetiştirmeye gerek yoktur. Siyasi yandaşlık yeterlidir.
Zaten bu profesörler tüm bakanlığı sarmış durumda olup
Yine Torba Yasada
yarın da tüm ülkeyi saracak
hale getirmek için şimdi gereği
Profesör olmak için üniversite- yapılmaktadır.
de fiilen çalışma zorunluluğu
kaldırılıyor. Sağlık Bakanlığın Tıp fakültelerinin son sınıfında
da CEO olarak çalışırken, has- öğrenim görenlere ücret ödentahane yöneticiliği, başhekim- mesine ilişkin bir düzenleme
lik yaparken profesör olmanın yapılmıştır. Torbayla bu düzenönü açılıyor.(ilerde değinece- lemenin içine dişhekimliği fağim benim valim, benim sav- kültesi son sınıf öğrencileri de
cım .benim polisim v.s gibi be- dahil edilmiştir. Dişhekimliği
nim profesörüm, dekanım, fakültesinin özellikle son sınırektörüm ‘ün önü açılıyor, sağ- fında sağlık hizmet sunumunlamlaştırılıyor)
da etkin olarak görev yapıldığı
gerekçesi karşısında böyle bir
Bir süredir Sağlık Bakanlığı, ücretlendirme miktar olarak
üniversitelerdeki öğretim üye- yetersiz olmakla birlikte olumlerini kendi yönetim kadrola- lu bir adımdır.
rında geçici görevlendirme ile
çalıştırıyordu. Yapılan değişik- Yeterli öğretim kadroları sağlalikle bu kişilerin bakanlıktaki madan açılan fakültelerimizde
çalışmaları sanki akademik ça- “yerlere sürünen” eğitim sonu-
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cu bilgiden yoksun mezunların yaşadığı sıkıntılara çare
aranmazken; üstüne bu “torba “da ne diş nede tıp hekimliği eğitiminde ki bozulmadan, asistanların sorunlarına,
performans sisteminin yarattığı tahribattan, taşeronlaşmaya kadar sağlık alanında
derinleşmiş yaralara merhem
olacak bir düzenleme bulunmamaktadır.
Değerli meslektaşlarım
17 Aralık 2013 de büyük bir
deprem oldu. Tüm ülke yolsuzlukları konuştu. Milyon
dolarlar ayakkabı kutularında, kasalar, para sayma makinaları odalarda bulundu, ilgili
bakanlar günler sonra istifa
ettirildi, hala yolsuzluklar
meydana çıkıyor(İzmir), savcılar, polisler darma dağın
ediliyor. Ülkenin tutacak tarafı kalmadı, her taraf tan iğrendirici kokular geliyor, hala
devam ediyor. Düşünüyorum, çalışan, vergisini veren,
okuyan, gelecek planlamaya
çalışan milyonlarca insan ne
yapsın?
Özür dileyerek sözüm meclisten dışarı ünlü Şair Eşref ’in
(1847-1914) şu iki mısraını
yazmadan duramayacağım.
“Bir soğan soyuluyor , yaşarıyor gözler,
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Bir devlet soyuluyor , aldırmıyor öküzler”
Şu anda gelecek ile ilgili ümidimiz ne? Bir taraf “onlar
komplocu, paralel devlet yapılanması, her yeri ele geçirmişler, yalan onlarda şantaj
onlarda diyor. Diğer taraf
“bunlar yalancı hırsız, güçleri
sınırsız, işlerine gelmeyen
herkesi etkisiz hale getiriyorlar, diyor. Biz kime güveneceğiz, sade vatandaş olarak bu
polis savcı kimin adamı kimin tarafında nasıl güveneceğiz. iç rahatlığı ile herkese eşit
kanun nizam var diye rahat
uyuyabilecek miyiz.
Yine sanatcı hemşerimizin
(İlhan Şeşen) şu mısralarını
yazmadan duramayacağım
Neler oluyor bize
Yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana
Bana neler oluyor

Prof.Dr Sedat Küçükay
Prof .Dr Cüneyt Oral
Doç.Dr Burak Çankaya
hocalarımızın iki gün boyunca vereceği seminer-kurslarla
çok verimli geçeceğine inanıyor, tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum.
Mesleğimize, meslek örgütümüze, iş güvencemize, halkın
sağlık hakkına sahip çıkmaya
devam edeceğiz, sağlık emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, köle çalıştırma
düzenini
kabul
etmeyeceğiz.
Yeni yılınızın sevdiklerinizle
sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesini dilerim.

Abdullah İLKER

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com

Sevgili meslektaşlarım
Samsun dişhekimleri Odası
olarak her yıl düzenlediğimiz
“Bahar
Sempozyumu’nun
10.cusunu 26-27 Nisan tarihlerinde Yelken Kulüp te yapacağız. Bu sempozyum değerli
hocalarımızla çok görkemli
olacak. Dergimizde detaylarını göreceğiniz gibi;
Prof.Dr. Zafer Çehreli
Prof.Dr Atilla Sertgöz

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

Yıl : 3 Sayı : 7 / 2014

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

22 KASIM

DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

KUTLU OLSUN

D

iş Hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 105. Yılında 22
Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kap-
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samında yer alan bilimsel ve
sosyal program 20-23 kasım
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu
yıl da 22 kasım günü Atatürk

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

anıtındaki törenle başlayan
program, yine Samsun Diş
Hekimleri odasında gerçekleştirilen basın açıklaması ve
kahvaltı ile devam etti.
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23 Kasım Bilimsel Program

2

3 Kasım Bilimsel Program ‘ı Prof. Dr. Gamze
Aren ‘in ‘’Pedondonti
ve Sık Karşılaşılan Konular’’
başlıklı sunumuyla başladı.
Ardından Yrd. Doç. Dr. İlker Keskiner’in ‘’Dişler ve
İmplantlar Etrafında Yapışık

Dişetinin Önemi’’ konulu sunumuyla devam etti.
Toplam beş değerli akademisyenin mesleki bilgilerini
bizimle paylaşıp, katkıda
bulunduğu sunumlar sırasıyla Prof. Dr. Selim pamuk
‘’İleri Derecede Harab Ol-
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muş Dişlerin Restorasyonu’’ , Yrd. Doç. Dr. Seda
Yılmaz ‘’Hayatı Tehdit
Eden Odontojenik Enfeksiyonlar’’ Prof. Dr. Behçet
Erol ‘’Ağız ve Çene Kanserleri’’ konulu sunumlarıyla
devam etti.
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22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

Bilimsel program arası, kahve çay ikramlarında biraraya gelme imkanı bulan
meslektaşlarımız aynı zamanda sponsor firma standlarını da ziyaret ederek firma
yetkilileri tarafından bilgilendirilme fırsatı yakaladılar.

Sunum arasında kısa
bir ürün bilgilendirme
toplantısı yapan sponsor
firmalarımızdan İpana
Oral-B Doğu Bölgeler
Müdürü Sn. Erkan Ünyeli
EDAD tarafından hazırlanmış olan kısa bir dvd
gösterisini de katılımcılarımızla paylaştı.

10

Bilimsel program sonunda 22 Kasım etkinlik kapsamında bilimsel programa
destek veren değerli firma yöneticilerine
teşekkür plaketleri verildi.
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Tavla Turnuvası
20 kasım tarihinde düzenlenen tavla turnuvasında birinciliği kaptırmayan meslektaşımız Osman Öney’e hediyesi gala yemeğinde finalde karşılaştığı Muammer
Ertan tarafından verildi.

GÜLEN DİŞLER RESİM YARIŞMASI

Dereceye Girenler
1- Sıla GÜLAY (Seyfi Demirsoy Ortaokulu Atakum/SAMSUN)
2- Dide TAŞKAYA (TED Samsun Koleji Ortaokulu Atakum/SAMSUN)
3- Asude TAŞKAYA (Ezgililer Koleji Ortaokulu Atakum/SAMSUN)

O

rtaokul 5.sınflar arasında
düzenlenen
gülen dişler konulu
resim yarışması jüri üyeleri 19
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim

Bölümünden Prof.Dr.Ata Yakup KAPTAN, İlkadım İstiklal
İlköğretim Okulundan Resim
Öğretmeni Oya ANKARALI,
Samsun Dişhekimleri Odası
2.Başkanı Övgü TUNÇDE-
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MİR tarafından 18.11.2013
tarihinde değerlendirilerek,
dereceye giren öğrenciler 23
Kasım günü bilimsel program
öncesinde yapılan tören ile
ödüllendirildiler.
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22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

2

3 Kasım bilimsel programın ardından gala yemeğinde biraraya gelinerek
meslekte 25. 40. ve 50. Yılını

12

dolduranlara plaketleri verildi.
Plaket töreninin ardından yoğun bilimsel programı geride
bırakan meslektaşlarımız canlı
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müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirme fırsatı yakaladılar.
Gecede ayrıca 105. yıl pastamız da kesildi.
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RÖPORTAJ

TDB

Çalışmaları...

Değerli arkadaşlarım sizlere Türk Dişhekimleri Birliğinin
son günlerde yapmış olduğu
çalışmalar ve takip ettiği konulardan söz etmek istiyorum.

S

on günlerde yaşadığımız ve
devlet krizine neden olan
hırsızlık ve rüşvet olaylarının
ardından Türkiye Byük Mllet Mclisinden geçen 02.01.2014 tarihli
oturumunda kabul edilen Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasayla; “Tam
Gün” düzenlemeleri içinde bir yandan kamuda çalışanların dışarıda
herhangi bir mesleki faaliyet yapmaları yasaklanırken diğer yandan
kurumsal anlaşma adıyla kamu
çalışanlarının özel hastanelerde görevlendirilmeleri ya da mesai sonrasında ek ücretle kamuda çalıştı-

rılması mümkün hale getirilmiştir.
Ayrıca, serbest çalışan profesör ve
doçentler de özel bir sözleşme ile
kamuda hizmet sunabilecektir. Bu
bakımdan, esasen bir tam süreli
çalışmadan bahsedilmesi mümkün
değildir. Yapılan düzenleme sağlık
çalışanının kamu dışındaki çalışmasında inisiyatifi kendisinden
alıp çalıştığı sağlık kurumuna vermektedir. Diğer yandan üniversite
öğretim üyeleri arasında sağlık hizmetlerinde görevli olanlar ve olmayanlar ayrımının yapılmış olması
da eşitlik ilkesine aykırıdır.
İşte torba yasada
geçen bazı başlıklar ;

* Tabip, diştabibi ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun “Ticaret
ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma yasağına” tabi olacak.
* Profesör ve doçent kadrosunda
olanlar, her bir ana bilim dalındaki
kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek. Ve
hekimler mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek.
* Mesai saatleri dışında serbest
meslek faaliyetinde bulunmakta
veya özel kuruluşlarda çalışmakta
olan öğretim üyeleri, üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirecek.
Hüsnü ÇUHADAR / Ordu İl Temsilcisi
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Sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilecek.
* Kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışan hekimler ile aile hekimlerinin mesai saatleri dışında aylık otuz
saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapması düzenleniyor. Ayrı
bir uzmanlık alanı olması gereken
işyeri hekimliği, diğer hekimlerin
sırtına yükleniyor.
* Fakültede, devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde
5’ine kadar sözleşmeli profesör ve
doçent istihdamı düzenleniyor.
Bunlara döner sermayeden saat ücreti verilmesi seçme seçilme dahil
pek çok akademik hakkın tanınmaması teklif ediliyor.
* ‘Ruhsatsız hekimlik’ adı altında
hekimlere 3 yıla kadar hapis cezası,
20 bin güne kadar da adli para cezası verilecek.
* Profesör olmak için üniversitede
fiilen çalışma zorunluluğu kaldırılıyor, Sağlık Bakanlığında CEO
olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör
olunmasının önü açılıyor.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yönetmelik yayınlandı. 1 Ocak
2014 tarihi itibarı ile bir ortak
sağlık güvenlik biriminden hizmet
alımı zorunluluğu getirilmiş olup
arkadaşların bu konuyu atlamamasını, yoksa para cezası ile karşılaşa-

Kenan ÇİFTÇİ / Ordu Valisi
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bileceklerini hatırlatmak isterim.
Devlet desteğinin yaklaşık olarak
da 15 lira olduğunu bildirmek isterim.
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ TANIMA VE KREDİLENDİRME
YÖNERGESİ
(18-19 Aralık 2013 tarihli Merkez
Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir) Bu yönergenin amacı,
dişhekimliği fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını, dişhekimliği alanındaki
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli
dişhekimliği hizmeti verilmesini
sağlamak amacıyla düzenlenen Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE)
etkinliklerine ilişkin usul ve esaslarla bu etkinlikleri düzenleyen-

lerin tanınması ile ilgili kuralları
belirlemektir.
Dişhekimlerinin
mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyerek profesyonel yaşantılarında
başarılı olmalarına olanak sağlayan
sürekli mesleki eğitim; 3224 Sayılı
Yasa gereği Birliğimiz tarafından
usul ve esasları düzenlenerek yürütülmektedir. Dört yıl içinde 80
kredi toplayanlar dört yıl geçerli
olacak sde sertifikalarını almaya
hak kazanacaktır. SDE’nin bizlere
kazandıracaklarını şu şekilde özetleyebiliriz.
• Dişhekimliği mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak,
• Dişhekimlerinin mesleği icraları
sırasında karşılaşmakta oldukları
zorluklarla ilgili destekleyici
rol üstlenmek,
• Yeni teknolojileri dişhekimlerine
tanıtmak,
• Dişhekimlerinin yetkinlik sevi-

Yıl : 3 Sayı : 7 / 2014

yelerini yükseltmek,
• Özel alanlarda dişhekimlerine
yetkinlik kazandırmak,
• Toplumun değişen ağız-diş sağlığı ihtiyaçlarının dişhekimleri tarafından karşılanmasına yönelik
bilgi ve becerileri geliştirmek,
• Verilmekte olan ağız-diş sağlığı
hizmetlerinin kalitesini yükseltmek,
• Verilmekte olan ağız-diş sağlığı
hizmetlerine yeni alanlar eklemek,
• Yeni materyalleri tanıtmak ve
kullanım esaslarının öğrenimine
katkıda bulunmak,
• Malpraktis tehlikelerine karşı
önleyici faaliyetlerle meslektaşları
ve hastaları korumak,
• Dişhekimlerinin bilgi tazelemesini sağlamak.

Tuncay SEVEN

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

TDB Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
dtmertan@yahoo.com
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İYİ GİBİ GÖRÜNEN SİSTEMLE NEREYE KADAR

KÖŞE YAZISI

yacağı gibi ülke ekonomisine de daha fazla
yük olacaktır. Türkiye’de toplam; kamuda
10200, özelde 14800 olmak üzere 25000
diş hekimi bulunmaktadır.
ADSM’lerde ise poliklinik sayısı; 2010 yılında 22825000 iken 2013’te bu rakam
32375000 ‘ne yükselmiştir. Her yıl
3000000 poliklinik artışı olmuş olup kamuda çalışan(ADSM) 6200 diş hekimi
yaklaşık olarak 5200 poliklinik yapmıştır.
Günde ise 25 polikliniğe denk gelmektedir.
2013 yılında ADSM’lerde;
Değerli meslektaşlarım, geçen yazımızda
ülkemizde habercilerin haber yapma sıkıntısı yaşamadıklarını,ülke gündeminin gerek politika ,gerek spor gerekse ekonomik
ve magazinsel yönden devamlı değiştiğini,
hiçbir avrupa ülkesinde olmayacak imkanlara sahip olduğumuzdan bahsediyordukki, ülkemiz büyük bir yolsuzluk skandalıyla çalkalandı. Ülke olarak çok sıkıntılı ve
çalkantılı ayrıca devlet içi hesaplaşmalrın
yaşandığı bir dönemdeyiz. Yapılan uygulamalar bir o kadar komik ve bir o kadarda
hiçbir demokratik ülkeye yakışmayacak
cinsten. Bir de Nasrettin hoca misali hırsızın hiç suçu yokmuş gibi insanlarla dalga
geçiyorlar.
Sevgili meslektaşlarım, kasım ayı başında
Adana Başkanlar Konseyi toplantısına katıldık. Bu toplantıda kamuda diş hekimliği
hizmetleri durum analizi sunumu yapıldı.
Sunumu ilk izlediğim zaman ,bu sunum
ne zaman hazırlandı, bu sunum sağlık ve
çalışma bakanlığı yetkilileriyle paylaşıldı
mı,bizlerle niye şimdi paylaşılıyor, bu rakamlar üzerinden pazarlıklar yapıldı mı
diye içimizden geçirdim.Hizmet alımının
gerçekleşmesi için senelerce uğraştık. Hep
ADSM’lerin plansızlığından, devletin rakamlar üzerinden gittiğinden, aslında
SGK’nın bu işten karlı çıkmadığından,
özelin atıl duruma getirildiğinden bahsettik.Bu sunum bunların en güzel ispatıydı.
Bizde kasım ayında Samsun’daki yerel gazetede verdiğimiz ilanda bu sunumdaki
verileri kullandık. Şimdi kamunun üzerindeki yükü rakamlarla irdeleyelim:
Sağlık Bakanlığı verileri; ADSM’lerin topluma sadece sayısal olarak hizmet erişimine yönelik artış sağlamaktadır. Gelecek
nesillerin ağız diş sağlığı söz konusu olma18

6000000
1100000
2050000
12250000
2250000
1000000
12000000

sabit protez
parsiyel+total
kanal tedavisi
detertraj
pedo(çekim)
pedo(tedavi)
tedavi(dolgu) yapılmıştır.

2013 yılında bir diş hekimi yılda
yaklaşık olarak;
1000
180
250
1000
2000
2000
160
360

adet kron
adet total+parsiyel
adet kanal tedavisi
adet çekim
adet dolgu
adet detertraj
adet pedo(dolgu)
adet pedo(çekim) yapmıştır.

GÜNDE ise yaklaşık olarak;
4 adet kron
0,7 adet total+parsiyel
1,3 adet kanal tedavisi
8 adet detertraj
4 adet çekim
1,5 adet pedo(çekim)
8 adet dolgu
0,65 adet pedo(dolgu) yapmıştır.

Bu rakamları ideal
süreleriyle çarparsak;

4 kron/ 30 dak= 120 dak
0,7 total+parsiyel/ 200 dak= 140 dak
1,3 endo/ 45 dak=58 dak
4 çekim/ 25 dak= 100 dak
8 dolgu/35 dak=267,5 dak
8 det+pol/25 dak=197,5 dak
0,7 pedo dolgu/25 dak=17,5 dak
1,5 pedo çekim/25 dak=37,5 dak

Toplam olarak 947 dak (15,7 saat)
yapmaktadır.(normal mesai saati 8 saattir) Bu rakamlar sayesinde görüldüğü
gibi kamudaki arkadaşlarımız normal
mesai saatlerinin iki katı çalışmak zo-
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runda kalıyorlar.Ayrıca önleyici tedaviyi benimsemesi gereken devletimizin
protez poliklinik sayısı rakamlarda da
gözükmektedir.SGK ‘nın protez için
ödediği rakamları siz tahmin edin
Ülkemizde her yaşta 1200000 çocuk var.

4-18 yaş arası 15.(1200000)=18000000 çocuk ve genç vardır.

DMF ORANI (5,7)
BİZ BUNU 5 ALALIM
(18000000).5 ÇÜRÜK OLSA=90000000
(18000000).2 ÇÜRÜK OLSA=36000000
ARADAKİ FARK=54000000
HER İŞLEM İÇİN DEVLET 20 TL ÖDESE

(54000000).20 TL=1080000000 TL TASARRUF YAPILACAK.

Değerli meslektaşlarım TDB’nin önerdiği
koruyucu uygulamaları devlet benimsemiş
olsa devletin kasasına hem bu rakam girmiş
olcak hemde çocuk eğitim kaybı ve ebeveyn
iş gücü kaybı azalacak.Çocuklarımızın ağız
sağlığı o kadar kötü ki ADSM ‘DE 1 Diş
hekimi 1günde 0,65 pedo dolgu yaptığı
için 24000000 çürüklü gençlerde tam olarak 40 milyon gün lazımdır.Bu hesaplara
göre ADSM ‘lerde 1 diş hekimi çocuk hastalara ayıırdığı zaman 17,5 dak yani diğer
işlemlere oranı % 1,8 dir. % 98,2 sini erişkin hastalara protez,çekim ve tedavi olarak
harcamaktadır. Bu da devletin koruyucu
tedavideki rolunu ortaya koymaktadır.
2010 yılında cari sağlık harcaması 61 milyar 678 milyon iken 2012 yılında bu rakam
76 milyar 358 milyon tl ye yükselmiştir.2011 yılında yapılan ağız diş sağlığı harcaması ise 1 milyar 367 milyon tl dir. Bu
rakamlar ortadayken ADSM lerde koruyucu hizmetleri öne çıkaran bir sistem olmadığı sürece, sağlıkta kayıtlı ekonomiye geçişi
arttırmadığın
sürece,kontrol
mekanizmsını ve hizmet niteliğinin artmasına imkan vermediğin sürece,ülke genelinde coğrafi dengeyi sağlayamadığın
sürece,toplumun ağız diş sağlığını bilinçlendirmediğn sürece,özelden yararlanmadığın sürece gerek SGK ‘daki açık daha da
artacak ve şu anda herkes için iyi gibi görünen sistem yavaş yavaş vatandaşın alehine
dönmeye başlayacak. 2014 yılının hepinize
bol sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle

Alper DİLEK

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
dtadilek@hotmail.com
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Samsun-Ordu
Sinop-Amasya

Bu Oda
BİZİM….

Mesleğine gönül vermiş meslektaşlarımızın çabasıyla 1985 yılında kurulan odamız 28 yılı geride bırakmıştır.
Kuruluşundan günümüze kadar iki
yıllıkdönemler ile seçilen oda organları ve bu kadrolarda görev alan meslektaşlarımız mesleğin onuruna yakışır, iç tüzüğe uygun bir yönetim
anlayışı sergilemişlerdir. Yıllarca tabip odası ile aynı çatı altında çalışmalar yürütülmüştür.Mesleğine ve
oda çalışmalarına gönülden bağlı
olan bir grup meslektaşımız önderliğinde, birçok meslektaşımızında katkılarıyla odamızın şu anki mülkü satın alınmıştır. Birkaç cümle içine
sığdırılamayacak olan bu çaba o dönemin birliktelik ruhunu çok iyi
yansıtmaktadır.
Oda çalışmalarımızda temel amaç;
mesleki birlikteliği arttırmak sorunları ele almak, çözüm üretmeye çalışmak, bilimsel ve politik uygulama
farklılıklarını ve yenilikleri meslaktaşlarımıza en kolay yoldan ulaştırmak, farkındalığı arttırmak ayrıca
projeler üretmek, sunum, seminer,
sempozyum ve kongre gibi çalışma-
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lar ile meslektaşlarımızı aydınlatmaktır. Odamızda bu amaçlara ulaşabilmek
için
komisyonlar
kurulmuştur. Bilimsel ve Eğitim Komisyonu Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Komisyonu, Sosyal İşler ve
Genç Dişhekimleri Komisyonu, Sergi ve Fuar Organizasyonu Komisyonu, Sahte Dişhekimleri İle Mücadele
Komisyonu, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Komisyonu, İl ve İlçe Temsilcilikleri Komisyonu bu komisyonlara yönetim kurulundan konulara
ilgili arkadaşlar görevlendirilir. Dokuz seçilmiş üyeden oluşan yönetim
kurulumuz haricinde; Denetleme
Kurulu, üç seçilmiş üyeden, Disiplin Kurulu, beş seçilmiş üyeden,
Kongre delegeleri, yedi seçilmiş
üyeden oluşmaktadır.
Oda çalışmaları, demokratik seçimler ile seçilerek, gönüllülük esasına
göre yürütülen çalışmalardır. Odamızın tüm organları görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadırlar.
Yaklaşık iki yıl önce yapılan oda seçimlerinde, yeniden göreve gelmiş
olmak,yönetim kurulu olarak bize
büyük bir heyecan verdi. Hızla çalışmalarımıza başladık.İlk işimiz
uyeler arasındaki iletişimi arttırmak
olmalıydı. Bunun için rutin toplantılar öncesinde gündemi belirleyip
yönetim kurulu üyeleri arasında
mail ortamında tartışma zemini
oluşturduk.Odaya üye olan tüm
meslektaşlarımıza elektronik ortamda ulaşarak toplantılarımıza fikirleri ile katkı sağlayabileceklerini
hatırlattık. Bu şekilde toplantılarımız daha verimli geçmeye başladı.
Genellikle tam kadro olarak bulunduğumuz yönetim toplantılarında
her üyenın fikirleri ve onayı alınarak kararları vermek temel prensibimiz olmuştur. Alınan kararları yönetimdeki arkadaşlar olarak diğer
meslektaşlarımıza anlatabildiğimiz
gibi cep mesaj, mail ve internet sitemizde yayınlayarak da paylaşabilmekteyiz. İnteraktif bir ortamda
yaptığımız çalışmaların hızlı, verimli ve sonuç alıcı olduğunu söyleyebilirim. Yönetim kurulu olarak
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önem verdiğimiz diğer konu ise,
dişhekimliği haftası programları ve
geleneksel bahar sempozyumumuz.
Seminer ve sempozyum tarihlerinden aylar öncesinden basladığımız
çalışmalar heyecan verici bir hızla
ilerlemekte. Özellikle bu sene nisan
ayındaki bahar sempozyumunun
daha geniş katılımlı bir organizasyon
olmasını hedefliyoruz. Samsun Yelken Kulübü’nün denize nazır nezih
ortamında gerçeklestireceğimiz zengin içerikli sempozyumumuza tüm
meslektaşlarımızın katılımlarını heyecanla bekliyoruz.
Yönetim kurulu olarak, her meslektaşımın okumak için sabırsızlıkla
bekledıği bır meslek dergisi hayal
ediyoruz. Bu dergiyi hayal ettiğimiz
icerikler ile yayınlayabilmek için çok
çaba harcıyoruz. Bizim düzeyimizdeki odalarda görülmeyen bir fedakarlıkla çıkardığımız dergiyi her sayıda
geliştırmeye çalışarak sızlere sunuyoruz.Meslektaşlarımdan ricam, dergimizi einize aldığınızda, profosyonel
bir şirket aracılığı ile değil tamamıyla
yönetim kurulunun ortak emekleriyle hazırlandığını hatırlamanızdır.
İlimizdeki meşlektaslarımıza düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği
Gülhan Restoranın lezzetli yemekleri ile hatırımızda kaldı. Ayrıca Ordu ilimize her yıl olduğu
gibi bu yılda ziyarette bulunduk.
Meslektaşlarımız, fakülte dekanı
ve Ordu ADSM başhekimininde

katılımları ıle gerçekleştirdiğimiz
iftar organızasyonu çok keyiflı
idi. Yönetim kurulu olarak rutin
işler haricinde asıl amacımız
meslektaşlarımız arasında bilimsel, sosyal, kültürel ve entellektüel anlamda birlikteliği sağlayabilmek, aramıza yeni katılan
meslektaşlarımıza odamızı sevdirebilmek, mesleğimizin onurunu
daha yükseklere hep birlikte çıkartabilmek.

Dt Ali Ekrem DOĞAN

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
aekdogan@hotmail.com

Yıl : 3 Sayı : 7 / 2014

Yıl : 2
3 Sayı : 6
7 / 2013
2014

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

21

İŞ SAĞLIĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

B

irkaç aydır odamızda yönetim kurulu olarak çeşitli
şirketlerle görüşüp en iyi ve
uygun hizmeti hangi firmadan alabiliriz diye toplantılar yaptık.Daha
yeni bir uygulama olduğundan ne
bizim ne de şirketlerin tam olarak
olaya hakim olmadığını olsalar bile
devamlı bir değişiklik olduğunu biz
de onlarla beraber takip ettik.Bizim
oda olarak bu iş de hiçbir yükümlülüğümüz yok aslında.Sadece topluca yapılacak anlaşmaların daha
uygun bir fiyattan olabileceği düşüncesiyle bu çalışmalar yapıldı.
Sonuç olarak biz sizlere Essa İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini önerdik.
Sadece önerdik .Bu şirketle anlaşma
yapma zorunluluğu yok.Odamızın
konuyla aslında hiçbir alakası yok.
Sadece meslektaşlarımıza yardımcı
olmak için yapılan bir çalışma idi.
Ama yanında yardımcı personel ça-

O

kullardan bazıları öğrencilerine meslek seçiminde
yardımcı olmak için meslek tanıtımı toplantıları düzenliyor.Bu nedenle odalardan bir
konuşmacı çağırıp mesleğini tanıtmasını istiyor.Bunu birkaç yıldır yapan Cumhuriyet Lisesine bu
yıl meslek tanıtımı için ben gittim.Geçen sene de meslektaşımız
Filiz Kolbakır Aypak katılmıştı.
Onun hazırladığı sunumla ben de
mesleğimizi oradaki öğrencilere
tanıtmaya ve anlatmaya çalıştım.
Diğer meslek gruplarından da
katılımcılar vardı.Onlar da tanıtımlarını yaptılar.Bence güzel bir
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ları söz konusu.Bu nedenle yanında
personel çalıştırıp sözleşme yapmayan meslektaşlarımızın bu konuyu
tekrar incelemelerini araştırmalarını öneririm.Birkaç farklı başlık altında yüklü bir para cezası çıkıyor.
Firma farketmez ama bir firma ile
bu sözleşmeyi yapmanızı öneririm.

lıştıran her dişhekiminin bir ortak
sağlık güvenlik biriminden hizmet
satın alması şart.Bu kanun kabul
edildi , yürürlüğe girdi ve 1 Ocak
2014 itibariyle sözleşmesi bulunmayanlar hakkında cezai yaptırım
süreci başladı.Herhangi bir denetleme yapılır ve sözleşme yapmadığınız tespit edilirse ciddi para ceza-

uygulama.Bu mesleği seçmeyi düşünen öğrencilere az çok bir fikir
vermiş olmak yararlı olacaktır
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Odamıza 27 Aralık 2013 Cuma
akşamı firma yetkilisi İş Güvenliği Uzmanı Atilla Şimşekalp ile
meslektaşlarımızı davet ederek bir
toplantı yaptık.Sorularımızı sorduk
bilgi aldık.
Serbest muayenehane olarak çalışmanın hergün biraz daha zorlaştığı
günlerden geçiyoruz.Umarım 2014
hepimiz için keyifle çalışacağımız
günler ve daha huzurlu bir yaşam
getirir.
Mutlu yıllar…

Övgü TUNÇDEMİR

Samsun Dişhekimleri Odası 2. Başkanı
ovgu1993@yahoo.com
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RÖPORTAJ

MAHYA DİŞ DEPOSU

Yalçın ATAÇ İle Söyleşi...

Merhabalar Yalçın bey ! kısaca
kendinizi tanıtır mısınız?

1

Faaliyette olduğunuz
şehirler hangileri?

967 yılında Giresun’da doğdum, ilk, orta ve lise öğrenimimi Tirebolu da tamamladım,
1986 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Giresun Meslek Yüksek Okulu İşletme bölümünden
mezun oldum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon,
Rize, Artvin, Sinop, Kastamonu,
Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu,
Düzce, Sakarya, Çorum, Amasya,
Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars,
Iğdır, Ağrı olmak üzere Türkiye’nin
26 ilinde faaliyetteyiz.

Kaç yıldır dental sektörde
faaliyettesiniz?

Satmış olduğunuz cihazlarla ilgili
teknik destek biriminiz varmı?

1994 yılında Rize de Diş Hekimleri ve laboratuvarlara yönelik sarf
ve demirbaş malzemelerinin satışı
için sektöre giren firmamız 20 yıldır dental sektörde faaliyet göstermektedir.

Deneyimli teknik kadromuz ve
anlaşmalı olduğumuz profesyonel
teknik servis hizmeti veren firmalar
kanalıyla satışını yapmakta olduğumuz sistem ve cihazlarda yaşanabilecek sorunlara en kısa sürede çözüm üretebilecek teknik deneyim
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ve tecrübeye sahip olup cihazlarımızla ilgili teknik servis taleplerine
doğru zamanda doğru çözümleri
sunmaktayız
Kalitesiz Çin malları sizin piyasayı
nasıl etkiliyor?

Global ekonomide bir ürüne talep
olduğu sürece arz da oluşacaktır. İş
hayatım boyunca vizyonum kaliteli ürün, özverili hizmet olmuştur.
Bu temel ilke firmamızın üzerine
kurulu olduğu ana temel yapıdır.
Yapılan araştırmalarda kalitesiz Çin
mallarının Türkiye’de tüm sektörleri olumsuz etkilediği, fiyatların
düşüklüğü ve dolayısıyla yarattığı
haksız rekabet ile artan malların
reel sektörü tehdit eder boyuta
ulaştığı görülmektedir.
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Neden diş malzemeleri ile ilgili ticareti seçtiniz? Çıkış noktanız
neydi?

Sağlık sektöründe çalışan bir aileden geliyor olmam nedeniyle bu
sektörü kendime daha yakın bularak diş malzemeleri ile ilgili ticareti
seçtim.
Dışa bağımlı dental sektörü ülkenin ekonomisine etkisi nasıldır?

Sadece dental sektör de değil sağlık sektörünün genelinde maalesef
Türkiye’nin ileri teknoloji ve ARGE gerektiren katma değerli ürünlerde dışa bağımlılığı devam etmektedir. Bu bağımlılık dış ticaret
açığının kapanmasına engel olarak
ülke ekonomisini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Sektörün geçmişi ile günümüzü
kıyaslar mısınız?

Cihazların bir çoğu bugünde ithal
ancak malzemeye ulaşmak çok kolay. Geçmiş dönemde malzemeye
ulaşmak, yenilikleri takip etmek
çok zordu. Şimdi dünyadaki son
teknolojileri anında takip etme olanağı var. Şu anda bir çok malzemenin disposable kullanımı rutin hale
geldi. Günümüzde yaygın hassas
ölçü aletleri var ki bunlar mikron
düzeyinde ayrıntıları kaydetmekte
ve bu kayıtlar üzerinden modeller
elde ederek teknisyenlere iletebilmekte. Teknisyenlerimiz ellerine
gelen ölçülerden model elde eder ve
bunun üzerine restorasyonu işlerler. Ancak günümüz teknolojisi bu
alanda hızla yol almış ve özel dijital
kameralar üretmiştir. Pudrasız ve
gerçek renklerle 3 boyutlu tarama
yapabilen bu kameralar sayesinde
diş hekimliği hızlı bir şekilde dijitalleşmeye doğru gitmektedir.
Diş Hekimliği Fakültelerinin sayısı
ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilirmiyim?

1986 yılında 12 olan sayı 1995’lerde 16 ya çıkmış daha sonra hızla
artarak bugünkü sayısına ulaşmıştır. Burada önemli olan fakülte
kurmak değil, kurulan fakültelerden mezun olan diş hekimlerinin
mezuniyet sonrası ne yapacağıdır.
Koruyucu hekimliğin öncelikli olduğu ülkeler fakülteleri azaltırken
bizde sadece sayısal orantılarda fakülte açmak uzun vadede mesleği
olumsuz yönde etkileyecektir diye
düşünüyorum.
Diş hekimliği fakültelerinin çoğalması dolayısı ile diş hekimi sayısının artması sizin sektöre de aynı
oranda olumlu yansımışmıdır?

Fakülte sayısının ve buna bağlı olarak diş hekimi sayısının artmasının
sektöre kısa vadede canlılık getirdiği bir gerçektir. Ancak eğitim kurumlarının ya da ağız ve diş sağlığı
merkezlerinin sayısının arttırılmasından çok, var olan eğitim kurumlarının eğitim sistemlerinin geliştirilmesi, nitelikli ve motive hekim
ve bilim insanı yetiştirilmesinde
yeni yöntemler arayışı, diş hekimliğinde branşlaşma ve bu alandaki
eğitim faaliyetlerinin netleştirilmesi
ve yaygınlaştırılması, sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi, resmi
kurumlarda hizmet veren diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi daha önce de pek
çok kez değinilen oluşumların ağız
ve diş sağlığı programlarında öncelikli olması gerekmektedir.
adsm lerin yaygınlaşmalarının sektöre yansımaları nasıl olmuştur?
Ağız ve diş sağlığı merkezleri olması gereken kurumlardır. Çünkü
ülkemizin gerçeği olan dar gelirli
insanımız, yıllardır ağız-diş sağlığı hizmetlerinden yeterli düzeyde
yararlanamıyordu. Çok önemli
bölümü diş hekiminin yolunu bile
bilmiyordu. Bu sebeple ADSM’ler,
söz konusu bu kesime ulaşılabilme-
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si için bir gerekliliktir. Ayrıca bu
merkezlere giden insanlar dolaylı
da olsa çevrelerini ağız diş sağlığı
konusunda olumlu yönde etkileyecek ve dolayısıyla da tüketimi artıracaktır. Firmaların bir kısmının bu
süreçten olumlu yönde etkileneceğini düşünüyorum.
Ancak bütün bu söylediklerimiz,
bazı diş hekimlerinin kliniklerini kapatıp ADSM’lerde çalışmayı
tercih ettikleri şeklindeki duyumlarımız birtakım soru işaretlerine
neden oluyor. Özellikle de son iki
yıldır bu durumun arttığını söylemek mümkün. Bu noktanın üzerinde önemle durulması gerektiğine inanıyorum. Dünya ve Türkiye
genelindeki genel ekonomik trend
olan özelleştirmenin tam tersi bir
durumla karşı karşıyayız. Medikalde olabildiğince özelleştirme
varken, diş hekimliği alanında tam
tersi bir durumu açıklamak zor olmaktadır.
Ağız diş sağlığı hizmetlerinin uygulanmasında özelden alınmaması sizi ne oranda etkilemiştir?

Söz konusu uygulamanın firmalara
olumsuz yansımaları kadar ADSM
lerin yaygınlaşmasıyla olumlu katkıları da olmuştur.
Diş hekimliğinin geleceğini nasıl
görüyorsunuz?

Diş Hekimliği’nin geleceğinin parlak olacağını düşünüyorum çünkü bu konuda Bakanlığın önemli
katkıları oldu, bir zemin hazırladı.
Sağlık Bakanlığı terminolojisi ile
sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından baktığınızda sağlığın
teşviki, korunması ve geliştirilmesi
zemini hazırlandı.
Teşekkürler Yalçın bey...

Ali ŞENER (Röportaj)

Samsun Dişhekimleri Odası Saymanı
dtali_sener@hotmail.com
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DUYURULAR

Siyah/Beyaz Günler

Duyurular

ODAMIZDAN
DUYURULAR

SİYAH BEYAZ HABERLER

ODAMIZDAN KAYDI
SİLİNENLER

Odamızdan Kaydı Silinenler

Hatice Sevgili Esen
Hakan Öztopuz
Yasemimn Soy
Uğur Aykut
Hatice Elcik
Eser Işık Yıldız
Nermin Kartal
T.Semih Erünsal
A.Umut Güler
Duygu Yüksel
Güldan Akgül
Seda Susam
Muhammed Samed Aksu
Ali Koşar

Dişhekimi Hülya Terzioğlu’nun kayınvalidesi,
Dişhekimi F.Banu Tekin’in babası,
Dişhekimi Mustafa Sabri Ceylan’ın annesi vefat etmiştir.
Merhum ve Merhumelere Allahtan rahmet kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

2014 YILI ÜYE AİDATLARI
31 MART 2014 TARİHİNE KADAR
Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 300 TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden: 150 TL
Aidatlarınızı en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar 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 veya FinansBank 19 Mayıs Şubesi (IBAN TR20 0011 1000 0000 0036 6439 35) nolu Samsun Dişhekimleri Odası
hesabına yatırabilirsiniz.
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
H.Gökhan AÇIKGÖZ
Prof.Dr.

18.04.1958 tarihinde Dörtyol’da doğdu. 30.06.1982 tarihinde Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Birimler Enstitüsü Periodontoloji Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği
fakültesinde de görevini sürdürmektedir.

Salih SAĞTÜRK
Dişhekimi

06.02.1963 tarihinde İzmit’te doğdu. 03.08.1988 tarihinde Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Amasya/Suluova’daki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Çağdaş GÜNER
Dişhekimi

28.01.1988 tarihinde Reşadiye’de doğdu. 25.10.2013 tarihinde 19 Mayıs
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’daki
muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Fatma Tuğçe ARI
Dişhekimi

22.06.1990 tarihinde Samsun’da doğdu. 26.08.2013 tarihinde 19 Mayıs
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun / Canik’teki özel
hastanede mesleğini icra etmektedir.

Tuğçe KÜL
Dişhekimi

01.01.1970 tarihinde Kırklareli’de doğdu. 28.08.2013 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’daki özel bir
poliklinikte mesleğini icra etmektedir.

Sezgin AKINCI
Dişhekimi

28.09.1989 tarihinde Gürgentepe’de doğdu. 26.08.2013 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Merkez’deki özel poliklinikte mesleğini
icra etmektedir.

Sevda GÜNGÖR
Dişhekimi

21.05.1988 tarihinde Akkuş’da doğdu. 02.09.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Ünye’deki muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Şeyma SARI
Dişhekimi

27.04.1990 tarihinde Çarşamba’da doğdu. 11.10.2013 tarihinde 19 Mayıs
Üniversitesi dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Çaybaşı’ndaki
muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.
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