Yıl : 1 Sayı : 3 / 2012

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

1

4

08

SGK BAŞKANI
SAYIN FATİH ACAR’A
SORDUK..

12

GÜLEN DİŞLER
RESİM YARIŞMASI

14

BİLİMSEL PROGRAM
DOLU DOLU
BİRGÜN

18

TDB-MYK ÜYESİ
TUNCAY SEVEN İLE
KISA BİR SÖYLEŞİ

24

6. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİNDE
22 DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAMSUN’DA AĞIRLANDI

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI BÜLTENİ / KARADENİZ

İÇİNDEKİLER

Yıl : 1 Sayı : 3 / 2012

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. Demet ALYURT YILDIZ
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 yıl yeni umutlar yeni başlangıçlar demektir.2013 yılının hepimiz için beklentilerimizi karşılayan, huzur, mutluluk ve sağlığı beraberinde taşıyan güzel bir yıl olmasını ümit ediyorum.
14. TDB genel kurulu 9-10-11 Kasım tarihlerinde yapıldı.Odamız
üyesi olan ve yıllardır özveriyle çalışmış Tuncay Seven ;Türk Dişhekimleri Birliği MYK üyeliğine ve Muammer Ertan ;Yüksek Disiplin
Kuruluna seçilmişlerdir. Kendilerini bir kez daha kutluyor ve orada
hepimizin sesi olacağına inanıyoruz.
Geride bıraktığımız Dişhekimliğinin 104. yılı olan 22 Kasım Dişhekimliği haftası kutlamaları kapsamında ,sizin yoğun katılımlarınız
ile daha güçlü ve yerine ulaşan bir program gerçekleştirdik. Davetli
olan değerli akademisyenlere, bilgi paylaşımında bulundukları için
ve siz değerli arkadaşlarıma katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Her ay düzenleyeceğimiz SDE kredili eğitim seminerlerimizin ilkini
Sayın Doç. Dr. Mahmut Sümer ile odamızın yenilenen konferans
salonunda gerçekleştirdik. OMÜ Dişhekimliği Fakültesi öğretim
üyelerinin destekleriyle perşembe akşamları gerçekleştireceğimiz bilimsel etkinliklerimize katılımlarınızı bekliyoruz.
Teknolojik olarak her geçen gün daha ileriye gidiyor olabiliriz,ama
bu duygularımız insanlığımız yok oluyor anlamına gelmiyor. (Bu
uygarız anlamına da gelmiyor.)
Grimm kardeşlerin Kırmızı başlıklı kız gibi 200 ü
aşkın masalının yıldönümünü ben de kutlamak
istiyorum. Yaşam sürecimizde insani doğamızı
kaybetmemiz dileğiyle…
Sevgiyle kalın.

Filiz KOLBAKIR AYPAK
Diş Hekimi

filizkolbakir@hotmail.com

BASKI TARİHİ : 28.12.2012
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Başkanın Kaleminden

Değerli Meslektaşlarım
14. TDB Genel Kurulu 9-10-11
Kasım tarihlerinde Ankara Dedeman Otel’de yapıldı.Gayet seviyeli güzel bir ortamda geçen genel
kurulda, bizlerde delegelerimizle
hazır bulunduk.Her geçen yıl
birlik ve beraberliğin zayıfladığı
güven ve dayanışmanın azaldığı,
TDB’nin güç kaybına uğradığı
görülmektedir.Türk Dişhekimleri Birliği MYK üyeliğine Tuncay
Seven ve Yüksek Disiplin Kuruluna Muammer Ertan arkadaşlarımızın seçilmelerine rağmen sonuç düşündürücüdür. Dileğimiz
bu yönetimin birlik ve beraberliği ,dayanışmayı sağlamasıdır.
Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin
İstanbul’da yapılacak olması tesellimiz ve gururumuz olmuştur.En
iyi şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.Tüm meslektaşlarımıda
bu şölene katılmaya davet ediyorum.
Dişhekimliği’nin bilimsel anlamda kuruluşunun 104 ‘nü de ge-
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ride bıraktık. Dişhekimliği haftamızın güzel geçtiğini umuyorum.
Gülen Dişler Resim yarışmasında
dereceye giren öğrencilere armağanlarını Yelken Kulüp’te törenle
verdik. 100’ün üzerinde meslektaşımızın katılımı ile bilimsel seminerimizi de burada yaptık. İyi
mekanda güzel bir atmosferde seminer olduğu düşüncesindeyim.
Akşam müzik eşliğinde balo yemeğinde biraz olsun günün yorgunluğunu atmış olduk. Ayrıca
meslekta 25-40-50 yılını dolduranlara plaketlerini verdik.
Gün geçmiyor ki muayenehaneler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname, yönetmenlik
çıkmasın! Ardı arkası kesilmeyen
denetimlere alıştık birde hizmet
alımı olmuş, olacakmış gibi Sağlık Bakanlığı Sağlık-Net 2 Sistemi oluşturmuş ve sağlık sistemi
sunucuları yani bizlerden çeşitli
yazılımlar aracılığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen
bilgileri, belirlenen aralıkla iletilmesi istenmektedir. 01/01/2013
tarihine kadar Sağlık-Net 2 sistemine entegre haline getirmemizi
ve henüz yazılımı olmayanların
ise bu tarihe kadar sisteme entegre bir yazılım temin etmeleri
gerektiği il sağlık müdürlüğünce
bizlere iletildi. TDB’nin anında Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile
yaptığı görüşme sonucu: “konu
hakkındaki kaygı ve hassasiyetlerimiz uygun bulunmuş ve talebimize ilişkin Sağlık Bakanlığının dişhekimliği ni kapsayan
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bir program hazırlaması, dişhekimlerinin bu sistem üzerinden
hastanın aksine bir talebi yoksa
kayıtları girmesi ve bu program
yapılana kadar sürecin ertelenmesi konusunda mutabık kalınmıştır” denildi. Anlaşıldığı üzere
her an karşımıza tekrar çıkabilir.
Bırakın bunu muayenehaneleri
kapatmaya zorlama konusunda
daha kötü şartlar-hükümler gelebilir. Dönüp geriye baktığımızda
kanun hükmünde kararnamelerle, yönetmenliklerle,yasalarla
muayenehane, poliklinik, merkezlerin açılmasının ne kadar
zorlaştırılmaya çalışıldığı (kapısıbekleme salonu-asansör vs.), pos
makinesi zorunluluğu, röntgen
cihazları ölçümü izni, tıbbi atık
sorunu, yardımcı eleman çalıştırmadaki sorun, muayenehane de
teknisyen çalıştıramama, ilerde
karşılaşacağımız LİSANS sorunu
vs. ne zaman ki muayenehaneler
yok olur. Hastahanelerden hizmet alımının önü açılır amaca
ulaşılmış olunur.
Samsun’a gelen SGK Başkanı Sayın Fatih Acar ile çeşitli yollardan
sağladığımız görüşmede “hizmet
alımının kesinlikle 2013 yılında
da olmayacağını söyledi”

Değerli Meslektaşlarım
İnsan düşündükçe içi sızlıyor karamsarlığa düşüyorsunuz. 50’nin
üzerinde dişhekimliği fakültesi ve
2500 ün üzerinde yeni dişhekimi
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kendisini kamuya atabilen şanslı
hissediyor! Kamuda çalışan meslektaşlarımızın da özlük haklarında
emekliliklerine de yansıyan iyileşmeler yapılmalıdır.

kalım halkın yönetime baş eğmesi, içinde kalıyor... Şömineye yaklaşıkayıtsız şartsız itaat etmesi için yö- yor tüysüz derisi kavruluyor...
neticiler ne yapmalı, nasıl davranmalıdır?
Çaresiz, tüylerini yolan Stalin’in
bacakları arasına saklanıp, sığınıHer dumanlı kafadan bir ses çıktı. yor... O zaman Stalin, cebinden bir
Kimisi adaletten, haktan söz etti... avuç yem çıkarıp önüne tane tane
Kimisi demokrasiden... Kimisi atıveriyor yolunmuş tavuğun...
sürgünden, sehpadan, hapisten... Yemlenen tavuk, Stalin nereye yöKitlesel cinayetlerin yaşandığı dö- nelse peşinden koşuveriyor..
nemin lideri Stalin, beğenmedi
adamlarının izahatlarını... Bir ka- Ağızları bir karış açık kalan dostladeh daha votka çekerek şöyle dedi: rına bakıp, pos bıyıklarının altından gülerek şöyle diyor Stalin:
- Yönetimi eline geçiren hükümdar - Gördünüz mü, Halk dediğiniz
en yücedir! Halkın karşınızda baş topluluk bu tavuk gibidir. Tüyeğip durması için ne yapmanız ge- lerini yolup al ve serbest bırak...
rektiğini durun da şu beyinsiz kafa- O zaman yönetmek kolay olur...
larınıza çivi gibi çakayım... Hemen Stalin’in sofra dostları hayretler
hizmetçileri çağırıp emretti.
içinde kalıp:

Uluslararası standartların çok üstünde hasta sayıları ile hizmet
üretmeye çalışan kamu çalışanı
dişhekimleri hem hastalara yeterli kalitede hizmet verememekte
hem de performans uygulamasının
olumsuz katkısı ile ciddi meslek
hastalıkları ve tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Yeni mezun hatta muayenehanelerini kapatmak zorunda olan dişhekimi arkadaşlarımızın işte bu zor
şartlarda bile çalışma isteği mecburiyeti veya evde oturmuş yada
özel poliklinik ve hastahaneler de
güvencesiz gece nöbetleri ile zaman - Çabuk bana bir tavuk getirin...
geçirmektedirler umutsuz biçare. Aceleyle bir tavuk kapıp getirdi
adamları... Stalin, kafaları iyice
Aklıma yerel bir gazete de yayın- dumanlanmış adamlarının gözleri
lanan “Stalin’in tavuğu” hikayesi önünde başladı canlı canlı tüylerini yolmaya tavuğun. Bütün tüyleri
geliyor.
yolunup cascavlak kalan tavuğu
Stalin çalışma odasına yakın dost- odanın ortasına salıverdi, lider...
larını toplamış sohbet ediyordu.
Votka şişelerinin biri gidip, diğeri - Şimdi izleyin bakalım nereye gigeliyordu. Kafalar iyice dumanlan- decek bu şaşkın tavuk...

- Vay anasını , adamdaki akıla bak,
diye başlarını salladılar...
Değerli arkadaşlarım yeni yılınızı sevdiklerinizle sağlıklı huzurlu
mutlu geçirmenizi dilerim.
Hoşça kalın.

Dt. Abdullah İLKER

Samsun Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

mıştı. Stalin kan çanağına dönmüş
gözlerini etrafında dalkavukluk ya- Zavallı tavuk bu azaptan kaçıp kurrışına girmiş adamlarına çevirerek tulayım diye aralık kapıdan dışarı
canını atayım diyor, soğuktan tir
sordu:
tir titriyor... Masaların altına gi- Saçını ihtilalde, halk içinde, riyor, köşeli masa ayakları canını
devlet yönetiminde, bürokraside yakıyor... Duvar diplerine koşuyor
ağartmış dostlarım... Söyleyin ba- teleksiz, tüysüz kanatları yara bere
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SGK GÖRÜŞME

“SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR ile Yapılan Görüşme”

SGK BAŞKANI SAYIN
FATİH ACAR‘A SORDUK…

19 Kasım tarihinde SGK Başkanı Sayın Fatih Acar’ın Samsun Ticaret Odasına Ziyareti
sebebiyle şehrimizde bulunacağı haberini alınca kendisinden randevu talep ederek
aynı gün Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Oda Başkanımız Sayın Abdullah İLKER,
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tuncay SEVEN, Samsun Valisi
Sayın Hüseyin AKSOY Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Salih Zeki MURZİOĞLU ve Özel
Hastane Yöneticilerinin de bulunduğu bir görüşme yaptılar.

K

endisine, yine basında hizmet alımının olacağı yönünde haberlerin çıktığını dolayısıyla hastaların diş tedavilerini
erteledikleri ve beklenti içerisine
girdiklerini muayenehanelerdeki randevularını iptal etme
sürecine gittiklerini bu hizmet
alımının olup olmayacağını kamuoyuna net olarak ifade edebilirmisiniz diye sorduğumuzda:
SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR;
2013 yılında dişhekimlerinden
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özelden hizmet alınmayacağını
sözleşme yapılmayacağını net
olarak söylüyorum dedi. Yapılan
çalışmalarda bütçeye yük getireceği ve sürdürülebilir olamayacağı için uygulanmadığını söyledi. Basının yanlış algıladığını
Sağlık Uygulama Tebliğinde bir
düzenleme yaptıklarını bununda ortodonti sevki ile ilgili olduğunu söyledi. Bu düzenlemeyle
ilgili kamuoyunda bilende bilmeyende konuştuğunu bilhassa da basında yanlış anlamalar
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olduğunu yine ısrarla 2013 yılında özelden dişhekimliği hizmetlerinin alınmayacağını net
olarak söylüyorum dedi. Bu
yanlış haberleri düzeltmek için
Ankara’ya döndüğünde Türk
Dişhekimleri Birliği Başkanı ile
ortak basın açıklaması yaparak
konuyu düzelteceklerini söyledi.
Dişhekimlerinin sabırlı olmasını ve sorunları çok iyi bildiğini
ilerde bir çözüme kavuşacağını
da ifade etti.
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ODAMIZDAN HABERLER

Ziyaret

31 Ekim 2012
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy Samsun Dişhekimleri Odamız yönetim kurulu tarafından ziyaret edildi.
Valiliğin yürüttüğü çalışmalar ve odamız faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, ortak yapılabilecek toplum ağız diş sağlığı çalışmalarından bahsedildi.

Plaket
03 Kasım 2012
Oda yönetim kurulu üyemiz Aliye
Muslu Muğla-Bodrum ‘a yerleşmesi nedeniyle odamız üyeliğinden ve yönetim
kurulundan ayrılmıştır. Yaptığı çalışmalar ve meslekte uzun yıllarını paylaştığı memleketi Samsun’dan ayrılışının
anısına plaket verildi.
Not: Sayın Aliye MUSLU ‘nun oda yönetim kurulundan istifası üzerine, yedek üyelerimizden Sinop ili üyemiz Sayın Abdullah TÜRK
çıkarılan davetiyeye olumlu cevaba karşılık yerine getirilmiştir.

Dt. Abdullah TÜRK (Yön. Kur. Üyesi)
1965 yılında Boyabat’ta doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Halen Dörtyol Camiikebir Mah. Mezbaha Sok.
No:3/A Boyabat/Sinop adresindeki muayanehanesinde serbest Dişhekimi olarak
çalışmaktadır.
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BASIN AÇIKLAMASI

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

NİCE YILLARA...

2

2 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı
Haftası kapsamında dişhekimliğinin
104. yıl kutlamaları odamız bünyesinde
Atatürk Anıtına çelenk töreni ile başladı.
Çelenk törenine Samsun Dişhekimleri
Odasının yanı sıra, OMÜ Dişhekimliği
Fakültesi, Samsun Tabip Odası, Samsun
Eczacılar Odası, Samsun Veteriner
Hekimler Odası katıldı.

Anıttaki törenin ardından Samsun Dişhekimleri Odasında kahvaltılı basın açıklaması yapıldı.
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RESİM YARIŞMASI

D
N
İ Ş LER
E
L
GÜ
R E S İ M Y AR I Ş MAS I
Her 22 kasım da geleneksel olarak düzenlediğimiz “gülen dişler” konulu resim yarışmasında dereceye
giren minik kardeşlerimize ödülleri 24 Kasım bilimsel programı öncesinde verildi.

1- Elif ASLAN ( Yörükler Ortaokulu 19 Mayıs/SAMSUN)
2- Edanur ÖZDEMİR(Gökçepınar Ortaokulu Canik/SAMSUN)
3- Elif KAYIPMAZ (TED Samsun Koleji İlköğretim Okulu Atakum/SAMSUN)

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ

Samsun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi/20 Kasım 2012 tarihinde Dişhekimi Ertan Şermet
Yıldız Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi/23 Kasım 2012 tarihinde Dişhekimi Merve Dinçer
Arıburnu İlkokulu / 11 Aralık 2012 tarihinde Dr. Dişhekimi Oya Kademoğlu
12
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ORDU İlimizde
22 Kasım Dişhekimliği Haftası
Ordu ilindeki meslektaşlarımız 22 kasım dişhekimliği
haftasında neler yaptılar;

2

2 Kasım 2012 Türk Dişhekimliğinin bilimsel kuruluşunun 104. Yıldönümünde
temsilcilerimiz Dt. S. Aysun
Furtun, Dt. Okan Kasapoğlu,
Dt. Ahmet Duman, Dt. Yavuz
Gözükan, Dt. Ayşenil Tekinkaya ile beraber saat 10’da Ordu

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol
Çanakçı’yı ziyaret ettiler. Yrd.
Doç.Dr.Mehmet Melih Ömezli,
Yrd.Doç. Dr. Serdar Arıkan ile
Dekan beyin odasında sohbet
edip, Dişhekimlerinin ve hastaların sorunları konuşuldu.
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Sonra tüm Ordu ili dişhekimleri adına Samsun-Ordu-SinopAmasya Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulunun gönderdiği
basın açıklamasını TV ve Basına
okuyarak, günün anlam ve önemini belirterek tüm meslektaşlarımızı kutladılar.
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BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Program

Dolu dolu bir gün...

2

4 Kasım Cumartesi gününü
verimli bir bilimsel programla
geçirdik. Samsun Yelken Kulüp’te
Colgate, GC, Forum Dental,
Mahya Diş Deposu katkılarıyla
gerçekleştirildi.
Program Dişhekimi İnci Özsoy’un
periodontal inflamasyona kısa bir
giriş yapması ile başlayarak Prof.
Dr. Yaşar Aykaç ‘ın protetik res-

14

torasyonların periodontal boyutu
konulu sunumuyla devam etti.
Ardından Prof. Dr. Betül Kargül
Koruyucu dişhekimliği konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Her şey ölçü ile başlar konulu sunumuyla Doç. Dr. Övül Kümbüloğlu ölçü ile ilgili akıllardaki pek
çok soruya yanıt verdi. Son olarak
Dr. Uğur Ergin implant üstü pro-
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tezlerde yaşanan sıkıntılar ve çözümleri başlığı altında sunumunu
bizlerle paylaştı.
Bilimselliğe yönelişinin 104. yılında bizlerle bilgi paylaşımında
bulunan değerli akademisyen dişhekimi meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz.
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plaket töreni
gala yemeği
Dişhekimliğinin
104.yılında 22
kasım dişhekimliği
haftası kutlamalarinda
gala yemeğinde bir araya
gelerek gün içinde bilimsel
programla yorulan zihnimizi
dinlendirmeye çalıştık.
Bu gecede ayrıca meslekte
25. yılını dolduran Dt.
Hüseyin Avni Özdemir ve
Dt. Mustafa Özdemir’ e ,
meslekte 40. yılını dolduran
Dt. Salih Zeki Bektaş’a
plaketleri verildi.
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Değerli Meslektaşlarım;
Üç aylık aranın ardından havaların iyice soğuduğu bu günlerde Sağlık Bakanlığının ve SGK’nın yaptığı açıklamalar ve bizlere dayatmaya çalıştığı yeni yaptırımlarla bunaltıcı bir havanın içine girdik.
Gazeteler ve televizyonlarda tekrar tekrar yayınlanan ve bilgi kirliliği olarak halka lanse edilen haberler yüzünden hastalarda oluşan
beklentiler daha da artarak devam ediyor. Hepimizin kapısını çalan
yada hergün telefonla arayarak sevkler açıldı mı diye soran hastalardan bunaldık artık. Boş oturmanın verdiği gerginlik ve ekonomik sıkıntılara birde bunlar eklenince
insanın sinirlerinin çelik gibi olması gerekiyor. Fakat sadece bizim gibi ülkelerde görülebilecek bir durum
olan yasaların bölgesel olarak farklı farklı uygulanması, bazı bölgelerde sevklerin açıkolması ve vatandaşın
bundan faydalanması ama Samsun’daki vatandaşın hiçbir suretle bu hakka sahip olamaması. Hastalar
fakülte ile diş hastanesi arasında mekik dokuyor iki kurum birbirine sevk edip duruyor. Tabiki insanlarımızın haklarından habersiz olması ve bizlerinde bu konudaki yetersizliğimiz hastalarımızı bilinçlendirmememiz bize negatif yönde yansıyor. Devletimizin kamu yatırımlarını bölgemizde daha da arttıracak
olması muayenehaneler için ileriki günlerin daha kötüye gideceğinin şimdiden göstergesi.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi sanki çok hasta bakılıyormuş gibi hiçbir sivil toplum örgütüne danışmadan
alelacele hepimizin muayenehanelerine tebligat yapılarak sağlık net sistemi diye bir şey çıkarttılar. İşin
ilginç tarafı tebligatı yapan İl Sağlık Müdürlüğü’nün de bu konu hakkında çok fazla bilgisi olmaması.
Herşey o kadar oldu bittiyle yapılıyorki onbeş gün içinde sistemin kurulmasını istiyorlar. İşin ilginç yanının bütün hastalarımızın bilgilerine ulaşılabilecek olması. Şimdilik bakanlık nezninde yapılan çalışmalarla
bu uygulamaya ara verildi, ama ileride yine gündemi meşgul edecektir.
Yine ileride gündemi meşgul edecek ve yine kimseye danışmadan 30.11.2012 tarihinde çıkartılan Sağlık
Hizmetleri Lisans Yönetmeliği uygulaması. Henüz bizleri ilgilendiren bir konumu belli değil. Ama herhalde sağlık sektöründen de olmayan kişilerin hastane açabilmesini öngören bir yasa gibi duruyor. Devlet
ihaleyle lisans satışına başlıyor. Ama bunların içinde muayenehane, poliklinik veya merkezlerin olup olmadığı yönetmelikte tamamen muallakta bırakılmış.
Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve bol para getirmesi dileğiyle..

Dt.Alper DİLEK

Samsun Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri
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RÖPORTAJ

TDB - MYK Üyesi Tuncay SEVEN ile

Kısa Bir Söyleşi...

Ali ŞENER

Samsun Dişhekimleri
Odası Saymanı

M

erhabalar Tuncay Bey öncelikle TDB Merkez Yönetim
Kuruluna seçilmenizden dolayı
sizi tebrik ederek başlamak istiyorum...

Kısaca kendinizi tanıtırmısınız?  
17 / 01 / 1967 samsunda dogdum. Evliyim, bir kız babasıyım.
Samsun’da serbest diş hekimi olarak çalışıyorum.
Hangi üniversite mezunusunuz?

Dicle Üi. 1989 mezunuyum.
Meslekte kaçıncı yılınız?
23 yıllık hekimim.
18

Öncelikle özel muayenehaneciliğin zorlukları hakkında
yeni mezun olan arkadaşlara
neler söylemek istersiniz?

Özel muayenehanede çalışmanın zorlukları kadar iyi yanları da
vardır. Kötü yanlarından bahsederek yeni muayenehane açanların
gözünü korkutmak yerine onları
teşvik etmek lazım. Bağımsız ve
kimseye bağımlı çalışmamak bu
mesleğin en güzel yanı. Sadece
muayene açarken az diş hekiminin
olduğu bölgeleri tercih edip iyi bir
fizibilite yaparlarsa başarılı olurlar.
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Kamunun ağız diş sağlığı hizmetlerini özelden satın almasına fikrini bakışınız nedir?

Özelden hizmet alımı Türkiye’de
çok geç kalmış ve önümüzdeki
yıllarda da pek mümkün görünmeyen bir olgu haline geldi. Hükümet politikaları ile ilğili, Sağlık
Bakanlığı’nın Agız Diş Sağlığı
Hizmetlerini genel saglık hizmetlerinden ayrı görmesi nedeni ile
özelden almaya sıcak bakmadığını düşünüyorum. Her ne kadar
Sağlık Bakanı ve Çalışma Sosyal
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Güvenlik Bakanı özelden hizmet
almak istediklerini söyleseler de
bunun samimi olmadığı düşüncesindeyim.
Şu an itibariyle özelden hizmet
alımında son durum nedir?

Sağlık Bakanı ve Sosyal Güvenlik
Genel Müdürü ile yaptığınız görüşmede hizmet alımının 2013 yılında da olmayacağını kesin olarak
söylediler.
Ülkemiz ekonomik koşullarını
da gözeterek insanların ağız
diş sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesi için en uygun model
sizce nedir?

birliği sağlayan diğer kurumlarla
ve kuruluşlara görüşmeler ve anlaşmalar sağlayan uluslararası organizasyonlara imza atan, bakanlıklarla meslektaşlarımızın hakkını
arayan bir kurumdur. Örnek verirsek sıcak bir gündem olduğu için
bunu söylüyorum, net 2 sistemi
yasa ile Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı bir uygulama idi, yaptığımız
görüşmelerle net 2 sistemi bizim
istediğimiz doğurultuda değiştirilmişdir. Bu da meslek örgütünün
ve birlikteliğin ne kadar önemli
olduğunu gösteren bir örnektir.
Dişhekimlerinin hakkını gözetmek için bu dönemde yapılacak olan yeni çalışmalar
nelerdir?

Devletin vatandaşına maddi katkı
vereceği bir sistemle hastaların da
ister   özel muayene  ister agız diş
saglığı merkezlerinden hizmet alacağı bir sistemin uygulanmasının
gerekliliği vardır.

TDB sadece özel çalışan değil kamuda çalışan diş hekimlerinin de
haklarını Sağlık Bakanı ile müzakere etmektedir. Özlük hakları
ve özelden hizmet alımı gündemi
oluşturmaktadır.

Sosyal paylaşım sitelerinde meslektaşlarımız “TDB ne
iş yapar?” demekteler. buna
göre yetkin ağızdan öğrenmek isterim TDB ne iş yapar?

Mezuniyet sonrası eğitimler
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eleştiriler önemlidir ama yapıcı olursa, eleştirenlerin de bilgisi
olursa bu eleştirilen kurumlara
katkı verir. Bende bu dediğiniz sitelerden eleştirileri takip ediyorum
ama eleştiriler bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olanların eleştirileri
bunlar, yapıcı olmaktan çok uzak.
Odalarda ve TDB de görev yapanlar özveri ile çalışan mesleğinin
yükselmesi için çalışan, mesaisinin
büyük bölümünü harcayan kişilerden oluşan kurumlardır. TDB de
ne yapıyor gibi söylemlerde bulunanların samimi olmadığını söyleyebilirim. Elimizdeki imkanlar
dahilinde diş hekimleri arasında

bunlar ancak yasalarla zorunlu hale
getirilebilir. Bu düzenlemelerin yapılması durumunda bu mümkün
olabilir.
Dişhekimliği mesleğinin hem
kamu hem de özelde çalışanlar açısından geleceğini
nasıl görüyorsunuz?

Bu kadar çok fakültenin açılması sonucunda işsiz çok diş hekimi
olacağı kanaatindeyim. Malesef
geleceğe çok umutla bakamıyorum. Hükümetin sağlık politikasını yeniden gözden geçirmesi TDB
ile bilgi akışını sağlamsı ve TDB
nin yapmış olduğu insan gücü
planlamasını dikkate alması gerekiyor. Yoksa mesleğimiz kan kaybetmeye devam edecek. Bizlerde
mesleğimizin itibarını korumaya
çalışacağız.
Teşekkürler Tuncay abi... :)

Kesinlikle çok önemli bir konu
meslektaşlarımızın bu konuya
önem vermelidir. Hızla ilerleyen
diş hekimliğide ancak eğitimlerle
geliştirilebilir. Bir çok oda ve TDB
bu konuda seminerler ve kurslar
da vermektedir. SDE kredisini tamamlayan diş hekimlerinede TDB
ile sertifika verilmektedir. Dikkat
edilmesi gereken bir konuda eğtimleri madii çıkar için düzenleyen
bir takım kişilerede rağbet edilmemesidir.
Sizce mezuniyet sonrası eğitimler zorunlu hale getirilmeli
mi?

Zorunlu hale getirilmesi için uygun şartların oluşturulması gerekir.
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Tuncay SEVEN
TDB-MYK Üyesi
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AMASYA

MESLEK TANITIM GÜNLERİ
LİSELERDE DEVAM EDİYOR…

S

amsun Tülay Başaran Anadolu Lisesinin her yıl düzenlediği meslek tanıtım günlerine bu
yıl odamızı temsilen TDB MYK
üyesi Tuncay Seven katılmıştır.

Öğrencilerin dişhekimliği mesleğine çok ilgili oldukları gözlendi ve merak ettikleri konuları
sorarak tercihlerini daha bilinçli
yapacaklarını belirttiler.

Öğrencilerin bir dişhekimini
çalışırken izlemek istediklerini
iletmeleri üzere ve bu konuda
çalışma yapılarak yardımcı olacağımız da bildirildi.

S

Kolbakır Aypak katıldı. Liselere
yönelik düzenlenen tanıtım günlerinde dişhekimliğinin öğrenim
şekli ve mezuniyet sonrası çalış-

ma olanakları hakkında öğrencilere bilgi verilirken,öğrencilerin
merak etikleri sorulara cevap
verildi.

amsun Cumhuriyet Lisesinden gelen talep üzerine
meslek tanıtım günlerine odamız yönetim kurulu üyesi Filiz

20
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SDO PERŞEMBE AKŞAMI
SEMİNERLERİ BAŞLADI..!
Samsun Dişhekimleri Odası Eğitim Seminerlerinin birincisi 13 Aralık 2012 tarihinde 19
Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Mahmut Sümer’in Endodontik
Cerrahi konulu sunumuyla başladı.
da başlayacak seminerlerimizin bu
ilk sunumunda Doç. Dr. Mahmut
Sümer bizlerle bilgi paylaşımında
bulunarak katılımcılardan gelen
soruları cevapladı.

S

erbest çalışan ve Kamu da çalışan meslektaşlarımızın rahatlıkla katılabilmeleri için saat 18:30

Sizlerin katılımıyla daha renkli ve
verimli geçeceğine inandığımız akşam seminerlerine bekliyoruz.

Ayda iki kez tekrarlanacak eğitim
seminerlerimizin ikincisi 10 Ocak
2013 tarihinde Prof. Dr. Aydan
Açıkgöz’ün” Hangisi Pataloji, Hangisi Radyografik Yanılma, Radyolojik Komplikasyonlar ”ve Doç. Dr.
Eser Sakallıoğlu’nun “Muayanehane Pratiğinde Periodontal Estetik
Yaklaşımlar” ve konulu sunumlarıyla devam edecektir.
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GEZİ

M

erhaba, ben dişhekimi Melih Turgut. Yaklaşık 8 yıldır Samsun’da dişhekimliği yapmaktayım.
Mesleğin getirdiği yoğun stres ve
yorgunluğu atabilmek amacıyla
hobi olarak yamaç paraşütü ile
ilgilenmekteyim. Özellikle yaz

22

aylarında yamaç paraşütü ile uçmak ve bir nebze de olsa meslek
stresini atmak gayet hoş bir durum. Bu sene de yamaç paraşütü
sporunun bir numarası ve dünyada ilk beş içinde olan MuğlaFethiye-Ölüdeniz’de tüm görsel
güzellikleri yaşamak ve 2000 mt
yukarıdan tüm tabiatın tadını
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çıkarmak üzere hazırlıklarımı
yaptım. Samsun’da benim gibi
yamaç paraşütü ile uçan dört
arkadaşımı da alarak yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra
Ölüdeniz’e vardığımızda güneşli,
açık ve pırıl pırıl bir günde idi.
Hemen konaklayacağımız yerdeki işlemleri bitirdikten sonra
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2000 mt zirvesindeki Babadağ
için araçlara bindik 30 dk harika
bir dağa tırmanışı ile yamaç paraşütü kalkış yapacağımız 2000 mt
yükseklikte güneye bakan yamacında Babadağ’da kanatlarımızı
açmış, uygun havada kalkış yapıp
uçmaya hazırdık.
Bu duygunun kelimelerle tarifi
o kadar zor ki, yazarak çok zor.
Herkesin hayatında en az bir defa
uçarak bu duyguyu tatması gerekir. Kısa bir bekleyişin ardından
Ölüdeniz Babadağ 2000 mt güneye pırıl pırıl denize bakan yamaç, bize hadi kalkın uzun süredir sizi bekliyordum der gibiydi.
Biz de onun bu sessiz davetini
geri çevirmedik. Kanatlarımızı
hava ile doldurup birkaç adımda
gökyüzünde o hep yerden baktığımız kuşların arasında kanatlanmış uçuyorduk. Dedim ya tarifsiz
kelimeler 2000 mt yükseklikte
sadece kanat ve ben baş başa idik.
Her şey geride kalmıştı. İnene kadar tüm zaman benimdi.
O kadar güzel bir havaydı ki insanın gözlerini kapatıp derin bir
uykuya dalası geliyordu. Bir süre
sonra deniz üzerinde yan yana
diğer kanatlar da geldi. Tanıdık
tanımadık bir sürü kanat, tek or-

tak noktaları uçmak olan bir sürü
değişik ülkelerden, şehirlerden,
mesleklerden, değişik yerlerden
bir sürü insan. Muhteşem bir
duyduydu.İlk gün nasıl başladı,
bir hafta nasıl geçti anlamadık.
Rüya gibi idi. Uçmak, uçmak,
uçmak ne denilebilir ki.
Türkiye’de Muğla-Fethiye-Ölüdeniz - Babadağ’da 2000 mt’de
oluşmuş doğa harikası bir uçuş
olan, her sene binlerce kişiyi
uçmak için ağarlıyor. Bu sene
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Samsun’dan bizleri ağırladı. Seneyi şimdiden planlamaya başladık.
Muhteşemdi…
Samsun’a döndük tekrar çalışmaya ve iş hayatına. E derseniz
Samsun’da ne yapıyorsunuz.
Samsun-Canik-Gültepe mevkii
450 mt bir tepemiz var idare ediyoruz buralarda.
Herkese sevgiler.
Dt. Melih TURGUT
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ÖĞRENCİ KONGRESİ

6. Ulusal Öğrenci Kongresinde
22 dişhekimliği Fakültesi

Samsun’da ağırlandı!
TDB Öğrenci Kolu 6. Ulusal Öğrenci Kongresi’ni 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde Samsun’da
gerçekleştirdi. TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel ve Öğrenci Kolu’ndan sorumlu
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Neşe Dursun,Samsun Dişhekimleri odası başkanı Abdullah
İlker ve Yönetim kurulu üyeleri,OMÜ Dekan yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Aydemir’in katıldığı
açılış töreninin ardından bilimsel programa geçildi.

Ö

ğrenci Kongresi 22 dişhekimliği
fakültesinden
dişhekimliği öğrencilerin katılımıyla 13- 14 Ekim 2012 tarihinde Samsun’da yapıldı. Samsun Dişhekimleri Odası Öğrenci
Kolu’nun evsahipliğindeki Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi kampüsünde gerçekleştirildi.

24

TDB Öğrenci Kolu Kongre Sorumlusu Musa Kaya Kongre
organizasyonu hakkında kısaca
bilgi vererek olası hatalarına karşı
anlayış beklediklerini dile getirdi.

ların giderilmesinde genç meslektaşların mezuniyetten itibaren
meslek örgütü çalışmalarına katkı vermesinin çok önemli olacağını ifade etti.

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker de, meslektaş adaylarına dişhekimliğinin
Türkiye’de karşı karşıya olduğu
sorunları sıralayarak, bu sorun-

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI
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Kongre programında ilk sırada
Gazi Ü.D.F. Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.
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Kongre de öğrenciler kendi sorunlarını da dile getirdiler.
İkinci oturumda TDB Öğrenci Kolu “National Scientific
Officer”ı Görkem Şengün, IADS
ile ortak yürütülen programlar
dahilinde Uluslararası Dental
Araştırma Programı hakkında
bilgi verdi.

Özgür Topuz’un sunduğu “Muayene Yönetimi ve Ergonomi”
konferansı vardı. Topuz öncelikle
ergonominin insan hayatında ne
kadar önemli bir kavram olduğuna vurgu yaptı.

DUS sınavı ve dişhekimliğinde
uzmanlık sınavı hakkında TDB
Başkanı ve Prof. Dr. NİL Altay
söz aldı…
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel ve Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr. Nil Altay’ın konuşmacı
olduğu “Dişhekimliğinde Uzmanlık” konulu oturumunda
TDB’nin uzmanlık konusunda
politikasını belirlerken hangi saiklarla hareket etiğini açıkladı.
Bu oturumla tamamlanan ilk
günün akşamı bir gala gecesi yapıldı. Kongrenin ikinci günü bir
konuşma yapan Süper Lig hakemi meslektaşımız Tolga Özkalfa
dişhekimi olmanın anında karar
vermesini güçlendirdiğini, hakemlik seçiminin kendisini çok
sevdiği futbolun içinde tuttuğunu ifade etti.

TDB Öğrenci Kolu Başkanı
Mehmet Yıldız, TDB Öğrenci Kolu MYK üyesi Musa Kaya
ve TDB Öğrenci Kolu NSO’su
Görkem Şengün’ün yönetiminde
gerçekleştirilen Öğrenci Sorunları Oturumu’nda ise öğrencilerin
fakültelerinde yaşadıkları sorunlar ele alındı.
Başkan Mehmet Yıldız, stajyer
dişhekimlere sosyal güvenlik haklarının sağlanması konusunda yapılan görüşmeleri ve yerel öğrenci
komisyonları başkanlarıyla birlikte kararlaştırılan talepleri katılımcılara açıklarken, Musa Kaya
da dişhekimliği eğitiminde standardizasyon için yapılabilecekler
ve yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Kapanış töreninde Samsun Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Bilal Dönmez
Kongre katılımcılarına teşekkür
etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.
Mustafa Fevzi Dikici’nin “Hasta
Hekim İletişimi” başlıklı konferansı da içerdiği hoş anekdotlarla
oldukça ilgi gördü. Hekimin beden dilinin, mimiklerinin, muayene biçiminin de tedavinin başarısına etki yapabileceğine vurgu
yapan Dikici, hastayı hikâyesi
olan bir insan olarak ele almanın
tedaviye yapacağı katkıya dikkat
çekti.
Yıl
Yıl :: 11 Sayı
Sayı :: 33// 2012
2012
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TDB Haberler
Türk Dişhekimleri Birliğinin 9-10-11 Kasım’da Ankara’da yapılan 14. Olağan Genel
Kurulu’nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu 21 Kasım 2012 tarihindeki toplantısında
görev bölümü yapmışlardır.

Buna göre;
Genel Başkanlığa		
Başkan Vekilliğine		
Genel Sekreterliğe		
Genel Saymanlığa		
Üyeliklere			
				
				
				
			
				
				

: Prof. Dr. Taner YÜCEL
: Dr. Serdar SÜTCÜ
: Ahmet Tarık İŞMEN
: Ufuk ARALP
: Dr. Serdar AK
: İrfan KARABABA
: Yusuf KILIÇ
: Mustafa ORAL
: Dr.Faik Serhat ÖZSOY
: Tuncay SEVEN
: Ümüt YURDAKUL

TDB 14.Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,
21.11.2012 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile bir araya geldi.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, 12-13 Aralık 2012 tarihli toplantısında, özel
kurum ve işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretlerini 2013 yılı için net;
- Tam gün çalışanlarda; 4.620 (dörtbinaltıyüzyirmi) TL.
- Yarım gün çalışanlarda; 3.180 (üçbinyüzseksen) TL.
- Saat ücreti ise; 170 (yüzyetmiş) TL. olarak belirlemiştir
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DUYURULAR

Siyah/Beyaz Günler

Duyurular
ODAMIZDAN
KAYDI
SİLİNENLER

Odamızdan Kaydı Silinenler

DT. ALİYE MUSLU

DT. ZEYNEP BAKIR (KAPLAN)

DT. GÖKÇE ŞAHİN

DT.ERSİN ÖZDEN

DT. AYGÜL KOÇ (DURĞUT)

Yönetim Kurulu Üyemiz Dt. Abdullah Türk’ün babası, Dt. Ayşe Çadır’ın

SİYAH BEYAZ
HABERLER

kızkardeşi, Dr. Dt. Rana Oral’ın kayınpederi Dr. Dt.Okan Oral ve Prof.Dr.
Cüneyt Korhan Oral’ın babası, Mahya Diş Deposu çalışanlarından Ferit
Karakaya ve Gökhan Çiloğlu vefat etmiştir.

Merhum ve Merhumelere Allah’tan rahmet yakınlarına
başsağlığı dileriz.

ODAMIZDAN
DUYURULAR

Dt.S.Özlem Sezer ile Dt.Yunus Erdem Aktuz dünya evine girmişlerdir.
Kendilerini bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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2013 YILI ODA AİDATLARI...
Özel Sağlık Kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden : 290,00 TL
Sadece Kamu Kurumunda görevli dişhekimlerinden ve çalışmayan
dişhekimlerinden : 145,00 TL
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
Duygu YÜKSEL
Dişhekimi

01.02.1988 tarihinde Çarşamba’da doğdu. 17.08.2012 tarihinde Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.İlkadım/Samsun’daki muayenehanesinde mesleğini serbest olarak icra etmektedir.

Samet AKBAŞ
Dişhekimi

25.01.1988 tarihinde Perşembe’de doğdu. 06.09.2012 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.Ünye/Ordu’daki Poliklinikte mesleğini serbest olarak icra etmektedir.

Mehtap ÇELENLİ
Dişhekimi

01.02.1986 tarihinde Nazilli’de doğdu. 31.08.2012 tarihinde Atatürk Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Boyabat/Sinop’daki muayenehanesinde mesleğini serbest olarak icra etmektedir.

Fuat TOKALAK
Dr. Dişhekimi

27.08.1982 tarihinde Bafra’da doğdu. 18.08.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.İlkadım/Samsun’daki muayenehanesinde
mesleğini serbest olarak icra etmektedir.

Ahmet ESEN
Dişhekimi

27.01.1970 tarihinde Taşköprü’de doğdu.17.08.2012 tarihinde Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.Bafra/Samsun’daki muayenehanesinde mesleğini serbest olarak icra etmektedir.

Süha ÖZMUMCU
Dişhekimi

24.02.1985 tarihinde Amasya’da doğdu. 11.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.Amasya’daki muayenehanesinde mesleğini
serbest olarak icra etmektedir.
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