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Değerli meslektaşlarım,

İçinde bulunduğumuz ülke şartları 
açısından gerek darbe girişimi ge-
rekse OHAL süreci ve son olarak 
Anayasa değişikliği ve referandum 
sonucu sıkıntılı ve geleceğimizi oyla-
dığımız günlerden geçiyoruz.Niha-
yet referandumun sonuçlanmasıyla 
halkımız demokrasinin gereğini ya-
parak oy hakkını kullanarak seçimi-
ni yaptı. İnşallah sandıktan çıkan bu sonuç ülkemiz ve geleceğimiz için 
hayırlı bir karar olur. Ülkemiz tabiki referandum sürecine kilitlenmişken 
kadın cinayetleri, Suriyeli göçmen sorunu, ekonomik sıkıntılar, haksız 
yere tutuklananlar ve haksız yere görevlerinden ihraç edilenler, hukukun 
hiçe sayıldığı kararların alındığı süreç halâ devam ediyordu. Mesleki ola-
rak ise çokta aydınlık bir dönemden geçmedik. Halâ son çıkan yönet-
meliğin bizi tatmin etmemesi, sağlıkta dönüşümün 2. fazına geçilmesi 
ve bunun bizleri ilgilendirmesi, alelacele tıbbi atık verilerinin sisteme 
girilmesi ve kişisel verilerin korunması yasası biz diş hekimleri için halâ 
belirsizlikten ibaret. Tabi bu kadar karamsarlık içinde güneş iyice yüzü-
nü göstermeye başladı. Baharın en güzel günlerini yaşıyoruz ve önümüz 
yaz. Şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Yeni yerler, yeni hayatlar veya 
yeni mutluluklar bizleri bekliyor. Dergimizde de birtakım değişiklikler 
oldu. Yıllarca dergimizin editörlüğünü yapan Filiz Kolbakır arkadaşı-
mız işlerinin yoğunluğundan dolayı yönetim kurulundan ve dergimizin 
editörlüğünden ayrılmak zorunda kaldı. Onun çok emek verip buralara 
kadar getirdiği dergimizi artık ben devraldım. Verdiği emekler için ken-
disine yönetim olarak sonsuz teşekkürler.

Değerli meslektaşlarım,
Bu sayımızda daha çok 13. Bahar Sempozyumu ile ilgili haberler bu-
lacaksınız. Bu sene referandum ve havalimanının kapatılma hikâyesine 
takılan etkinlik zorlu bir süreçten geçtikten sonra sizlerle buluştu. Tabi-
ki bu sene sempozyumda çok önemli misafirlerimiz vardı ve bunlardan 
biriside TDB Genel Başkanımız A.R. İlker Cebeci idi. Genel Başkanı-
mızla dişhekimliği gündemine dair güzel bir ropörtaj yaptık ve mutlaka 
okumanızı tavsiye ediyorum. Yine Şubat ayında Ankara’da yapılan 
Başkanlar Konseyi toplantısıyla ilgili bilgiler ve Menekşe Ürer 
arkadaşımızın Amerika gezisinden sizler için paylaştıklarını 
dergimizde okuyabilirsiniz.

Güzel günler görmeniz ve yaz 
sonunda tekrar buluşmak ümidiyle...
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YASTAYIZ...

Değerli meslektaşlarım

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, 
şiddet her geçen gün artıyor. Sağlık 
hizmetleri özellikleri ve kuralları 
olan bilimsel ölçülere göre yapılan 
bir hizmettir. Uyulması gereken ku-
rallar hasta yararınadır. Şiddet hiç-
bir şeyi çözemez. Aydın Germencik 
Devlet Hastanesinde görev yapan 
meslektaşımız Dişhekimi Nihat 
Kuruçelik  15 Mayıs 2015 günü 
hasta yakınlarının bıçaklı saldırısına 
uğramıştır. Meslektaşımıza geçmiş 
olsun diyoruz. Yine Samsun Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesinde görev yapan Dr Ersan Şe-
ner mesai saati çıkışı bir hastanın 
yakını tarafından saldırıya uğramış-
tır. Dr arkadaşımıza da geçmiş ol-
sun dileklerimizi iletiyoruz.
Vatandaşın isyanı aslında sağlık po-
litikalarınadır. Sistemin işlemeyen, 
yolunda gitmeyen tıkanan tüm 
noktalarında çözümsüzlüğün nede-
ni olarak hekimleri ve sağlık çalışan-
larını gösteren politikacı ve yöneti-
ciler bu saldırıların esas 
sorumlusudur.

TDB Kongresine (26-30 Mayıs) 
gitmeden önce yukardaki sağlık ça-
lışanlarına şiddet ile ilgili yazıyı der-
gi için hazırlamıştım.29 Mayıs tari-
hinde Samsun Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde 
görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı 

Operatör Doktor Kamil Furtun’un 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşa-
mını yitirdiğini duyduğumda ko-
lum kanadım kırıldı. Dergi basıma 
girerken bu yazıyı ilave etmek zo-
runda kaldım. İnanın 
İçimden haykırmak geldi
İçimden bağırmak geldi
İçimden isyan etmek geldi
İçimden ağlamak geldi

Bu dördüncüsü umarım son olur. 
Sağlık çalışanlarını ,aşağılayan, 
emeğini yok sayan bu zihniyet de-
ğişmedikçe, bu yönetim anlayışının 
sonu gelmedikçe biraz zor…..
Rahat uyu değerli kardeşim, oradan 
olanları izle, bu düzenbaz düzenin, 
anlayışın nasıl sonunun geleceğini, 
hesabının sorulacağını izle… Ke-
derli ailesine, yakınlarına sabırlar 
diliyorum.

Sevgili arkadaşlarım

11. Kdz Bahar sempozyumunun 
sizlere yakışır şekilde organize etme-
nin ve uygulamanın gururu içeri-
sindeyiz. Bu sempozyumu başlan-
gıçta yaşadığımız güçlükleri 
düşündüğümüzde geldiğimiz nok-
tanın büyük başarı olduğunu daha 
iyi anlıyoruz. Atatürk Kültür Mer-
kezinin salon ve fuaye alanı küçük, 
sponsor bulmakta zorlanıyorduk. 
Kiraladığımız masa ve sandalyeleri 
arkadaşlarla sabahın köründe kendi 

omuzlarımızda fuaye alanına zevkle 
taşırdık. Sonraları Atatürk Kültür 
Merkezi bize dar gelmeye başladı, 
Büyük Otele geçtik. Zaman içeri-
sinde buraya da sığmaz olduk ve 
daha ferah imkânları iyi Yelken Ku-
lübe geçtik. Sempozyumu son yıl-
larda burada daha rahat ve başarı ile 
düzenliyoruz. Bizler, siz katılımcı 
meslektaşlarımız, sponsor firmalar 
genel anlamda rahat ve memnunuz. 
Fakat bu son yaptığımız 11. Bahar 
sempozyumu bize buranında artık 
dar gelmeye başladığını gösterdi. 
Tabi hizmeti aksatmamak, kaliteyi 
düşürmemek kaydıyla yer arayışla-
rımıza bu günden başladık. Bölge-
miz ve bölge dışından gelen tüm 
meslektaşlarımıza, sponsor firmala-
ra teşekkür ediyoruz.

Değerli Meslektaşlarım

Türk Dişhekimleri Birliği 15.Ola-
ğan Genel Kurulu 8-9-10 Mayıs 
2015 tarihlerinde Ankara’da yapıl-
dı. Gayet demokratik bir ortamda 
geçen genel kurul neticesinde birlik 
organlarına seçilenler belli olmuş-
tur. Bizim odamızdan önceki dö-
nem olduğu gibi Dişhekimi Tuncay 
Seven Merkez Yönetim Kuruluna, 
Dişhekimi Muammer Ertan Birlik 
Yüksek Disiplin Kuruluna seçilmiş-
lerdir. Kendilerini kutlar başarılar 
dilerim. Genel Kurulda divan baş-
kanı; ilk olarak Samsun Dişhekim-

CUMHURİYET 
MİLLİ GURURUMUZ 
VE ONURUMUZDUR.

Değerli meslektaşlarım

13.Kdz Bahar Sempozyumunu 
her yıl olduğu gibi bu senede 
görkemli bir şekilde tamamla-

dık. TDB Genel Başkanımız Dr. 
A. R. İlker Cebeci, İkinci Başkanı-
mız Hüseyin Tunç, önceki dönem 
başkanlarımızdan Prof. Dr. Murat 
Akkaya ve altı dönem TDB Genel 
Başkanlığını yapmış Celal Korkut 
Yıldırım, MYK üyesi Murat Çağ-
lar, önceki dönem TDB genel sek-
reteri Ali Gürlek’in katılımları biz-
leri onurlandırmıştır. Bir gün 
öncesinde ulusal bir televizyon ka-
nalında yapılan iki buçuk saat sü-
ren programa, TDB ikinci başkanı 
Hüseyin Tunç, önceki dönemlerde  
TDB Genel Başkanlığı yapmış 
Celal Korkut Yıldırım ve ben katı-
larak, Toplumun ağız ve diş sağlığı 
sorunları, aynı zamanda dişhekim-
lerinin sorunları, enine boyuna 
tartışılmıştır.

Ağırlıklı olarak öne 
çıkan sorunlar:

*Dişhekimliği Fakültelerinin sayı-
sının son yıllarda hızlı artması
*Dişhekimliği Fakültelerindeki 
öğrenci kontenjanlarının artması
*3000’lere ulaşan mezun dişhe-
kimlerinin istihdamı
*Özelde çalışan dişhekimlerinin 

sorunları
*Kamuda çalışan 
dişhekimlerinin sorunları
*Kamunun özelden hizmet 
almaması

*Sürekli artan ADSM’ne rağmen 
halkın ağız diş sağlığı sorunlarının 
iyileşememesi ve koruyucu ağız diş 
sağlığı hizmetlerinin geliştirileme-
mesi

Cumartesi günkü panelde TDB 
Genel Başkanımız Dr. A.R. İlker 
Cebeci, önceki dönem başkanları-
mızdan Prof. Dr. Murat Akkaya ve 
Celal Korkut Yıldırım ile  Dişhe-
kimliğinin bugünü yarını ve hal-
kın ağız diş sağlığı durumu tartışıl-
mıştır.

Değerli meslektaşlarım

Sempozyumun, aylar öncesinden 
hazırlığına başlamıştık. Samsun 
hava alanının sempozyum tarihin-
de tadilat dolayısı ile kapanacağı 
duyurusu, çalışmalarımızı bayağı 
aksatmıştı. Neden sonra hava ala-
nının kapanacağı tarih referan-
dum dolayısı ile ertelendi. Biz ge-
nelde sempozyumu nisanın son 
haftası olarak planlıyorduk, İstan-
bul’daki IDEX ile çakışması neti-
cesi öne almak zorunda kaldık. Bu 
sefer referandum tarihi ile çatışa-

cak mı diye tereddüt içerisinde 
kaldık. Neticede bölge dişhekim-
lerimizin ve Trabzon, Erzurum, 
Giresun, Çorum’ dan meslektaşla-
rımızın katılımı ile yoğun bir sem-
pozyum geçirdik. Ayrıca expo 
dental alanda renk katan firmalar, 
çok değerli hocalarımızla birlikte, 
olmanın heyecanı ile bu güzel 
sempozyumu başarı ile yaptık. 
Destek veren, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Meslektaşlarım

Yazımı yazarken referandum so-
nuçları da netleşmeye başladı. 
Tüm ülkemize milletimize hayırlı 
olsun. Demokrasilerde insanlar 
kendi kaderini kendi belirler. Bu-
radan Türkiye genelinde referan-
dum sonuçlarını Türkiye haritası 
üzerinde incelediğimde, öncelikle 
mesleğim adına çıkaracağım so-
nuçlar:

Serbest çalışan 
dişhekimleri yönünden:

Türkiye genelinde serbest çalışan 
dişhekimleri olarak, çok mağdur 
olan, en çok muayenehanesini ka-
patmak zorunda olduğu yer,  Ka-
radeniz bölgesidir. Rize, Trabzon, 
Giresun, Ordu, Samsun, Sinop il-
lerinde yeni muayenehane açan 
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Abdullah İLKER
Samsun Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com

CUMHURiYET 
MiLLi GURURUMUZ
VE ONURUMUZDUR

yok gibi, hatta mevcut muayene-
haneler de kapanmaktadır. Bu ille-
rin, Sinop hariç hepsinde Dişhe-
kimliği Fakültesi vardır. Ayrıca 
tam teşekküllü Diş Hastaneleri, 
ADSM’leri, ilçelerine kadar var. 
Kamunun hizmet veriş şekli (per-
formans ve koruyucu ağız diş sağ-
lığı hizmeti)tartışmalı. Halkın bir-
çoğunda yine ağız diş sağlığı 
sorunları devam ediyor! Özel mu-
ayenehanelere rakip gibi çalışıyor-
lar. Samsun’dan misal vereyim:

Samsun’da (ilçelerle beraber)
Serbest çalışan muayenehanesi 
olan dişhekimi sayısı toplam 143.

19 Mayıs Dişhekimliği 
Fakültesinde /160 dişhekimi

Samsun Diş  Hastanesinde /115  
dişhekimi

Bafra Ağız Diş Sağlığı 
Merkezinde / 31dişhekimi

Çarşamba ADSM de /15 dişhekimi
Vezirköprü ADSM  de /11 dişhekimi
Terme Devlet Hast./10 dişhekimi
Tekkeköy Diş Polikliniği  / 6 dişhekimi

SAMSUNDA KAMUDA ÇALI-
ŞAN DİŞHEKİMİ TOPLAM  348. 
DİŞHEKİMİ

Serbest çalışan dişhekiminin yak-
laşık iki buçuk katı. Ayrıca kamu-
daki meslektaşlarımız kapasiteleri-

nin çok üstünde hasta bakmak 
zorunda kalıyorlar. Sayın bakanı-
mız hasta memnuniyetinin %75 
lere çıktığını söylüyor, hastalar 
yaptırdıkları işe bir bedel ödeseler, 
o zaman bakalım memnuniyet ne 
olur. Bedava sirke baldan tatlıdır. 
Sadece bizim mesleki yönünden 
değil, bakalım Karadeniz sahiline 
sanayi, tarım ne durumda, işsizlik 
ve tembellik hat safhada. Stalin’in 
tavuğu hesabı(daha önceleri yaz-
mıştım) devlet desteği ile yaşama-
ya çalışılıyor. Emekli kenti, görü-
nümünde. İlaç, Dr. Vs. bedava, 
ama bütün bireysel işletmecilik, 
meslek grubu yok oluyor, işsizlik 
bilhassa üniversite mezunu işsizlik 
hat safhada. Buradan şuraya gel-
mek istiyorum:

Son referandum seçim sonuçlarına 
bahsettiğim harita üzerinde bir ba-
kalım. Artvin, Ardahan ve 
Zonguldak’ı bir kenara bırakın, 
sahil kentleri içinde sadece Kara-
deniz sahili anayasa değişikliğini 
yüksek oranda onaylamıştır. Zon-
guldak’ tan başlayıp,  İstanbul,  Te-
kirdağ,  Çanakkale, İzmir, Antal-
ya, Mersin, Adana’ya kadar 
sahilde, ağırlıklı olarak onaylan-
mamıştır. Bunu oturup bölge hal-
kı olarak, bölge dişhekimleri ola-
rak düşünmemiz gerekiyor!

Değerli Meslektaşlarım
Referandum sonucu ne olursa ol-
sun bizler Ulus olarak, Millet Ola-
rak bütünleşerek, kucaklaşarak 
birbirimize, Ülkemize sahip çıka-
cağız. Eski önde gelen siyasetçile-
rin sözlerini anımsadım:

“Halk İktidardan korktuğu zaman 
tiranlık, İktidar halktan korktuğu 
zaman özgürlük vardır” (ABD 
başkanı T. Jefferson)  yine

“Bir ülke, yarı köle yarı özgür in-
sanlardan oluşursa yaşayamaz 
”(ABD başkanı A. Lincoln) yine

“İnsanların düşünememesi liderler 
için büyük şans” (A. Hitler)

Sevgili Meslektaşlarım
Cumhuriyet geçmişimiz, geleceğimiz
Cumhuriyet var oluşumuz ve 
kurtuluşumuzdur.
Yorulmaksızın yürüyeceğimiz 
yolumuzdur
Atatürk’ün en büyük eseri
milli gururumuz ve onurumuzdur.

Sağlıcakla kalın saygı ve selamlar
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1Ağız ve diş sağlığı hizmeti su-
nulan özel sağlık kuruluşları 
hakkında yönetmelikte deği-
şiklik yapılmasına dair yönet-

meliğin değerlendirilmesi,

2. Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi 
ve mahremiyetinin sağlanması hak-

kında yönetmelik değerlendirilmesi, 
TDB ve Odaların izleyeceği yolun 
belirlenmesi,
3. Ulusal ağız ve diş sağlığı projesi-
nin tanıtımı,
4. Kongreler hakkında bilgilen-
dirme:
a- TDB 23. Uluslararası Dişhekimli-

ği Kongresi
b-Kişisel sağlık verileri 2. Ulusal 
Kongresi “3-4 Haziran 2017/ İstan-
bul”
c-Sağlık çalışanlarının sağlığı 6. Ulu-
sal Kongresi “21-22 Ekim 2017/ An-
kara”
5. “Anayasa değişikliği teklifi” nin gö-

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

BAŞKANLAR
KONSEYİ

Türk Dişhekimleri Birliği başkanlar konseyi toplantısı 10-11 Şubat 2017 tarihle-
rinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya odamızı temsilen başkan Abdullah İlker, 
başkanvekili Alper Dilek ve genel sekreter Ali Şener katılmışlardır. Oldukça ve-
rimli zaman zaman tartışmalı geçen toplantı gündemi; 

BAŞKANLAR KONSEYİ
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rüşülme süreci üzerine değerlendir-
me. Bu başlıklar altında iki gün süren 
toplantı sonrası sonuç bildirgesi şu 
şekilde yayınlanmıştır;

İçinde bulunduğumuz OHAL süre-
cinde 16 Nisan 2017 de yapılacak 
olan Anayasa değişikliği referandu-
mu meslek sorunlarımızın önüne 
geçmiştir. Bir meslek örgütü olarak 
görev ve sorumluluklarımızı sürdü-
rebilmemiz, demokratik, laik, de-
mokratik ve sosyal hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşa-
tılması ile mümkündür. Sağlık hak-
kımız, hekimlik değerlerimiz ve top-
lumsal sağlımız ülkemizde ancak 
demokratik bir ortamın oluşması ile 
mümkün olacaktır. OHAL sürecin-
de bu demokratik ortamın sağlana-
mayacağı ortadadır. KHK’lar ile hu-
kuksuz bir şekilde görevden 
almaların, ihraçların yapıldığı ve 
buna karşı bir hak arama ya da adil 
yargılanmanın sağlanmadığı, bunun 
başlı başına bir baskı olduğu devam 
eden süreçte, Anayasa değişikliği ile 
Cumhuriyetimizin temel taşlarını 
yerinden oynatabilecek özellikler ta-
şıyan düzenlemelerin doğru olmadı-
ğı düşüncesindeyiz.
 
Bu kaotik ortamda yayımlanan, mes-
leğimizin geleceğini şekillendiren 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-

lan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkın-
da Yönetmelik’in hazırlanmasında, 
gerek 3 Şubat 2015 tarihinde çıkarı-
lan şekliyle gerekse de 23 Aralık 
2016 tarihinde yapılan değişiklikler-
de Sağlık Bakanlığı, mesleğin asıl sa-
hiplerinin temsilcisi olan TDB’ nin 
sesine kulak vermemiştir.
 
Israrla yönetmeliğin özünü ve ana 
eksenini belirleyen 4. Maddede %49 
meslek dışı sermaye ve %51 diş heki-
mi / tabip ortaklığı olarak tanımla-
nan şekliyle, toplumun ağız diş sağlı-
ğı alanı da meslek dışı sermayeye 
açılarak tehdit edilmektedir. Salt ti-
cari kar amacı taşıyan kurumlarda 
verilecek ağız diş sağlığı hizmetleri-
nin niteliği ve kamu yararı düşünül-
düğünde bu durumun kabul edile-
meyeceği ortadadır.
 
Mesleğimizin uygulama alanları ile 
ilgili yapılan tüm düzenlemelerde 
TDB baş aktörlerden biri olarak ka-
bul edilmeli ve önerileri ciddiyetle 
değerlendirilmelidir.
 
Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verile-
rinin işlenmesi ve mahremiyetinin 
sağlanması için gerekli tüm hukuki 
düzenlemeleri yapmadan yeniden 
hastalarımızın tüm kayıtlarını bizler-
den talep etmektedir. Kişisel hak ve 
özgürlüklerin ön planda olması gere-

kirken, kişisel sağlık ve özel yaşama 
ilişkin verilerin toplanmasının huku-
ka aykırı olmasından da öte sağlık 
bilgilerinin paylaşılacağı endişesi 
hastaların sağlık hizmeti almaktan 
kaçınmasına sebep olacaktır. Meslek 
örgütümüzün beklentisi Sağlık 
Bakanlığı’nın Kişisel sağlık verileri-
nin işlenmesi ve mahremiyetinin sağ-
lanması konusunda hassasiyetimizi 
göz önünde bulundurmasıdır.
 
Ülkemizin zor bir süreç yaşadığı bu 
dönemde, düşüncesi ne olursa olsun, 
OHAL sürecinin yan etkilerinden 
arındırılmış bir şekilde toplumun 
iradesini özgürce yansıtabildiği bir 
referandum sureci geçirmeyi ve her-
kesin fikirlerine saygı duyarak birlik 
ve beraberliğimizi bozacak davranış-
lardan uzak durulması gerektiğini 
önemle vurgularız. Atatürk ilke ve 
Devrimleri’ ne, parlamenter sistemi-
mize, kuvvetler ayrılığına, ulus devle-
timize her zaman sahip çıkacağımızı 
ve bu değerleri korumak için müca-
dele edeceğimizi belirtmek isteriz.
Meslektaşlarımızla ve kamuoyuyla 
paylaşırız.

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Ali ŞENER

dt_alisener@hotmail.com
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BAHAR SEMPOZYUMU

Bu sene  yaptığımız sempoz-
yumdan önceki akşam 
AKS televizyonunda ya-

yınlanan Onur Nurdemir ile Artı 
İfade programına  TDB Başkan-
vekili Hüseyin Tunç, geçmiş dö-
nemlerde TDB Genel Başkanlığı 
yapan Celal Korkut Yıldırım ve 
Oda Başkanımız Abdullah İlker 
katılmışlardır.Dişhekimliğinin 
sorunları ve halkın ağız diş sağlığı 
konuları bu proramda konuşul-

muştur. Sempozyumun 1. günü 
fuar açılışı ile başlamıştır. Açılış 
programında daha sonra Odamız 
Genel Sekreteri Ali Şener,  Oda 
Başkanımız Abdullah İlker  ve 
TDB Başkanvekili Hüseyin Tunç 
söz alarak sempozyum ve mesle-
ğimizin durumu hakkında ko-
nuşma yapmışlardır. Bilimsel 
programımızın ilk konuşmacısı 
Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu 
‘’Dijital Dişhekimliğinde Ölçü 

Tasarım ve Üretim’’ ikinci bölüm-
de ise ‘’Yeni Konsept Restoras-
yonlarda Dijital Evrimin 
Neresindeyiz’’konulu sunumları-
nı bizimle paylaşmıştır.

Öğle yemeğinin ardından ‘’Dişhe-
kimliğinin Bugünü ve Yarını’’ ko-
nulu panel TDB Başkanı Dr. 
A.R. İlker Cebeci, 12. Dönem 
TDB Başkanı Prof. Dr. Murat 
Akkaya ve geçmiş dönemlerde 

Bu sene 13.sünü düzenlediğimiz Geleneksel Bahar Sempozyumu 8-9 Nisan tarihle-
rinde Samsun Yelken Kulüp de yapılmıştır.100 den fazla katılımcı meslektaşımız ve fuar 
alanındaki firma yetkilileri ile birlikte haftasonunda mesleğimiz için verimli bir sempoz-
yum geçirdiğimizi düşünüyoruz.Çevre illerden  gelen katılımcı meslektaşlarımızın da 
olması bizim için ayrıca mutluluk verici olmaktadır.

13.GELENEKSEL KARADENİZ

BAHAR
SEMPOZYUMU

BAHAR
SEMPOZYUMU
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TDB Başkanlığı yapmış Celal 
Korkut Yıldırım‘ın katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Hızla artan 
dişhekimliği fakülteleri, hergün 
bir yenisi kapanan muayenehane-
ler, mesleğimizin saygınlığı, karşı-
laşılan zorluklar, hükümetimizin 
uyguladığı sağlık politikasında 
dişhekimliğinin yeri, neler yapıla-
bileceği, kamuda verilen dişhe-
kimliği hizmeti üzerine konuşul-
muştur.

Daha sonra Prof.Dr.Şebnem 
Türkün’ün ‘’Posterior Kompozit-
lerde Yeni Teknikler Yeni Trend-
ler’’ konulu sunumu ile devam 
eden bilimsel programımız Prof. 
Dr. Cüneyt Karabuda ‘nın ‘’İmme-
diat İmplantasyon’’konulu sunu-
mu ile birinci günününde son 
bulmuştur.

Pazar günü Dt.Ahmet Cem Ba-
kırcı ‘’Dijital Dişhekimliğinde Tek 
Seansta yapılabilen tedaviler ‘’ko-
nulu sunumunu, Prof. Dr. Sedat 
Küçükay ‘’Kök Kanallarının Şe-

killendirilmesinde Nereye Geldik 
Nereye Gidiyoruz ‘’konulu sunu-
mu ile bizleri bilgilendirmişlerdir.
Cumartesi günü yapılan  Prof.
Dr.Şebnem Türkün’ün kompo-
zitlerle ilgili ve Pazar günü yapı-
lan Prof. Dr. Sedat Küçükay ‘ın 
kök kanallarının şekillendirilmesi 
ile ilgili kursları ilgi görmüş ve an-
latılan teorik bilgiler pratik uygu-
lamalarla pekiştirilmiştir.

Fuara katılan Mahya Diş Deposu  
Listerine, Dentsply Sirona, ICX-
templant, Misdent, Dentium, 
İpana Oral-B, Dentimplant, Füz-
yon Dental, Kuzey Diş Deposu, 
Vefa Diş Deposu, Siscon, İmp-
lance, AB implant, Modern Orto-
donti, Bego ve NTA implant, 
İmplance, Füzyon Dental, UMG  
Uysal, Quintessence, IDental fir-

maları ürünlerini meslektaşları-
mız ile buluşturmuşlardır.

Firmalarımızın verdiği hediyeler 
ile gerçekleştirilen ve gelenekselle-
şen hediye çekilişimizde birçok 
meslektaşımız hediye kazanmış-
lardır. Sponsor firmalarımıza ver-
dikleri destek için teşekkür plaketi 
sunulmuştur.  Tüm katılımcılarımı-
zın  verdikleri desteğe ve gösterdik-
leri ilgiye teşekkür ediyoruz. Gele-
cek sene daha geniş katılımlı 
Bahar Sempozyumumuz da gö-
rüşmeyi umuyoruz.

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurul Üyesi

Övgü TUNÇDEMİR

ovgu1993@yahoo.com



BAHAR SEMPOZYUMU
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13. Geleneksel Karadeniz 
Bahar Sempozyumuna
katılan firmalara ve
meslektaşlarımıza
sorduk;

Hüseyin KUŞ
Dentimplant

Geleneksel bahar sempozyumu ilk gün katılımcı sayısı çok 
azdı. Sempozyum organizasyonunda emeği geçenlere 
özellikle Hacer hanıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. 
DENTİPMLANT ailesi olarak sektörün devamlılığı için her za-
man bu organizasyonlarda bulunmayı görev olarak görüyo-
ruz. Saygı ve sevgilerimizle…

Abdullah KILIÇ
Listerine

Her yıl katıldığımız sempozyum bence hedefine uygun her 
şeyin yerli yerinde olduğu ve ilgililerin organizasyonla ilgili gö-
rüş alışverişinde bulunduğu güzel ve başarılı yapılmıştır. Süreç 
içerisinde dişhekimlerini yoğun ilgisi karşılaştık. 
Teşekkürler.

Recep ERYILMAZ
Vefa Diş Deposu

Sürekli katılmaktan keyif alıyoruz. İlgililere ve 
organizasyonu yapanlara teşekkür ederiz. 
Bu yapılan organizasyonlara karşı katılımın 
az olması biraz üzücü. 
Teşekkürler

Ayşe Yavuz KOÇ
IDENTAL

Öncelikler biz sektör temsilcilerini güzel mekanda buluşturdu-
ğunuz için teşekkürler. Hekimlerin katımını artırmak için gerek-
li çalışmaların yapılması, alanında uzman kişilerin seminerlere 
getirilmesi, eğitim dışında tanıtım sürelerinin biraz daha zuzun 
olması hususunda tavsiyelerimiz olacak

14 SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ Yıl : 5   Sayı : 20 / 2017

BAHAR SEMPOZYUMU



15SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 5   Sayı : 20 / 2017

Fırat Cevahir ERGÜL
Dentium

Samsun Dişhekimleri Odasıyla Nisan’da sempozyum bir baş-
kadır. Hele hele gelenekselleşmişse ayrı bir keyfi vardır. Bu sene 
kaçıncısı olduğunu sayamadığımız bu sempozyum, firmamı-
zın vazgeçilmezleri arasında firmacı ve hekim dostlarımız ile 
buluşma noktamız. Artık bir aile olduğumuz Samsun Dişhe-
kimlerine Odasına başarılarının devamını diliyoruz.

Temel Emrah HACISALİHOĞLU
İmplance

Yine hekimlerle diyalog kurma imkanı bulduk.
Gayet başarılı bir organizasyon Samsun 
Dişhekimleri Odasına teşekkür ederiz.

Haydar ÇOBAN
Presıdent Tıbbi Malzemeler

Öncelikle Samsun Dişhekimleri Odasına katkılarından ve ça-
balarından dolayı teşekkür ederim. Sempozyumda başlıca 
olumsuzluk hekim katılımının düşük olması ve stant alanının 
düşük ve hekimlerin ürünlerden çok promosyonlara ilgi gös-
termeleri emek veren firmacı arkadaşlar için çokta hoş görü-
len durumlar değildi. 

Çağrı ER
AB Dental

2017 Bahar Sempozyumunda değerli dişhekimleri ile beraber 
bu sıcak atmosferi paylaşmak bizi onurlandırdı. Hekimlerimizin 
sempozyuma katılımlarının üst düzeyde olmasından ayrıca 
memnuniyet duyduk. Gelecek sempozyumlarda tekrar gö-
rüşmek dileğiyle…

Pınar KELEŞ
NTA İmplant

Bu senede buarada olmaktan 
firma olarak mutluluk duymaktayız.
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Caner NARMAN
Mahya Diş Deposu

Her yıl düzenlenerek gelenekselleşen ve bölgenin buluşma 
noktası haline gelen Karadeniz Bahar Sempozyumu hem 
sektördeki gelişim ve yeniliklerin bölgemizde bulunan Diş He-
kimlerine aktarılması hem de hekimlerimizin sektöre yönelik 
beklenti ve taleplerini firmalara doğrudan iletebilmesi imka-
nını verdiği için firmamız ve bölge hekimleri açısından fayda-
lı olduğu kanaatindeyiz.

Selim GÜNDÜZ
ICX İmplant

Ana sponsor olarak katıldığımız bu ilk sempozyumumuzun ba-
şarılı geçtiğini belirtmek isterim. Avrupa’nın en çok tercih edilen 
4 markasından biri olan icx implant’ın ana sponsor olarak her yıl 
organizasyonda yer alacağını ve sempozyuma desteklerini 
sürdüreceğini belirtmek isterim.
Teşekkürler.

Kandaz Medikal 
Bego İmplant

Firmaların tanıtımları için düzenlenmiş 
iyi bir organizasyon.

Erol ARI
ipana

Böyle bir organizasyonun içersinde olmaktan mutluyuz. 
Katkı yapabildiysek ne mutlu bize daha güzel ve başarılı 
organizasyonlarda buluşmak dileğiyle 
Teşekkürler 

Musa İLHAN
Kuzey Diş Deposu

Artık Geleneksel hale gelen bahar 
sempzyumu organizasyonu olarak çok 
güzel olmasına rağmen dişhekimlerinin 
ilgisiz oluşları üzücü..
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Fatih UYSAL
UMG Uysal / Biohorizons

BioHorizons olarak Samsun Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen 13. Karadeniz Bahar Sempozyumu’nda bizlerde fuaye 
alanında yerimizi aldık. Mesleki gelişim ve yeniliklerin takibi açısından 
çok önem arz eden bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ederiz. Dişhekimi katılımının oldukça az oldu-
ğunu gözlemledik. Temennimiz; bu tür bilimsel etkinliklere dişhekim-
lerimizin daha yoğun katılımının olmasıdır. 

Hikmet Harbalıoğlu
Hatay/ANTAKYA

Seçilen konuları, oturumların süreleri, sergi alanı gayet iyi bul-
dum. Sempozyuma hataydan katılıyorum. Benim için verimli 
geçen bu sempozyum için Samsun Dişhekimleri Odası yöne-
timine teşekkür ederim.

Esen GÜBÜT
ÇORUM

Mesleğin gelişmesi adına yapılan bu çalışmalardan 
her zaman mutluluk duymuşuzdur. 
Güzel paylaşımlar ve sunumlar için emeği 
geçen tüm hocalarımıza ve ilgililere 
teşekkürler ediyoruz.

Furkan PALA
ERZURUM

Öncelikle bu sempozyumda emeği geçen herkese çok te-
şekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir sempozyum oldu. 
Özellikle daa mesleğimize tam anlamıyla başlamadan siz-
lerle ve TDB ile tanışıp bir arada bulunmaktan çok mutluyum. 
Önümüzdeki yıllarda da buluşma temennisiyle hoşçakalın.     

Fatih SÖYLEMEZ
ERZURUM

Bu sempozyuma katılmaktan dolayı çok mutluyum. 
Alanında uzman hocalarımızın günümüz dişhekimliği 
tedavileri hakkında veridği güncel bilgileri öğrenmek 
çok iyi oldu kendi açımdan. Bu tarz programların daha 
sık yapılmasını temenni ediyorum.
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ÖĞRENCİ KOLU

19SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZYıl : 5   Sayı : 20 / 2017

Selvi İpek TOPRAK      

Yaş ilerledikçe bu bağlı olma 
durumu azalır zannederiz 
oysa ki insan doğası gereği 

yalnız kalmaya tahammül edemeyen 
sosyal bir varlıktır.Bir başka benliğe 
ihtiyaç duyma eğilimindedir. Sanı-
rım yaş ilerledikçe yalnızlaşmaya 
umursamazlık da eklenince çocuksu 
tatlı bir huysuzluk hâli ortaya çıkı-
yor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kap-
samında TDB Samsun Öğrenci 
Kolu olarak hocamız Dt.Erman 
Ürer eşliğinde Mavi Kuşak Yaşlı 
Bakımevi’ni ziyarete gittik. Bakımevi 
görevlileri tarafından sıcak bir şekil-
de karşılandık. Ziyaretimizin amacı 
bakımevinde kalan büyüklerimize 
ağız - diş sağlığı ve oral hijyen konu-
sunda bilgi vermek ayrıca onlarla ke-
yifli vakit geçirmekti. Salona girdiği-
miz anda cana yakın bir tavırla 
bizleri çabucak kabullendiler. Bü-
yüklerimizin bir kısmı konuşmayı, 
sohbet etmeyi çok seviyordu anladı-
ğım kadarıyla ziyaretimizin nedenini 
sordular. Çoğu gençlik dönemi hatı-
ralarından bahsetti durdu. Bazıları 

ise suskundu konuşmak dahi istemi-
yorlardı. Hepsinin yüzünde geçmişe, 
gençliğe, heyecana özlem vardı sanki 
ve hep birilerini bekler gibiydiler. 
Her ne kadar orda sayıca fazla da ol-
salar hepsinin gözünde yalnızlık ve 
özlem vardı. Onların ne hissetikleri-
ni, yaşlanma duygusunu şu an bile-
miyor olabiliriz ama biraz empati ile 
anlayabiliriz.

Değer verdiklerimizin, hayatı anlam-
lı kılan yaşanmışlıkların artık çok 
uzakta olduğunu bilmek üzücü ve 
rahatsız edici bir durum olsa gerek. 
Yarım kalmışlıklar,pişmanlıklar ama 
tam tersi de olabilir, geri dönemeye-
cekleri güzel, mutlu günler, gençlik 
heyecanı,buruk mutluluklar... Çağı-
mızda zaten insanlar yalnızlaşmış-
ken, ilişki ağları kopmuşken biz 
gençler bile adapte olmakta zorlanır-
ken, büyüklerimizin neler hissettiği-
ni tahmin etmek zor olmasa gerek. 
Bedenimizde ve ruhumuzda hisset-
miş olduğumuz bu ıssızlık ve yor-
gunluk duygusu rahatsız edici bir 

dinginlikte yaşadığımız gerçekliğini 
yüzümüze çarpıyor. Benlik olgusu-
nun kalmadığı, herkesin 
herkes,aslında herkesin hiçkimse ol-
duğu bu çağ kişiliğimizi değiştirip 
dönüştürüyor ve bunu yaparken ar-
kasında şiddetli yıkımlar bırakıyor. 
Kişilik algısının ve ve duygu ağının 
yok olduğu bu düzen, aslında bu 
kaos, biz tüketim bağımlılarını içine 
sürüklüyor ve biz yaşadığımızı zan-
nederken her hücremizle geri dönül-
mez bir durgunluk içinde olduğu-
muzu fark edemiyoruz. Bardaktan 
dökülen su kadar akışkan, kök salmış 
bir ağaç kadar durağan bir hayatın 
ortasında yolunu bulamamış biz in-
sanoğlu doğadaki dengeye uyum sağ-
layamıyor bilakis doğayı kendimize 
uydurmaya çalışıp her şeyi devinim-
siz bırakıyoruz.  ‘Kitaplar sessizliğin 
çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır...’ 
Marcel Proust

Yanlızlaşma ve

yaşlılık

Canlılar ve biz insanlar; bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılık evrelerini yaşarız. 
Her yaşın kendine özgü özellikleri, güzellikleri mevcuttur. Hayatımızın belli bir döneminde 
(bebeklik,çocukluk gibi..) temel ihtiyaçlarımız konusunda başkalarına bağlı konumdayızdır.

19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi 2.Sınıf Öğrencisi
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TDB Başkanlığına giden süreçte 
neler yaşadınız, neleri eksik gör-
dünüz, yapmayı hedefledikleriniz 
nelerdi?

TDB kurulduğu günden 
bugüne kadar meslek ör-
gütü kimliğini demokratik 
kitle örgütü tanımına uy-

gun biçimde kabullenmiş, hem mesle-
ğe, hem toplum ağız diş sağlığının 
dünya standartlarına getirilmesi çalış-
malarına katkı vermiş bir gelişim için-
de olmuştur. Her yönetim bir önce-
kinden fazla üretme felsefesi ile 
çalışma gayretinde olmuştur. Biz de 
yola çıkarken rakip olduğumuz mev-
cut yönetimden daha farklı bir açıdan, 
ancak meslek örgütü geleneklerimizi 
korurken geliştirecek şekilde aynı dün-
ya penceresinden bakacak bir yönetim 
amacındaydık. Bu amaç çerçevesinde 
tüm oda bölgelerimizin yönetimin 
daha içinde olmasını sağlayacak bilgi 
akışını daha iyi yürüteceğimizi hayal 
ettik. Bu söylemlerimiz meslektaşları-

mız nezdinde karşılık buldu ve görevi 
bize emanet ettiler.  

Biliyorsunuz ki bizim mesleğimiz-
de meslek sonrası eğitim çok 
önemli. TDB Akademinin kurul-
masıyla beraber mesleki eğitim 
daha etik kurallar çerçevesinde 
ve bölge bazında hekimlere 
ulaştırılmaya çalışıldı. Bu dö-
nemde implant-der ile yapılan 
anlaşmayla beraber harekete 
geçildi. Bazı ufak tefek aksaklıklar 
olsa da akademiyle ilgili proje-
leriniz, yol planınız ve odaların 
bölgesel yaptıkları seminerlerle 
ilgili akademinin desteği ile ilgili 
görüşleriniz nelerdir?

TDB akademi başlangıç döneminden 
sonra bu dönem kendi kataloğundan 
her oda bölgesine 2 veya 3 eğitim 
programı götürürken, ayrıca sadece 
implant ve implant ilişkili programlar-
da İMPLANTDER ile sponsorluk 
anlaşması yaparak yine her oda bölge-
sine 3 veya daha fazla program götür-

mektedir. Bu plan yıl sonuna kadar 
şimdiden planlandı. Kasım sonunda 
göreve gelir gelmez birçok konu önü-
müzde olduğu için Ocak itibarıyla bu 
süreci başlatabildik. Takdir edersiniz 
ki 160 civarında programın 34 oda 
bölgesinde tüm eğitmenlerin de prog-
ramları çakıştırılmadan planlanması 
çok zor oldu. Ancak kriz yönetimle-
rinde odalar ve TDB idari müdürlüğü 
işbirliği ile çabuk çözümler ürettiler. 
Bu programlar odalara maddi yük ge-
tirmeyecek şekilde TDB nin ve spon-
sorlarının finansörlüğü ile yürütülme-
ye çalışılıyor. TDB akademinin eğitim 
merkezi olan Ankara’da ayrıca Mesleki 
Gelişim Programları başlığında kurs 
programları da yakında duyurulacak. 
Bu dönem TDB akademinin ayrıca 
“meslek politikaları okulu” adlı TDB 
ve Odalar seçilmiş olarak organlarda 
ve komisyonlarda görev alan yönetici 
ve aktivistlerinin meslek politikaları 
gelişimine yönelik eğitim veren bir ya-
pısı oluşturulacak.

TDB GENEL BAŞKANI
DR. A.R. İLKER CEBECİ
İLE GÜNDEM
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Biraz da sorunlarımızdan bah-
sedecek olursak muayeneha-
nelerin geleceği, artan diş he-
kimliği fakültelerinin sayısı, yeni 
mezun işsiz diş hekimleri daha 
doğrusu mesleğimizin geleceği 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

TDB 2002 yılında İzmir de yaptığı 
kamu ve özel sağlık kuruluşlarında 
ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda 
sorunlar ve çözüm önerileri kurulta-
yında ortaya koyduğu çözüm önerile-
rinde, ağız diş sağlığı hizmet sunu-
munda koruyucu ve önleyici 
hizmetler üzerinde ağırlık kazanılma-
sı gerektiğini ve bu konuda kamunun 
sorumluluk alması ihtiyacını yıllar 
önce vurgulamıştır.Ancak 2002 yılın-
da tdb tarafından koruyucu hekimlik 
uygulamalarına ve ağız diş sağlığı ista-
tistiklerimizin düzelmesi için, toplum 
sağlığı için gerekliliğine dikkat çekil-
diği dönemlerde AKP hükümeti gö-
reve geldi ve sağlık sisteminde köklü 
değişikliklere neden olan sağlıkta dö-
nüşüm süreci başlatıldı. Sağlıkta dö-
nüşüm programı bir dünya markası 
-IMF-dünya sağlık örgütü projesi 
olup tüm dünyada neoliberal politi-
kaların sağlık alanındaki sonucudur. 
Globalleşen dünyada birçok ülkede 
uygulamaya girmiştir. Sağlık alanı son 
10 yıl içerisinde neoliberal global poli-
tikalarla yeniden yapılandırılmıştır ve 
süreç devam etmektedir. Sağlıkta dö-
nüşüm sürecinin ağız diş sağlığı hiz-
metlerine yansımaları şöyle oldu; Yo-
ğun ve plansız şekilde açılan adsm ler 
sadece tedavi hizmetleri üreten ve he-
kimlerin performans sistemine köle 
edilerek çalıştırıldıkları sağlıksız alan-
lar oldu. Sağlıksızlık hem hastalar 
için hem de  hekimler için artarak 
devam etti. Koruyucu ağız diş sağlığı 
hizmetleri üretme görevinin temelde 
kamunun görevi olarak ifade edildiği  
TDB çalışmalarına önem verilmedi 
ve bu alan boş bırakıldı. Önleyici uy-
gulamalar devreye sokulmadığı için 
başarı olarak bireylerin ağız diş sağlığı 
göstergeleri değil hekimler tarafından 
yapılan uygulama sayıları lanse edildi. 
Sağlık bakanlığı verilerine göre, adsm 

lerin topluma sadece sayısal olarak 
hizmet erişimine yönelik artış sağla-
dığı ; nitelik , kültürel ve sosyal olarak 
gelecek nesillere ölçülebilir bir iyileş-
tirme yaratmadığı ortadadır.

Bu sistem aynı şekilde devam ettiği 
takdirde gelecek genç nesilllerin ağız 
diş sağlığı ve dolayısıyla genel sağlı-
ğında bir iyileşme söz konusu olama-
yacağı gibi, ülkenin sağlık ekonomisi-
nin her geçen gün artan oranda yük 
altında kalmasına neden olacaktır.

Sağlıkta dönüşüm politikalarının ne-
oliberal yapısı sağlığı da tüketime dö-
nüştürmek eğilimindedir. Bu eğilim 
tedavi hizmetlerini koruyucu hizmet-
lerin önüne çıkarmaktadır. Bu siste-
min bilinçaltı ile hareket eden Türk 
sağlık sistemi de ağız diş sağlığı tedavi 
hizmet sunumunu daha çok adsm , 
daha çok diş hekimi yöntemi ile sağla-
maya çalışmaktadır. Bu gidiş sonuç 
olarak diş hekimliği eğitim alanının 
da çarpık büyümesine neden olmuş-
tur. Diş hekimliği fakültelerinin sayı-
sal değişimlerine göz atıldığında özel-
likle 2002 yılından itibaren çarpık bir 
büyüme olduğu rahatlıkla görülebilir.
Köklü üniversitelerin kadrolarına ba-
kıldığında yardımçı doçent adı altın-
da yapay olarak yaratılan öğretim 
üyeleri ile Yen’i diş hekimliği fakülte-
lerinin öğretim kadroları tamamlan-
maya çalışılmaktadır.  Türkiye de ya-
pılması gereken ulusal koruyucu ağız 
diş sağlığı politikasının TDB ve sağlık 
bakanlığı nın önderliğinde SGK nın 
finansmanı ile üniversitelerin bilimsel 

katılımları da sağlanarak oluşturul-
masıdır. TDB ülkede ağız diş sağlığı 
hizmetlerinin gelecek nesillere sürdü-
rülebilir olarak devam edebilmesi için 
serbest diş hekimlerinin potansiyelin-
den faydanılması ve gerekli koruyucu 
uygulamalar için kamunun özelden 
hizmet alarak uygulamaların yaygın-
laştırılmasını sağlaması gerektiğini 
savunmaktadır. En iyi eğitim modeli 
olarak kabul edilen birebir eğitim mo-
delinin serbest hekimlerin katılımı ile 
yaygınlaşacağı kabul edilmelidir.

Sizin de bildiğiniz gibi odalarımızın 
üye sayısı her geçen gün azalıyor 
ve devamlı kan kaybediyoruz. 
Devlete atanan meslektaşları-
mızın sayısı arttıkça devlet ve özel 
dengesi kurulmaya çalışılıyor. 
Ama örgütlenmemiz istenmiyor. 
Kamuda çalışan meslek taşları-
mızın odaya zorunlu üye olma-
ları ya da odaya  üye olmaları 
için teşvik edilmeleri anlamında 
görüşleriniz nelerdir?

Akademik meslek örgütlerinde kamu 
kurumu niteliğindeki meslek örgütle-
rinin üstlendikleri işlevler nedeni ile o 
mesleği her ne ortamda olursa olsun 
yapanlar ilgili örgüte üye olmak duru-
mundadırlar, tıpkı avukatlarda oldu-
ğu gibi. Kamu, özel, vakıf, şirket gibi 
hangi kurumda çalışılırsa çalışılsın 
vekâlet edebilmek için avukat baroya 
üye olmak zorundadır. Dişhekimliği, 
tabiplik de bu meslekler arasındadır. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları bir kısım kamu görevleri-
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ni yerine getiren, üyeleri üzerinde 
kamu hukukundan doğan bazı yetki-
lere sahip olan örgütlenme modelidir. 
Bu tür kuruluşların kamusal düzenle-
me ile yetkilendirilmesi, kamusal ya-
şam açısından önem taşıyan meslek-
lerde bir meslek disiplini kurma ve 
devletin bu kuruluşlar üzerindeki de-
netimini kolaylaştırma amacıyla orta-
ya çıkmıştır. Bu tür meslek kuruluşla-
rı meslek disiplinini ve ahlakını 
korumak gibi amaçlar da üstlenirler. 
Bu nedenle, meslek kuruluşlarına bir-
takım kamu gücü ayrıcalıkları tanın-
mış ve üyelik zorunluluğu getirilmiş-
tir. Meslek kuruluşlarının mesleğin 
yürütülmesi koşullarına ilişkin olarak 
düzenlemeler yapma yetkisine sahip 
olduğu gibi; mesleğin yapılmasını de-
netlemek açısında da çeşitli yetkileri 
bulunmalıdır.

Meslek odalarının örgütlenme, 
işleyiş ve üyelik sistemleri üç ana 
model altında gruplandırılabilir:

1) Kamu Gücü Modeli
2) Anglo-Sakson Modeli 
3) Kıta Avrupası Modeli.

Kıta Avrupası Modeli Türkiye’nin de 
içinde yer aldığı modeldir. Kıta Avru-
pası modelinde işleyişe hakim olan 
hukuk Kamu Hukukudur ve İdare-
nin meslek örgütleri üzerinde dene-
tim yetkisi vardır. Ancak, örgüt yöne-
timini siyasi iktidar değil, örgütün 
üyeleri belirler. Kıta Avrupası mode-
linde de meslek kuruluşlarına üyelik 
mecburidir. Bir mesleğin düzenlene-
bilmesi ve denetlenebilmesi ve hem de 
o mesleği yürütenlerin çıkarlarının 
korunabilmesi ancak o meslek sahip-
lerinin bir yapı içinde toplanmasıyla 
gerçekleşebilir. Meslektaşların bir kıs-
mının o yapı içinde olmaması amaçla-
rın gerçekleşmesi çalışmalarını zayıf-
latacaktır. Bu durumda, bir mesleği 
düzenleyecek ve onu denetleyecek ve 
o mesleği yürütenlerin çıkarlarını ko-
ruyacak meslek örgütüne yani anaya-
sa ile tanımlanan hukuk yapısına 
mesleği yürüten herkesin üye olması 
gereklidir. Meslek kuruluşlarının 

amacı üyelerinin çıkarlarını korumak 
kadar mesleğin düzgün ve kamu yara-
rına uygun bir biçimde icrasını sağla-
maktır. Bu durumda, meslek kuruluş-
larına kamusal bir nitelik verilmiş ve 
bunlara üyeliğin zorunlu tutulmuş 
olmasının, örgütlenme özgürlüğünü 
ortadan kaldıran bir durum olduğu-
nu söylemek yanlıştır. Meslek kuru-
luşlarının kendi alanlarında tek olma-
ları kuralının kaldırılarak, ilgili meslek 
alanında birden çok kuruluşun olma-
sı gerektiğini savunan görüşleri ortaya 
atanların; mesleğin icrasında stan-
dartların nasıl sağlanacağı ve bu stan-
dartları kimin tespit edeceği sorusu-
nun cevabını vermeleri gerekmektedir.

Meslek kuruluşları toplumla iç içe 
olan örgütlerdir. Meslek örgütlerine 
zorunlu üyeliğin kaldırılması ya da 
bazı grupların istisna ile muaf tutul-
ması ve genel olarak meslek örgütlerin 
kamu hukuku dışına çıkarılmaları, 
toplumun değil sadece özel hukuk ki-
şilerinin menfaatlerinin gözetilmesi 
sonucunu doğuracak olmasından do-
layı, kamu yararına olmayacaktır. Sa-
dece çıkar çevrelerinin yaralanacağı 
toplumsal yarar gözetmeyen düzenle-
melerin önünü açacaktır.  Aslında 
tüm bu nedenlerle sadece serbest de-
ğil kamusal alanda dişhekimliği hiz-
meti veren herkesin meslek örgütü 
üyeliği zorunlu olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı ile devamlı te-
mas halinde olduğunuzu bili-
yoruz. Son dönemdeki geliş-
melerden biraz bahseder 
misiniz?

En son görüşmemizde yönetmelik 
değişikliği üzerine görüşlerimizi pay-
laştık ancak sonuçta yine hukuk yolu-
na başvurmak zorunda kaldığımıza 
göre demek ki can alıcı konularda ha-
len görüş ayrılıklarımız devam ediyor. 
Bununla beraber sürekli dişhekimliği 
eğitimi üzerine görüşlerimiz, koruyu-
cu sağlık hizmetlerinin sunumunda 
serbest dişhekimlerinin sistemin için-
de olduğunda başarının artacağı gö-
rüşlerimiz, dişhekimliği fakülteleri-

nin sayısında ve kontenjanların aşırı 
şişmiş halinden duyulan endişemiz 
gibi birçok konuda da benzer düşün-
celerimiz olduğu ortaya çıktı. Bu an-
lamda karşılıklı görüşlerimizi bir ara-
ya gelerek tartışmamızın gerekliliği 
her iki tarafça da söylendi.

Son olarak genel anlamda tav-
siyeleriniz, fikir ya da projelerinizi 
paylaşırmışsınız?

“TDB ulusal ağız diş sağlılığı politi-
kası” başlığı altında tüm TDB organ-
ları, komisyonları ve odalarımızla be-
raber yürüttüğümüz bir bilimsel 
kanıta dayalı çalışmayı ortaya koymak 
ve bu politikayı öneri olarak tüm ilgili 
taraflarla paylaşarak bu konuda inisi-
yatif alan eleştirinin dışında öneri or-
taya koyan ve bu önerileri de bilimsel 
çalışmalarla destekleyen bir projemiz 
var.  Çalışmanın ön taslağı çıkarıldı ve 
oda başkanlarımız ve kurul üyeleri ile 
2 kez (11.Şubat.2017 ve 20.Mart. 
2017) paylaşılarak görüş ve önerileri 
alındı. Şimdi çalışma modelimiz, an-
ket formlarımız, komisyon görevlen-
dirmelerimiz bitmek üzere, sonra da 
saha çalışmamız başlayarak Eylül de 
ilk sonuçların kongremizde meslek 
sorunları sempozyumunda tanıtılma-
sını umuyoruz.

Samsun Dişhekimleri Odası
2. Başkanı

RÖPORTAJ;

Alper DİLEK

dtadilek@hotmail.com
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GEZİ

Rüzgarlar Şehri Chicago

Chicago,Amerika’nın 3. Bü-
yük şehridir. Michigan 
Gölü kenarında kurulmuş, 

yüksek binaların,geniş ve düzenli 
bulvarların, lüks mağazaların yer 
aldığı modern mimari yapıları ile 
oldukça görkemli bir şehir.İklimi 
kışın çok sert ve rüzgarlı.Bu neden-
le “windy city” olarak adlandırılı-
yor.Bizim orada bulunduğumuz 
tarih de kış olduğu için soğuk ve 
rüzgarı iliklerimize kadar hissettik. 
Hava durumunu önceden takip et-
tiğimiz için önlemimizi alarak git-
miştik. Ama özellikle Michigan 
Gölü kenarı çok soğuktu.Bu ne-
denle kısa bir yürüyüş yapabildik. 
Kentin merkezinde 5 yıldızlı otel-
lerin, ünlü markaların ve restoran-
ların yer aldığı Michigan Avenue 

bilinen en ünlü caddesidir.Yurtdı-
şında cadde de gezmek farklı kül-
türleri izlemektir benim için.İn-
sanların birbirlerine olan saygısı, 
yayalara nerede olursa olsun yol ve-
rilmesi, bisiklet  yolları,  trafiğin 
belli düzen  içerisinde seyretmesi, 
kimsenin giyim tarzının önemsen-
memesi ülkemiz açısından bir kı-

yaslama yapmama ve birazcık 
üzülmeme neden oldu. Gezimize 
dönecek olursak, Chicago ’ da iklim 
soğuk olmasına rağmen parkların 
ve açık alanların çeşitliliği ve canlı-
lığı dikkatimizi çekti.Millenium 
park buna en güzel örnektir.Bu 
park içerisinde artık şehirle özdeş-
leşmiş olan “Cloud Gate” yada fa-
sulyeye benzerliği nedeniyle “The 
Bean” olarak adlandırılan bir anıt 
da bulunuyor. 1973 yılında inşa 
edilen o dönemde dünyanın en 
yüksek gökdeleni Sears Towers da 
gezilecek yerler arasındadır.108 
katlı kulenin 103. Katındaki tama-
men camdan terasında resim çe-
kinmeden dönmeyin.Havada yü-
rüyormuş hissini mutlaka yaşayın.
Chicago’da ziyaret ettiğimiz diğer 
mekan “Navy Pier” .Göl kıyısında-
ki bu iskele yakınında kapalı alan-

Bu yazımda sizlerle İmplance 
firmasının düzenlediği 10 günlük 
Amerika programımızı  paylaşacağım. 

Ailecek gittiğimiz bu turda yine 
Samsun’dan sevgili Dt.Saadet-
Teoman Güçlü de ailecek 
bizimleydi.10 günlük maceramız 
THY’nın direkt İstanbul-Chicago 
uçuşuyla başladı.Son derece 
konforlu 11 saatlik seyahatle 
Amerika kıtasına ayak bastık.
İlk andan itibaren kendimizi 
farklı bir atmosferde 
hissettik. İlk durağımız 
Chicago oldu.
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da turistik eşyalar satan 
tezgahlar,yeme içme olanakları ve 
küçük bir botanik parkı bulunuyor.

Dışarıda göle ve şehir manzarasına 
hakim tarihi bir dönme dolap olan 
“Ferris Wheel” mevcut.Şehirde ne-
hir turu da yapabilirsiniz.Tüm 
şehri,gökdelenleri nehirden de gör-
mek çok keyifli olurdu.Biz bu akti-
viteye soğuk nedeniyle katılama-
dık. Chicago’da geçirdiğimiz bir 
gece de tur şirketinin bizler için 
düzenlemiş olduğu bir de sürpriz 
vardı.Chicago Bulls’un NBA Bas-
ketbol maçı.Bugüne kadar televiz-
yon ekranlarında izlediğimiz maçı 
canlı izleyebilmek büyük keyifdi, 
adeta bir eğlence şovu gibiydi.
Amerikalıların en büyük özelliği 
sanırım her aktiviteyi eğlencenin 
zirve yaptığı şovlara dönüştürebil-
mek. İnsanları mutlu 
etmeyi,yüzlerini güldürmeyi çok 
güzel başarıyorlar.Dışardan hemen 
hemen herkes mutlu görünüyor.

Chicago çok turistik bir şehir ol-
mamasına rağmen hareketliliği ve 

gökdelenleri ile dikkatimizi çekme-
yi başardı.3 gün süren Chicago ge-
zimizden sonra 4 saatlik bir uçak 
yolculuğuyla Las Vegas’a geldik.

GÜNAHLAR ŞEHRİ 
LAS VEGAS
Las Vegas çölün ortasında insan 
eliyle yaratılmış bir Amerikan rü-
yası.Birçok şeyin serbest olduğu, 
kapitalist sistemin ve paranın hü-
küm sürdüğü kumarhanelerin 
merkezi konumunda bir şehir gö-
rüntüsü veriyor.Tarihi bir yapıya 
rastlamak mümkün değildir.Dün-
yanın en büyük ve görkemli otelleri 

kumarhaneleriyle birlikte burada 
yer alır. Casinoların içerinde pen-
cere olmamasına rağmen havalan-
dırma o kadar iyidir ki içeride tü-
ketilen sigara kokusu vb. şeylerden 
eser yoktur.Casinolarda oynadığı-
nız müddetçe alkol ücretsizdir.
Lüks otellerin ihtişamlarına oranla 
uygun fiyatlı olmasının ana sebebi 
otellerdeki doluluk oranını arttırıp 
müşterileri casinolara çekebilmek-
tir. Şehrin kalbi ana caddesi Vegan 
Strip olarak bilinen Las Vegas 
Bulvarı’dır.Görülmesi gereken her-
şey bu cadde üstündedir.Bu cadde-
yi boydan boya yürüyerek gezebi-
lirsiniz.Cadde boyunca bütün 
otellere sorgusuz girebilirsiniz.Bu 
otellerin en meşhur ve turistik 
olanları dünyanın çeşitli şehirleri-
nin minyatürleri olarak tasarlan-
mıştır.Mesala New York New York 
,Venetian,Paris,Bellagio otelleri…
Özellikle Bellagio Otelin önündeki 
havuzda belli saatlerde su şovu olu-
yor.Las Vegas’taki gece şovları da 
turistlerin oldukça ilgisini çekmek-
tedir.

Her şehirde yapılması gereken bir-
kaç klasik vardır ya,Vegas’ta da 
şehrin girişinde “Welcome to Fa-
bulous Las Vegas” tabelası ile 
önünde fotoğraf çektirmek tamda 
böyle birşey.Fotoğraf için sıra bek-
lemek de gerekmektedir.

Las Vegas outleriyle de alışveriş 
cenneti bir yer.Outletlere boş valiz-
lerle gitmenizi öneririm.Ünlü mar-
kaları uygun fiatlara alabilirsiniz.
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GEZİ

Las Vegas’ta North Premium Out-
lets ve South Premium Outlets ol-
dukça iyi.Alışveriş kısmını burada 
tamamladıktan sonra Los Angeles’a 
otobüsle hareket ettik.Yaklaşık 5 
saatlik bir seyahatle Los Angeles’a 
vardık.

Melekler Şehri Los Angeles
Los Angeles California eyaletinin 
en büyük,A.B.D’nin ise ikinci bü-
yük şehridir.Şehir dünyaca ünlü 
yapımların çıkış noktası olan 
Hollywood’a ev sahipliği yapmak-
tadır. Bizim Los Angeles’da ilk du-
rağımız Santa Monica oldu.Pasific 
Okyonusu sahilinde yer alan ve en 
popüler sahillerden bir tanesi olan 
muhteşem bir yer.Yazın özellikle 
plajlarda güneşlenebilir,okyanusa 
girebilirsiniz.Sahil boyunca resto-
rantlar bulunmaktadır.Biz de sahil 
boyu yürüdükten sonra yemek 
molası verdik.Daha sonra otelimi-
ze geçtik.Otelimiz şehrin merkezi 
olarak bilinen Downtown bölge-
sindeydi.Downtown şehrin finans 
merkezidir.Yüksek gökdelenler bu 
bölgededir.

Los Angeles’ın kalbi Beverly 
Hills… Nasıl bir lükstür,burası 
gerçek mi diye sorgulayacağınız 

türden muhteşem bir yer.Burada 
birçok ünlünün evi bulunuyor.Yine 
Beverly Hills’te birbirinden ünlü 
markaların mağazaları bulunuyor.
Hollywood…Burası sinemanın 
kalbi.Meşhur Walk of Fame (ünlü-
lerin ayak ve el izlerinin olduğu 
yer) bulunur.Yol boyunca yaklaşık 
2500 ünlünün ismi yer almaktadır.
Burada tek ayrıcalık Muhammed 
Ali’ye tanınmış.Peygamberimizin 
ismini taşıması nedeniyle ismi yer-
de değil duvarda asılıdır.

Ayrıca Oscar törenlerinin yapıldığı 
bina olan Dolby Theater’da bura-
dadır.Hollywood caddesinde yürü-
yüş yaptıktan sonra günümüzü 
sonlandırdık. Son günümüzü Unı-
versal Studios’ da geçirmeye karar 
verdik.Unıversal Studios ister ço-
cukla gidin ister çocuksuz gerçek-
ten çok keyifli zaman geçirebilece-
ğiniz bir temapark. Çoçuklar çok 
eğlendiler.Tabiki bizlerde… Önce-
likle stüdyo turuna katıldık.
Filmlerin,dizilerin çekildiği stüd-
yoları otobüsle gezerken bir yan-
dan da ekranda hangi filmin hangi 
sahnesinin çekildiğini görebiliyor-
sunuz.Dinozarların arasından 
geçiyorsunuz,bir tren istasyonunda 
yanıbaşınızda tarfik kazası olurken 
bir tarafta sel,diğer tarafta yangınla 
irkiliyorsunuz.Ardından küçük bir 
kumsalın sahil şeridi gibi gösteril-
mesine tanık oluyorsunuz.Aniden 
Jaws filmindeki katil köpek balığı 
çıkıyor suların arasından. Despera-

te housewives dizisinin çekildiği 
stüdyolar sizi dizinin içine taşıyor.
Stüdyolara giriş yolunda kırmızı 
halı serili.İçeri girdiğimizde her-
yerde Drakulalar, örümcek adam-
lar, robotlar, simpsonslar karşımıza 
çıkıyor. İlk olarak Jurassic parka 
girdik.Jurassic Park’ta bir bota bi-
nip şelaler, dinazorlar arasından 
geçip yüksek bir eğimden hızla 
düştük.Biraz ıslandık ve hiç bek-
lenmedik bir anda yüksekten dü-
şünce başta çocuklar olmak üzere 
hepimiz korktuk.Terminatör ve 
Transformers gösterileri muhte-
şem ötesiydi. Kendimizi filmin 
içinde hissettik. Mummy Shrek 
hepsi birbirinden güzel etkinlikler-
di. Los Angeles’ta dolu dolu geçir-
mek için Unıversal Studios’a tam 1 
gün ayırmak gerekiyor.Bir günü-
müz daha olsa Disneyland’a gide-
bilirdik.Los Angeles gezisi için 3-4 
gün yeterli olmaktadır.

Amerika’daki son günümüzü de 
keyifle geçirdikten sonra dönüş ha-
zırlıklarına başladık.Çok güzel anı-
lar biriktirip ülkemize dönmek 
üzere yola çıktık. Şansımız Ameri-
ka’ da birbirine hiç benzemeyen üç 
şehir görmek olmaktı.Amerika ile 
ilgili farklı deneyimler yaşadık.
Tekrar görebilmek umuduyla vata-
nımıza geri döndük…

dt.menekse@gmail.com
Menekşe ÜRER
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ

Demet Özcan
Dişhekimi
19.12.1992 tarihinde Samsun’da doğdu. 05.08.2016 
tarihinde Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da 
bulunan özel ağız diş sağlığı polikliniğinde mesleğini 
icra etmektedir. 

Fatma Nilay Durmuş 
Dişhekimi
06.08.1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. 29.11.2016 
tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Ordu/Ünye’de bulunan 
özel ağız diş sağlığı polikliniğinde mesleğini icra 
etmektedir. 

Barış Öztürk 
Dişhekimi

29.04.1985 tarihinde Bulgaristan’da doğdu. 
27.08.2010 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 
Samsun/Canik’de bulunan özel hastanede 
mesleğini icra etmektedir. 

Sedat Cengiz
Dişhekimi

01.03.1991 tarihinde Çermik’te doğdu. 15.06.2015 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Sinop/Durağan’da 
bulunan muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir. 

Hasan Güven 
Dişhekimi
19.01.1991 tarihinde Artvin’de doğdu. 18.07.2016 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da 
bulunan özel muayenehanesinde mesleğini icra 
etmektedir. 

Hakan Çotur  
Dişhekimi

23.06.1989 tarihinde Gümüşhacıköy’de doğdu. 
24.10.2016 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 
Samsun/İlkadım’da bulunan özel muayenehanesinde 
mesleğini icra etmektedir. 

Bahar Doğan  
Dişhekimi

15.15.1989 tarihinde Yıldırım’da doğdu. 20.06.2016 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Samsun/İlkadım’da 
bulunan özel ağız diş sağlığı polikliniğinde mesleğini 
icra etmektedir. 

Duygu Albayrak  
Dr. Dişhekimi

02.07.1986 tarihinde Kırşehir’de doğdu. 09.07.2010 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. 19 Mayıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünden ağız diş ve çene 
cerrahisinde doktorasını tamamladı Samsun
İlkadım’da bulunan özel muayenehanesinde 
mesleğini icra etmektedir. 

Elif Özen Sandıkçı  
Dr. Dişhekimi

11.11.1979 tarihinde Bafra’da doğdu. 13.07.2001 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. 19.07.2010 tarihinde 19 
Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 
ağız diş ve çene cerrahisinde doktorasını tamamladı, 
19.07.2011 tarihinde de 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünden ağız diş ve çene cerrahisinde 
uzmanlığını aldı. Samsun/İlkadım’da bulunan özel 
muayenehanede mesleğini icra etmektedir. 

Özgür Peker 
Dişhekimi

28.04.1974 tarihinde Sungurlu’da 
doğdu.  05.10.2000 tarihinde 
19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. 
Samsun/İlkadım’da kamuda 
mesleğini icra etmektedir. 

Ersan Çiçek  
Dr. Dişhekimi
12.06.1984 tarihinde Göksun’da doğdu. 22.08.2008 
tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. 24.01.2013 tarihinde 19 
Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden 
endodonti doktorasını tamamladı, 24.06.2015 
tarihinde de 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsünden endodonti uzmanlığını aldı. 
Samsun/İlkadım’da bulunan özel muayenehanesinde 
mesleğini icra etmektedir. 

Nurten Çakıcı
Dişhekimi
06.09.1968 tarihinde Selametli’de doğdu. 27.09.1990 
tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesinden mezun oldu. Sinop/Ayancık’ta 
bulunan muayenehanesinde mesleğini icra 
etmektedir. 
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DUYURULAR

Arslan Yaşar Güner
Banu Güner
Ş.Ender İlker
Engin Bekdemir
Belma Çeker
Zeynep Sezgül
Hüseyin Demirci
Betül Kayalık Şahin
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Siyah/Beyaz Haberler
Duyurular

Odamızdan Kaydı Silinenler

Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane, 
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden: 375,50-TL

Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan 
dişhekimlerinden: 185,00-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.

2017 YILI ÜYE AİDATLARINI ÖDEMEYENLER İÇİN 
31 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR

ODAMIZDAN KAYDI SİLİNENLER
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Dişhekimi Atalay Turnaoğlu’nun abisi,
Dişhekimi Kenan Özcan’ın annesi,
Rahmetli Ertan Koldaş’ın eşi,
Dişhekimi Süleyman Düzovalı’nın dayısı,

 vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet 
kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 




