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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

Mevsimlerin ani manevrasıyla kışla yüz yüze geldik. Sırtımızda
soğuğu hissettik, penceremize vuran yağmur damlalarını gördük ve sırada karşı dağlardaki kar manzarasına geldi. Ne çabuk
kar yağdırdın demeyin, bir daha ki sayıda size karla merhaba
diyeceğim.
Meslek sorunlarımız bir çığ gibi büyüyor, meslektaşlarımızın
sayısı hızla artarken sesimiz gittikçe inceliyor. Korkutucu olansa, bu durumun kronikleşmesi. Dünyanın misafir edildiği, alkışladığı bir FDI kongre başarısının yanında ülkemiz meslektaşlarımızın gülen yüzünün sesi de alkış tutsaydı, daha güzel
olmaz mıydı?
22 Kasım Dişhekimliği Haftası etkinlik programımız belli oldu.
Yine, dolu bir kutlama haftası bizleri bekliyor. Kış döneminde
Perşembe akşamı seminerlerimiz onbeş günde bir olmak üzere,
Dişhekimliği etkinlik haftasından sonra tekrar başlayacak.
Hayat kısa ama bir o kadar geniş, Çok renkli ve bir siyah var.
Güneşin tepede olduğu bir resminiz olsun.

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

Sayfaları keyifle çevirmeniz dileğiyle…

Filiz KOLBAKIR AYPAK
Dişhekimi

filizkolbakir@hotmail.com

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

BASKI TARİHİ : 11.10.2013
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Başkanın Kaleminden

ÜMİDİMİZ
TÜKENMEDEN...
Oda yerimize taşınmamızın, bir
kokteylle açılışını yapmamızın
üzerinden tam 10 yıl geçti. 13
Eylül 2003 günü. Bölgelere göre
gruplara ayrılıp yardım topladığımız, herkesin gönülden katıldığı o günler (odanın köşesinde
panoda isimler o günden beri
asılı) çok güzel idi. Bizi örnek
alarak Çanakkale odasının aynı
yöntemle yer alması, mesleğe
dört elle sarılıp çalıştığımız
mutlu ve gelecekten ümitli günler. Aynı olayları, heyecanı bu
gün yapabilir, yaşayabilir miyiz
bilemiyorum!!

ederek yer almaması bellekler- oda bölgemizde son iki yılda
den silinmeyecektir.
110 dişhekimi oda üyeliğinden
ayrılmıştır. MuayenehanelerinGünümüzde ADSM’lerle yarışa de yaşam mücadeleleri veren
girerek para kazanmak için hal- meslektaşlarımızın da meslek
ka dönük hizmet veren dişhe- örgütünden (TDB) hala bekkimliği fakültesinin, şehir mer- lentileri var. ÜMİDİMİZ TÜkezinde poliklinik açması, KENMEDEN Türk Dişhekimeğitim ve öğretime ne kadar leri Birliği’nin de bir çözüm
bularak bu yaşam mücadelelekatkı sağlayacaktır.
rinde üyelerine sahip çıkmalıBu düşüncelerimizden dolayı dır. Odalar ile birlikte tek vücut
bu güne kadar davet edildiğimiz olarak kararlar almalı ve uygulamezuniyet törenlerine bu yıl da- malıdır.
vet edilmedik. Şunu unutmasınlar eğittikleri öğrenciler üzerinden geçimini sağlayanlar, Yine Şubat 2003 dergimizde
onların, mesleğe atıldıklarında- yazdığım yazıda:
ki haklarını gasp ederek çıkar
sağladıklarının farkında mıdır- “Arkadaşlar bölgemizde yoğun
lar. Mesleğimize, meslektaşımı- bir savaş hazırlığı sürmektedir.
za, meslek örgütümüze sahip Biz dişhekimleri olarak yaşamı
çıkmalıyız.
tehdit eden savaşın, terörün, silahın,
şiddetin asla yanında olaDeğerli meslektaşlarım yine,
mayız. Bölgemizde sıcak bir ça2004 Şubat dergisinde yazdığım tışmaya dişhekimleri olarak
yazıda “Dişhekimleri çok bü- karşı çıkıyor ve savaşa hayır diyük bir ekonomik çöküntü içe- yoruz” demişim ve Irak işgal
risine girmişlerdir. Bu çöküntü edildi, patlamalarda hala her ay
her geçen zaman doğrultusunda yüzlerce ölü yaralı devam edibüyümektedir. Her dişhekimi yor. Irak’a huzur ve demokrasi
geçmiş zamanlardaki iş kapasitesini aramaktadır. Bilhassa ka- mi geldi?
muda çalışmayıp serbest çalışan
dişhekimi arkadaşlarımız çok
etkilenmekte, kirasını, borcunu
veremeyip muayenehanesini kapatan, yanında çalışan sekreterinin ücretini veremeyip işten çıkartan,
dişhekimi
sayısı
artmaktadır. Bu zor ekonomik
şartlar içerisinde dişhekimleri
arasındaki birliği, dayanışmayı
sağlamak, mevzuatı uygulamak
zorlaşmaktadır”. demişim.

Mayıs 2004 tarihli oda dergisindeki yazımda “Samsun Merkezde, tıp fakültesinin açma faaliyeti içerisinde olduğu büyük
bir poliklinikte, dişhekimliği
fakültesinin de olması, bu sıkıntılar içerisinde bizleri çok üzmektedir” demişim. Zamanın
dekanı saygıdeğer Prof.Dr.Hülya Köprülü “dişhekimliği yönünden eğitim öğretime katkı
sağlamayan bu poliklinikte hiz- Bu yazıdan 9 yıl sonra gelinen
met verilemeyeceğini” ifade noktada bu gün sadece bizim
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Bu gün aynı senaryo, savaş tamtamları durmuyor.“2.kez Suriye
yetkisi TEZKERE TAMAM”
03 Ekim 2013 meclisten geçiyor,.Paketlerle etrafa demokrasi
saçanlar savaş çığırtkanlığını elden bırakmayarak ”İNSANLAR ÖLÜYOR, KOŞALIM,
YETİŞELİM BİRAZ DA BİZ
ÖLDÜRELİM“ diyorlar. Biz
Türk halkı olarak bu filmi tekrar seyrediyoruz.
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Yüzyılların gelenekleri değer yargıları, pek çok denge kuramı yıkılıyor. Yada yeni baştan ele alınıyor. Yeni dünya düzeni,
globalleşme, küreselleşmeye yönelik zenginleşiyoruz derken, ortaya çıkan tablo özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, ırkçılık, terör ve
ülkenin satılışı…
Büyük Atatürk “ Gençler bütün
ümidi istikbal sizindir,” derken,
ülkenin bu kötü gidişine dur diyecek gençlerimize mi sesleniyordu.....
Yine Büyük Önder Atatürk
“Milletler egemenliklerini geçici bile olsa bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla
inanmamalı, güvenmemelidir.
Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk
bireysel despotluktan daha
tehlikeli olabilir. Meclislerin
öyle kararları olabilir ki, bu
kararlar milletin hayatında giderilmesi mümkün olmayan
zararlar verebilir....”
Bu gün ülkemizde yaşanan olaylar bizlere en çok birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerekli kılıyor. Atatürk’ün, Samsun’dan
Anadolu’ya geçerek yapmış olduğu kongreler, halka birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini
bildirmekten başka bir gaye taşımamaktadır...

kanımız Prof. Dr. Taner Yücel
olmak üzere tüm emeği geçen
herkese teşekkür ederiz. Böyle
dünya çapında büyük organizasyonlarda ufak tefek sorunlar olabilir ama son on yılın en büyük
katılımcı FDI kongresi olması
bizleri onurlandırmıştır. Biz oda
bölgemiz dişhekimleri olarak yoğun katılımla kongreye renk kattık. Kongre açılışında konuşma
yapan Sağlık Bakanımızın konuşması boyunca gezi sloganları ile
protesto eden katılımcı dişhekileri, şahsen beni heyecanlandırmıştır. Elbette protokolde oturan
bizlerin buna katılması hoş olmazdı. Bu organize bir olay değildi. Kendiliğinden oluşan bir tepki. Sağlık Bakanımız da bunu
demokrasinin bir geleneği olarak
algıladı ve konuşmasını sonuna
kadar sürdürdü. Hoş olmayan
atanmış dişhekimliği Fakültelerinin Dekanlarının bu protestoyu
bir bildiri ile kınaması idi. Maalesef siyaset günümüzde eğitime,
spora, hukuka, sağlığa her alana
girdi. Güzel bir fıkra anımsadım.
Bir gün Özal, Putin ve baba Bush
şeytanın huzuruna çıkmışlar.

başlayan Putin’e; Neden ağlıyorsun. Bush tan sonra dünyaya sen
hâkim olacaksın!”
Putin’de Bush’un yanıtını yenilemiş.
Sıra Özal’a gelmiş o da şeytana;
Benim ülkeme ne zaman demokrasi gelecek” dediğini duyan şeytan ağlamaya başlamış.
Şeytana sormuşlar: ”Sen niye ağlıyorsun?”
“Bu Özal’ın sorduğunu ben hiç
göremeyeceğim ”demiş!
Sevgili Meslektaşlarım,
Kurban Bayramınızı ve Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar tüm ailenizle sağlıklı huzurlu mutlu geçmesini
diler, saygı, selamlarımı sunarım.

Abdullah İLKER

Samsun Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
abdullahilker@hotmail.com

Bush sormuş: ”Ben dünyaya ne
zaman hâkim olacağım?”
“250 yıl sonra” demiş şeytan.
Bush ağlamaya başlayınca, ”Neden ağlıyorsun. Sonunda dünyaya hâkim olacaksın!”

Bush, yanıtlamış; Evet ama ben
göremeyeceğim. Ona ağlıyo28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde rum!” Putin’e sıra gelmiş, sormuş:
İstanbul da 101. FDI-Dünya “Ben ne zaman dünyaya hâkim
Dişhekimliği Kongresi büyük ba- olacağım?”
şarı ile görkemli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başta Genel Baş- Şeytan:”500 yıl sonra”. Ağlamaya
Değerli Meslektaşlarım
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FDI 2013 İSTANBUL

İstanbul

DÜNYAYI MİSAFİR ETTİ!
FDI 2013 İstanbul yalnızca dünya genelindeki 248 firmanın yer aldığı 16.500m2 lik fuar alanı
zengin sosyal programı, 8000 ‘e ulaşan dişhekimi ve 1000’i aşan diş hekimliği öğrencisi ve
kongre sırasındaki fuar katılımcıları ile 15000 kişiye ulaşan katılımcı sayısıyla, 850 adet poster
ve 350 adet sözlü sunum olmak üzere kabul edilen 1200 bilimsel çalışmayla, kongre süresince yapılacak olan 4 endüstri sempozyumu, IADR ve Osteointegrasyon Derneği sempozyumları, 4 ulusal bilimsel dernek paneli, 115 bilimsel konferans, 16 “uzmanına sor”, 29 adet
Hands-on kursu ile de güçlü bilimsel programıyla unutulmaz bir yere sahip olmuştur.

K

ongreye ev sahipliği
yapan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL
yaptığı açılış konuşmasında
kongrenin alanında dünyanın
en büyük ve önemli kongresi
olduğunu söyledi.
Dünya Dişhekimleri Birliği
(FDI) Başkanı Orlando Monteiro da SILVA ise kongre-
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nin organizasyonu dolayısıyla
TDB`ye teşekkür ederek, “İstanbul, 4 gün boyunca, ağız
sağlığının başkenti olacaktır.
Dünyanın ve Türkiye`nin
dört bir yanındaki önemli uzmanlar, bu kongreye katılıyor.
FDI, kongreleriyle, diş hekimliği alanında adeta sektörün bir süpermarketi görevini
üstleniyor. Bazı projeleri hayata geçirerek, tüm dünyada
Yıl : 2 Sayı : 6 / 2013

uygulayacağız,” dedi. Kongrenin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr.Mehmet
MÜEZZİNOĞLU, kongreye
katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnsanların
yaşam kalitesini bozmadan,
nesiller boyu sağlıklı yaşaması
için sağlığı kaybetmeden korumak gerektiğini vurgulayan

Müezzinoğlu, Bakanlığımızın
yürüttüğü koruyucu sağlık
hizmetleri içinde, ağız ve diş
sağlığı, ayrı bir önem arz etmektedir. Bu paralelde, Dünya
Sağlık Örgütü`nün 21. yüzyıl
ağız ve diş sağlığı hedeflerini
de göz önüne alarak, koruyucu
ağız ve diş sağlığı standartlarını
da belirledik. Ağız ve diş sağlığı bilimsel diş komisyonunu
oluşturduk” ifadelerini kullandı. Seremoniden sonra TDB
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, Sayın Sağlık Bakanının konuşması sırasında
alkışlar ve sloganlarla gösterilen tepkilere;“Sağlık Bakanımız Türk Dişhekimleri Birliğinin davetlisi olarak gelmiştir.
Türk Dişhekimleri Birliğinin
emeğine saygı göstererek kong-

remize şeref vermiştir. Kendilerine dişhekimliği mesleği ve
ağız diş sağlığına gösterdiği ilgi
nedeniyle teşekkür ederim” diyerek yaratılmış olan ortamdan
duyduğu rahatsızlıklarını ve
üzüntülerini dile getirdi.
Filiz KOLBAKIR AYPAK
Dişhekimi

filizkolbakir@hotmail.com

Konuşmaların ardından Perküsyon
sanatçısı Burhan ÖÇAL  katılımcılara
unutulmaz bir konser verdi.
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Son olarak başkanlık devir teslim töreni yapıldı ve Dünya Dişhekimleri
Birliği Başkanı Orlando Monteiro da SILVA, FDI Seçili Başkanı Dr. Tin Chun
WONG`a görevini devretti.

Ülkelerin bayrak geçit töreninin ardından
açılış töreni, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu
muhteşem gösterisi ile sona erdi.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr.
Taner YÜCEL, Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Başkanı
Orlando Monteiro da SILVA ve FDI Seçili Başkanı Dr.
Tin Chun WONG, CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi
Kadir Gökmen ÖĞÜT,TDB
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri
Odası Başkanları ile birlikte
28.08.2013 tarihinde ICC
Kongre Merkezinde FDI
2013 Dünya Dişhekimliği
Kongresi Expodental 2013
fuar açılışını gerçekleştirdi.
8
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FDI 2013 İSTANBUL

Bilimsel Zenginlik!

2

8-31 Ağustos 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen FDI 2013
Dünya Dişhekimliği Kongresi
Bilimsel Programı; 852 adet
poster ve 348 adet sözlü sunum
olmak üzere kabul edilen 1200
bilimsel çalışmasıyla, kongre

süresince yapılan 4 endüstri
sempozyumu, IADR ve Osteointegrasyon Derneği Sempozyumları, 4 ulusal bilimsel
dernek paneli, 115 bilimsel
konferans, 16 “uzmanına sor”
, 29 adet bilimsel kursu ile
büyük bir bilimsel zenginliğe

Yıl : 2 Sayı : 6 / 2013

ev sahipliği yaparak bilimsel
oturumlara ve kurslara katılan
yerli ve yabancı tüm meslektaşlarımız, meslekteki yenilikleri
takip edebilme ve pratik olarak
kendilerini geliştirebilme imkanı buldular.
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Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, 27.08.2013 tarihinde Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı
(FDI) Orlando Monteiro da SILVA ile birlikte düzenlediği basın
toplantısında İstanbul Deklarasyonu’nu birlikte imzaladı..!

F

DI İstanbul 2013’ün en
önemli bölümlerinden
bir tanesi de FDI ‘ın bu
kongresinde dişhekimliği mesleğinin yeniden şekilleniyor olması, ayrılmaz bir bütün olan
genel sağlık ile ağız diş sağılının
korunmasında ve sürdürülebilirliğinde tıp ve dişhekimliğinin birlikte çalışması gereken
sağlık çalışanları olduğunun
ortaya konmasıyla , FDI 2020
vizyonundaki bu hedefin gerek
tıp camiasında ve gerekse toplum genelinde farkındalığının
oluşması ve ülke sağlık politikalarında temel teşkil etmesi
açısından, İstanbul Deklarasyonu imzalanmıştır. FDI 2013
Dünya Dişhekimliği Kongresi

Genel Kurulu’nda imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile
dişhekiminin ve dişhekimliği
hizmetlerinin genel sağlıktaki
yerini sağlamlaştıracak ulusal

sağlık politikalarını oluşturmada çok önemli bir adım atılmıştır..
(Kaynak : http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/Istanbul_Deklarasyonu_FDI2013_26082013.pdf )

Meslek Örgütümüzün onur kaynağı meslektaşlarımızı kutluyoruz…

Prof. Dr. Nermin Yamalık

YENİDEN FDI KONSEYİ ÜYELİĞİNE

Doç. Dr. Hande Şar Sancaklıda
FDI EĞİTİM KOMİTESİNE SEÇİLDİ!

FDI 101. Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Kongresinde temsilcimiz Prof. Dr. Nermin YAMALIK, FDI
Konsey Üyeliğine ikinci kez seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Doç.Dr.Hande ŞAR SANCAKLI
da 31.08.2013 tarihinde toplanan FDI Konseyi tarafından FDI’ın en önemli Komitelerinden
olan FDI Eğitim Komitesine seçildi.
10
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NEREDEYİZ...

Y

az ayının bittiği, sonbaharın
kendini iyice hissettirdiği,
okulların ve meclisin açıldığı, bizim için kasım ayının yaklaştığı ama ülke gündeminin ve diş
hekimliği hizmetlerinin yeni yeni
gündemlerle meşgul olduğu döneme giriyoruz.
Maalesef ülkemiz hergün yeni bir
gündem oluşturmakta rekora doğru
koşuyor. Avrupa ülkesindeki bir insan için olağan dışı bir olay maalesef
bizim ülkemizde gayet sıradanlaşabiliyor. Siyasetçilerimiz bu konuda
kimselerin eline su dökemez cinsten.
Tabiki bu konuda en şanslı grup yazılı ve görsel basın galiba. Televizyon
ve gazetelerde hergün konuşacak bir
gündem var,hiç zorlanmalarına gerek yok. (spor,magazin,siyaset, ekonomi vs)Gün geçmiyorki herhangi
bir skandal patlak vermesin.
Ülke olarak çok ciddi kararların verildiği günlerden geçiyoruz.Toplum
olarak ise tamamen bir kutuplaşmanın içine doğru sürükleniyoruz.
Son gezi olaylarının patlak vermesiyle beraber bu kutuplaşma artık
her alanda kendini gösterdi.Ülkede
herşey güllük gülüstanlık olarak
gösteriliyor fakat bir şeylerin iyi git-
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mediği açıkça ortada, herkes barut
fıçısı gibi. Ustalık dönemiyle beraber herşey tersine doğru gitmeye
başladı. Suriye ve Mısırdaki dış politika taktiğimiz tamamiyle iflas etti,
ekonomimiz şu anda FED den gelecek habere endekslendi,cari açığı finanse ettiğimiz sürece sorun yoktu,
ama sıcak parada da bir azalma var
galiba.Kredi ve kredi kartı borçlarıve kamunun borçlanma oranları
zirvede. İleridemokrasi diye ahkam
kesiyoruz ama 3. dünya ülkesinde
bile olmayacak şeyler yapılıyor. İşine
gelince hukuk adalet, işine gelmeyince hukuk guguk oluyor maalesef.
Eğitim desen zaten her gelen bakan
bir öncekini inkar ediyor ama olan
çocuklarımıza oluyor. Bu yazıyı yazarken alt yazı(bu öğretim yılında
lise son sınıfı yurt dışında herhangi bir okulda okuyan TC vatandaşı
öğrenciler istedikleri üniversitenin
istedikleri bölümüne sınavsız olarak
girecekler.) ODTÜ, İTÜ, BOĞAZİÇİ oldumu sana zengin çocuklarının.KPSS de rezalet, üniversite
sınavı skandal nereden tutsan elinde
kalacak cinsten. Üniversitede dekan
dahi olamayan YÖK e başkan olabiliyor.
Sporumuz ise lafta marka değeri çok
yüksek. Doping skandalları bu sene
iyice patlak verdi. Elin avrupalısı
sporcusuna hakettiğnden fazlasını
vermezken sen sporcuna 1000 altın,
ağaoğlundan daire verirsen adamda
bu hırsla dopingte yapar şikede. Şike
demişken futbolda TFF nin kesmediği cezayı elin UEFA sı şak diye kesti. Bakalım FİFA ne yapacak.Olimpiyat umudumuzda gitti. Yahu bu
ülkede futbol ve basketboldan başka hangi branşın seyircisi var. U-20
dünya futbol şampiyonası ülkemizde
yapıldı,statlar bomboş kaldı.Hangi

branşta hangi müsabakaları takip
ediyoruz da olimpiyatı istiyoruz.
Sağlıkta ise halk memnun ama sağlık
çalışanları perişan. Sağlık taşeronlaşmış durumda, sağlık çalışanları gün
geçmiyorki şiddete maruz kalmasınlar. SGK daki açık artmaya devam
ediyor, ilaç harcamaları zirve yapmış.
Nüfusumuz 70 milyon ama hastanelerde acile başvuru sayısı 90 milyon.
Halkın hekime ulaşması kolaylaştı ama sgk daki delik kapanmadı.
Hekimler isyan ettikçe biz odaların
ellerindeki yetkileri almaya çalışarak
meslek örgütlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.
Tabiki etkin bir muhalefetin olmaması, yönetici yetiştirmedeki
beceriksizlikleri, iç hesaplaşmalar,
bütün halkı tatmin edecek politika
üretememeleri, alternatifsizlik ve en
önemlisi halkın tamamen sanki hipnotize olmuş gibi sessiz kalması hükümetin avantajları.
Acundan,magazincilerden ve dizi
yapımcılarından allah razı olsun. Yarışmalar ve diziler olmasa bizler ne
yapacaktık. Zamlar zaten yılbaşı gecesi yapılıyor,doğalgaz zammı zaten
yazın yapılır.Torba yasalar gece yarısı
yada sabaha karşı çıkar. Halk olarak
çıkan yasalardan haberimiz olmaz
ama bihterin intiharı yada pargalının
ölümünü bir hafta konuşuruz.Şehit
haberlerinde kanalı değiştiririz ama
o ses türkiyeyi nefes almadan izleriz.
Gazetelerin son sayfasından okumaya başlarız yada magazin eklerini
inceleriz ,haberleri izlemeyiz ama
twitterdaki dedikoduları yada facebookdaki resimleri anında beğeniriz.
Hepinize iyi seyirler...

Alper DİLEK

Samsun Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri
dtadilek@hotmail.com
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22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI

KUTLAMA PROGRAMI
20 Kasım 2013
Saat:18.00 Tavla Turnuvası
Yer: Samsun Dişhekimleri Odası

22 Kasım 2013
Saat:10.00 Atatürk Anıtında Tören
Saat:10.30 Kahvaltılı Basın Açıklamasıdası

23 Kasım 2013
Saat:11.30
Ortaokul 5.Sınıf Öğrencileri Arasında
Düzenlen “Gülen Dişler” Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni

BİLİMSEL PROGRAM
23 KASIM 2013 SAMSUN YELKEN KULÜBÜ
12.00-13.00		
			
13.00-13.20		
13.20-14.20		
			
14.20-14.40		
14.40-15.40		
			
15.40-16.00		
16.00-16.45		
			
16.45-17.00		
17.00-18.00		
			
19.30- …….		

PROF.DR.GAMZE AREN
Pedodonti ve Sık Karşılaşılan Sorunlar
Çay Kahve
YRD.DOÇ.DR.İLKER KESKİNER
Dişler ve İmplantlar Etrafında Yapışık Dişetinin Önemi
Çay-Kahve
PROF.DR.SELİM PAMUK
İleri Derecede Harab Olmuş Dişlerin Restorasyonu
Çay-Kahve
YRD.DOÇ.DR.SEDA YILMAZ
Hayatı Tehdit Eden Odontojenik Enfeksiyonlar
ARA
PROF.DR.BEHÇET EROL
Ağız ve Çene Kanserleri
GALA YEMEĞİ (Meslekte 25, 40, 50 yılını dolduranlara plaket töreni)

NOT: Seminer Ücretsiz Olup, Bilimsel Programa
20 Kasım 2013 tarihine kadar Odamızın
0362 435 44 78- 435 95 47 Nolu telefonlarından
Kayıt Yaptırılması Gerekmektedir.
Gala Yemeği Bilimsel Programa Katılan TDB
Üyesi Dişhekimlerine Ücretsiz Olup, Diğer
Misafirlere 75-TL’dir.
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ZİYARET / İFTAR YEMEĞİ

İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTUK!

Her sene olduğu gibi bu ramazan da da tüm üye meslektaşlarımızın davetli olduğu iftar
yemeğinde bir araya geldik. Gülhan Restorant’ta yapılan yemeğimizde eski ve yeni üyeler
birbirlerini tanınma fırsatı yakaladı.

ORDU’DA ÜYELERİMİZLE

TOPLANDIK!
2013 yılının başında Ordu’da KESK toplantı salonunda, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı
Abdullah İlker , Yönetim kurulu üyelerimiz ve Ordu’daki dişhekimleri ile iftar yemeğinin ardından
oda faliyetlerinin sunulduğu bir toplantı yapıldı. Toplantıda Odamızın çalışmaları ve 2013 yılı
faaliyetleri tartışıldı.

T

emsilci olarak görevlendirilen Dt.Hüsnü Çuhadar ve Yavuz Gözükan
sırası ile Ordu Valiliği görevine
yeni başlayan Sn. Kenan Çiftçi’ye
Ordu Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Varol
Çanakçı’ya Ordu Belediye Başkanı Sn. Seyit Torun ve Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi Başhekimi Sn.
Dt. Aytaç Bacınoğlu’na nezaket
ziyareti yapmışlardır.
Hüsnü ÇUHADAR / Ordu İl Temsilcisi
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Kenan ÇİFTÇİ / Ordu Valisi

Yavuz GÖZÜKAN / Ordu İl Temsilcisi
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3

Ağustosta Ordu Belde
Otelde Sn. Valimizin,
Sn. Belediye Başkanı, Sn.
Dekanın, Sn. Başhekim meslektaşımızın davetli olduğu, Oda
Başkanı ve yönetim kurulu

14

üyelerimiz, meslektaşlarımızın
katıldığı bir iftar yemeği düzenlenmiştir. Yemeğimize Vali ve
Belediye Başkanı yoğun prog
ramları nedeni ile katılamamışlardır. Kimi sorunlarımızın da

tartışıldığı yemek samimi bir
ortamda geçmiş ve tekrar bir
araya gelme dilekleri ile bitmiştir.
Hüsnü ÇUHADAR

Dişhekimi / Ordu İl Temsilcisi
husnucuhadar@yahoo.com
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TDB

Çalışmaları...

D

eğerli arkadaşlar sizlere TDB’nin yapmış
olduğu bazı çalışmalardan bilgilendirmek istiyorum.
Bu yıl FDI kongresinin 101.
sini İstanbul’da 28-31 Ağustos
tarihlerinde
gerçekleştirdik.
Toplam katılımcı sayısı 16197
kişi ile son 10 yılın katılımcı
sayısında en yoğun katılımına
ev sahipliği yaptı. Bu sayı Paris
den sonra en kalabalık kongre
olma özelliğini taşıyor. Toplam
170 konuşmacı katılımı ile 4
gün sürmüştür. Kongre fuarı
alanı ise 6.000 metrekareden
fazla alan tahsisi ile son zamanların en kapsamlı fuarlarından
biri olmuştur.

masının protestolarla kesilmesi
akıllarda kalan bir anı olmuştur. Meslektaşlarımızın bu protestosununda Sağlık Bakanlığı
tarafından değerlendirilmesi ve
serbest çalışan diş hekimlerin
son yıllarda göz ardı edilmesinin bir sonucu olduğunu düşünmekteyim. Hükümetin bizlerinde sesine kulak vermesinin
zamanı geldi de geçiyor. Hükümetin insangücü ve planlamasını yeniden gözden geçirerek
kontrolsüz biçimde çoğalan diş
hekimliği fakültelerini ve diş
hekimleri sayısını yeniden revize etmeleri gerektiği kanaatindeyim. ADSM’lerin şehir merkezi yerine kırsalda ve ilçelerde
açılması devletin sağlık hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getirecektir. Şehir merkezlerinde
açılan ADSM’ler daha çok popülist yaklaşımların sonucu ve
ticari kaygıların ön planda yer
almasından kaynaklandığını
düşündürmektedir.

Üniversitelerimizde bu kaygıyla hareket etmekte ve kapitalist
düzene ayak uydurmakta geri
kalmamışdır. 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
şehir merkezinde poliklinik açmasının eğitimle alakası nedir?
Akılda kalanlar birçok etkinliğin yanında açılış seremoni- Ticari kaygılarla açılmış yerler
sinde Sağlık Bakanının konuş- olarak düşünüyoruz.
15

Hükümettin sesiz sedasız sınav
sonuçlarını açıklamama kararı
torba yasada geçti. Ve bundan
sonra ÖSYM’nin yapacağı
hiçbir sınavın soruları yayınlanmayacak. DUS soruları da
bundan sonra yayınlanmayacak, sadece ÖSYM’nin seçtiği
sorulan soruların yüzde 10’luk
bir kısmının yayınlanacağı
açıklanmışdı. Gerekçe olarak
da soru üretemedikleri ellerinde fazla soru kalmadığı gibi
bahaneler üretildi. Bizce neden
bu olamazdı. Başka nedenlerin de çok daha etkin olduğu
düşüncesi ve bilgi edinmenin
anayasal bir hak olduğuna dayanarak anayasa mahkemesine
başvurulması talebi ile muhalefet partilerine bu bilgileri ve
talebimizi yolladık. İptal için
anayasa mahkemesine başvurumuz yapılacak.
1-2 Kasım tarihlerinde Adana’da
Başkanlar Konseyi Toplantısı
yapılacak. Burada gündeme öncelikli olarak serbest çalışan diş
hekimlerinin durumlarının konuşulması için gündem maddesini teklif ettim. Bu konuda da
neler yapabiliriz ne yapmalıyız
bu konu hakkında görüşlerimizi
sunacağız.

Tuncay SEVEN

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

21Yaşında...

Vakfı

Çevre alanında Türkiye’de faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEMA
Vakfı, 21. yılını geride bırakıyor. Kurulduğu günden bu yana 253 proje kapsamında 6
bin futbol sahası büyüklüğünde alana 11,5 milyon fidan diken TEMA Vakfı, 11 bin futbol
sahası büyüklüğünde alanda 700 milyon adet meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

T

EMA Vakfı 182 kırsal kalkınma, koruma, biyolojik
çeşitlilik ve ağaçlandırma
projesine imza attı. Doğal varlıkların savunuculuğu kapsamında açılan ve müdahil olunan 188 davanın
87’sini kazanarak, yüzde 71 gibi
yüksek bir oranda başarıya ulaştı
11 Eylül 1992 tarihinde kurulan
TEMA Vakfı, 21. yılında 80 il ve
200 ilçede yürütülen faaliyetlerde aktif görev alan gönüllüleri, 67
üniversitedeki Genç TEMA toplulukları ve Vakfın çalışmalarını tüm
Türkiye’de destekleyen 477 bin gönüllü destekçisi ile faaliyetlerine hız
kesmeden devam ediyor.

2013 yılında odağına eğitimi
alan TEMA’dan 100 bin kişiye
eğitim
Kamuoyunun bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için eğitim çalışmalarını odağına alan TEMA Vakfı,
okul öncesi ve ilkokul çocuklarına
yönelik doğa eğitimi programı olan
Minik TEMA programını genişleterek 2013 yılında da sürdürmeye
devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı desteği ve Türkiye Okul Öncesi
Eğitimini Geliştirme Derneği işbirliği ile gerçekleşen ve çocukların
doğayla erken yaşta tanışmalarının

yolunu açan Minik TEMA programı, 2013 yılında İstanbul’da 500
okulda 29 bin 500 çocukla, Türkiye genelinde ise bin okulda 69 bin
çocukla buluştu.
Türkiye’de bir ilk olan ve Milli
Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Ekolojik Okuryazarlık
Öğretmen Eğitimi’ne 2013 yılında
da devam eden TEMA Vakfı, 3 yılda 60 ilden toplam 240 öğretmene
eğitim verdi. Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi alan öğretmenler kendi
illerinde Mahalli Ekolojik Okuryazarlık seminerleri düzenlediler

Her yıl 30 bin yeni gönüllü
Her yıl yaklaşık 30 bin yeni gönüllü
destekçi kazanan TEMA Vakfı’nın
gönüllü yapılanmasında her yaştan,
her meslekten gönüllüye katılım
fırsatı tanınıyor. Yapılanma, Minik
TEMA’ların, Yavru TEMA’ların,
Genç TEMA örgütlenmelerinin
ve Mezun TEMA’ların, İl ve İlçe
temsilcilikleriyle birlikte yaygın
çalışmalar yürütmelerine imkan
veriyor. Genç TEMA Gönüllülük
Programıyla, gençlerin yerel doğa
mücadelelerinde aktif rol almaları
sağlanıyor.
16
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ve meslektaşlarına bilgilerini aktardılar. TEMA Vakfı sadece 2013
yılında 50 ilden yaklaşık 30 bin öğretmene ulaşarak, Ekolojik Okuryazarlık misyonunu ülke çapında
yaygınlaştırma anlamında büyük
adım attı.
Ataç: “2013 yılı toplumun kendi
doğasını sahiplenmesi adına
önemli bir yıl oldu”
TEMA Vakfı’nın 21. yılına yönelik
açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “
Yıllardır ekoloji mücadelesini sürdüren bir kurum olarak, son yıllarda ülkemizde ve dünyada doğal
varlıkların insanlık tarihinde belki
de hiç olmadığı kadar büyük bir
hızla yok edildiğini görüyoruz. Ancak, 2013 yılı toplumun doğanın
haklarını savunmak adına önemli
adımlar attığı bir yıl oldu. TEMA
Vakfı olarak 2013 yılında yaşadıklarımızdan çok şey öğrendik, tecrübeler edindik” dedi.
2013 yılında sivil toplum kuruluşlarının omuz omuza vererek birikimlerini paylaştığını ve yeni iş birliklerinin oluştuğunu belirten Ataç,
oluşan birlikte çalışma kültürünün,
doğanın haklarına saygılı kentsel ve
kırsal yaşam politikalarının üretilmesi yönünde atılacak adımların
önünü açtığını söyledi.
Toprak Dede BM tarafından
“Orman Kahramanı” seçildi
2012 yılında Alternatif Nobel ödülü alan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’ya
ikinci uluslararası ödül Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından verildi.
BM, Hayrettin Karaca’yı 2013 yılı
‘Orman Kahramanı’ seçti. Hayrettin Karaca, ödülünü 197 ülkenin
katılımıyla Türkiye’de yapılan BM
10. Orman Forumu’nda aldı.
Kuruluşundan Bugüne

TEMA Vakfı:
6 bin futbol sahası büyüklüğünde
alana 11,5 milyon fidan dikildi,
11 bin futbol sahası büyüklüğünde
alanda 700 milyon adet meşe palamudu toprakla buluşturuldu. 59
Kırsal Kalkınma Projesini hayata
geçirildi.
Kayıtlı gönüllülerin sayısı 477 bin’e
ulaştı. 80 il ve 200 ilçede gönüllü
yapılanması sağlandı. 67 üniversitede Genç TEMA toplulukları
kuruldu.
Yetişkin eğitimlerinde ağırlıklı öğretmenler olmak üzere asker ve din
adamlarını kapsayan toplam 40 bin
kişiye eğitim verildi. Ortaokul bazında 52 bin öğrenciyle, okul öncesi
ve ilkokul bazında 89 bin öğrenciyle
doğa eğitimi programları uygulandı.
Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasını sağladı. Suyu varlık olarak
kabul eden TEMA Vakfı Su Yasa
Taslağı’nı hazırladı. Doğal varlıkların savunuculuğunu kapsamında
açılan ve müdahil olunan 188 davanın 87’si kazanıldı, yüzde 71 gibi
yüksek oranda başarıya ulaşıldı.

Yıl : 2 Sayı : 6 / 2013

TEMA Vakfı Birleşmiş Milletler
Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası
tarafından 2012 yılında Dünya’da
ilk kez verilen Land for Life – Yaşam İçin Toprak Ödülünü aldı.
TEMA Vakfı Belge Bilgi Merkezi
çevre konulu 4 bin 164 adet kitabıyla, Türkiye’nin önemli araştırma
ve ihtisas kütüphanelerinden biri
haline geldi.
Uluslararası alanda da çalışmalar
yürütüldü: TEMA Vakfı, Dünya
Koruma Birliği IUCN, Küresel
Çevre Fonu STK Ağı GEF-NGO,
Avrupa İklim Eylem Ağı CAN- Europe kuruluşların üyesidir. Avrupa
Çevre Bürosu EEB ve Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için
Akdeniz Bilgi Ofisi MIO-ECSDE
gibi önemli kuruluşların Yönetim
Kurulu üyesi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
ECOSOC’ta danışman STK statüsündedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
UNCCD ve İklim Değişikliği ile
Mücadele Sözleşmesi UNFCCC
akredite STK üyesidir.

Kadir ACAR
Dişhekimi

Merzifon İlçe Temsilcisi
dtacar@gmail.com
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İŞYERİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR...
İşyeri Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanunlar ve gereklilikler hakkında bilgi almak için odamızda
yürütdüğümüz çalışmada Başkanımız Abdullah İlker ,Genel Sekreterimiz Alper Dilek ve ben firmalarla görüştük.Bu konuyla ilgili bence daha birçok açık var.Yasal yükümlülüğümüz başlamış
durumda. Sadece 2014 yılı başına kadar kendimiz risk analizlerimizi yapıp ,acil durum eylem
planlarımızı hazırlayabiliyoruz.Bu bilgilere birlik web sayfasından yada odamız web sayfasından ulaşabilirsiniz.Oradan elde edeceğiniz risk analizi raporunu şimdiye kadar doldurmuş ve
Acil durum eylem planı ile birlikte muayenehaneleriniz de bulundurmanız gerekmektedir.

Y

eni yılla beraber bu hizmeti işyeri güvenliği uzmanından ve işyeri hekiminden satın almamız gerekecek.
Bunun için kurulan firmalardan
hizmet satın almamız gerekecek.
Bu firmaların uzakta olmayıp
komşu iller içinde sınırlı olması
gerekmektedir.Bu nedenle biz de
5 firma ile görüştük bilgi aldık.
Öncelikle yapmamız gereken yanımızda çalışan yardımcı personele bir eğitim aldırmak.Bu sertifikalı ve içeriği belirlenmiş bir
eğitim ve zorunlu.Bunu yılbaşına
kadar yapmamız gerekiyor.Daha
sonra bir firma ile anlaşıp risk
analizlarimizin ve acil durum eylem planlarımızın işyeri güvenliği
uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir.
Ayrıca bir de
i ş ye -

ri hekimimiz olmalı ve bu rutin
ziyaretleri işyeri güvenliği uzmanı ile birlikte gerçekleştirmelidir.Tabi bütün bunların maddi
yükümlülükleri de beraberinde
gelmektedir.Bizim firmalar ile
görüşmekteki amacımız hizmeti
düzgün ve uygun bir şekilde alabilmektir.Bunun için tüm üyelerimizin hakkını gözeterek firmalarla görüşüyoruz uygun firmayı
sizlere zaman içinde duyuracağız.
Tabi bu arada işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı sayısındaki
yetersizliklere bağlı olarak sürecin tekrar ertelenmesi söz konusu
olabilir.Bu nedenle çok da acele
etmeden süreci takip

etmekteyiz. Yanında çalışanı bu-

lunan hekim arkadaşların bu yasal
yükümlülükleri yerine getirmesi
şart.Yanında yardımcı çalıştırmayan hekimler benim anladığım
kadarı ile yükümlü değil.
Bunlar bence olması gereken ama
yaşadığımız ülkenin şartlarına
uygun hale getirilmesi gereken
uygulamalar.Böyle tepeden inme
önceden hiçbir hazırlık yapılmadan yeterli uzman var mı yok mu
bakılmadan yapılmaması gerekiyor.Eminim herkesin çevresinde
birileri işyeri güvenliği uzmanı
olmak için kursa gidip sınava girmiştir.Umarım zaman içerisinde
birçok kural yerine oturur ama
bence bu işler bir süreçtir.Uygulamaların yerleşmesi zaman alır.Ayrıca muayenehaneler için getirilen
yükümlülükler o kadar artmaktadırki şartlarımız her geçen gün
maddi manevi zorlaşmaktadır.
Diş hekimi olurken hayallerimiz
vardı şimdi o hayallerin yerinde sadece mevcut durumumuzu
korumak var.Daha güzel günler
de mesleğimizi yapabileceğimizi
umarak herkese kolay gelsin…

Övgü TUNÇDEMİR

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

Dişhekimliği

NEREYE GİDİYOR..!
2010 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre; Türkiye’deki Dişhekimliği Fakültesi sayısı
1983-1984 öğretim yılında 8 iken 2008-2009 öğretim yılında 31’e yükselmiş olup bunların
19 tanesinde eğitim verilmektedir. Bu dönemde Dişhekimliği Fakültesi öğrenci sayısı 3598
den 6322’ye ulaşmıştır. Ülkemizde 19264 dişhekimi bulunmaktadır. Bunların 5776’sı Sağlık Bakanlığı’nda, 900 üniversitelerde ve 12588 kişi de özelde çalışmaktadır.
2012 yılına geldiğimizde çalışan Dişhekimlerin dağılımı şu
şekildedir:
%60 Serbest
%27 Sağlık Bakanlığı
%12 Diş Hek. Fakültesi
%1 Diğer
2012 rakamlarına göre ülkemizde aktif olarak çalışan diş
hekimi sayısı 24725’dir.
Serbest çalışan
14581
Kamu-serbest
365
Kamu(TDB üyesi olan)
2062
Kamu(TDB üyesi olmayan) 7727
Diş Hekimi başına düşen nüfus 3059
kişidir.

G

ünümüzde Türkiye’de 49
tane dişhekimliği fakültesi
vardır. Evet tam tamına 49
ve her sene yaklaşık 2000 üzerinde
yeni mezun dişhekimi aramıza katılmaktadırlar. Her geçen gün artan
diş hekimi sayısına karşın son yıllarda yaşanan küresel krizler özellikle emeği ile geçinen toplumsal
kesimlerin yoksullaşmasına neden
olmuştur. Yaşanan krizler sonrası
ülkemizde siyasi iktidarlarca uygulanan sosyo-ekonomik politikalar sağlık çalışanlarının da yaşam
koşullarını ağırlaştırmıştır. Bu süreçten serbest çalışan dişhekimleri
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daha çok etkilenmiştir. Ağız-diş
sağlığı sorunları “dünyada en sık
görülen ve önlenebilir hastalıklardır’’. Hükümetlerin sağlık hizmetlerinin temel ilkesi olan koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinde
öncelik vermemesi, bu alanda
gerekli yatırım ve ulusal projeler
yapmaması nedeni ile diş ve dişeti
hastalıklarının prevalansında azalma olmamıştır.
Dişhekimliği hizmetlerinin kalitesi, hizmetin ve bilginin “rekabeti” ile mümkündür.

Halen sağlık sektörünün tüm bileşenlerinden (tıp hizmetleri, eczacılık hizmetleri, optikciler, tıbbi
malzemeciler vb.) kamu, hizmet
veya mal satın almakta iken sadece diş hekimliği hizmetleri bu
kapsamın dışında tutulmaktadır.
Bu ise hem halkımızın ağız-diş
sağlığının her geçen gün daha da
kötüye gitmesine ve tedavi maliyetlerinin artmasına hem de ülkemizin ortak kaynağı olduğu unutulmaması gereken serbest çalışan
diş hekimlerimiz ve yatırımlarının
verimli kullanılmamasına sebep
olmaktadır. Kamunun özelden
hizmet almasının hem hizmeti
kullananların, hem hizmeti sunanların, hem de hizmeti finanse
eden kamunun yararına olacağı
TDB tarafından önerilen sistemin
avantajları aşağıda belirtirmiştir:
A) Sağlıkla ilgili avantajlar
1- Koruyucu dişhekimliği hizmetlerini önceleyerek bir taraftan
diş kaybı oranı azaltılırken diğer
taraftan da protez ihtiyacı azaltılacaktır.
2- Toplumun hizmete daha rahat
ulaşması sonucu hizmetten yararlanma artacak; dolayısıyla sağlık seviyesinde yükselme olacak ve memnuniyeti artacak. Halkın özel sağlık
kurum ve kuruluşlarından yararla-
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nabilmesi sonucu kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında yığılma ve
sıra ortadan kalkacak.
3- Sistem elektronik ortamda yürütüleceğinden ve yapılan işlemlere
garanti verileceğinden denetimli
olacak, işlem kalitesi yükselecek.
Sürdürülebilir, denetlenebilir bir
sistem olacak.

şılmış olacaktır.
B) Ekonomik boyutuyla ilgili avantajlar
1- Daha sağlıklı bir toplum oluşturularak hem ağız diş sağlığı, hem de
ağız diş sorunlarının neden olduğu
genel sağlık sorunlarındaki azalmalar nedeniyle sağlık harcamaları
azalacak.

4- Sınırsız bir harcama olmayacak,
kamuya yıllık maksimum maliyeti
belli olacak (yıllık kota). Devletin
yıllık olarak belirleyeceği rakam diş
hekimleri arasında adaletli bir şekilde paylaştırılarak diş hekimi başı
kota belirlenecek. Haksız rekabet ve
suiistimaller engellenecek.

2-Özelin devreye sokulmasıyla
kamu bu alanda yeni yatırım yapmayacak. Yeni bina, yeni tıbbi araç
gereç, yeni malzeme ve tefrişat gibi
yatırım maliyetleri olmayacak. Bu
yerlerin işletme maliyetlerinden de
kurtulacak.

Bu önerinin uygun görülmesi halinde ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması sonucu sağlıklı
nesiller yetiştirilmesi hedefine ula-

3-Sistemin elektronik ortamda yürütülmesi ve kayıtlı olması devletin
vergi gelirlerini arttıracak. Kamu
ADSM’lerinin neden olduğu is-

20

tihdam kaybı engellenecek, özelde
hem dişhekimi ile dişhekimi yardımcısı istihdamı artacak, hem de
dişhekimine malzeme ve hizmet
sağlayan sektör canlanıp kayıt altına girecek.
Kamunun sağlık harcamalarındaki
en büyük korkusu bu alanda önünü görememesidir. Halbuki TDB
tarafından önerilen sistemde devlet
yıllık kotayı belirleyeceğinden sınırsız, öngörüsüz bir bütçe ile karşılaşılmayacak.
Yazımızın başlığında sorduğum
sorunun yanıtını en kısa sürede ve
yüz güldürücü şekilde almak dileğiyle...

Ali ŞENER

Samsun Dişhekimleri Odası Saymanı
dt_alisener@hotmail.com
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SÖYLEŞİ

FERYÂD!
“

Feryâd bu âlemdeki İşte bu sebeple feryâd! mısraını
âheng-i siyehden” Abdül- yazdım. Yoksa genel hekimlik
yönünden çok olumlu yönleri
hak Hamid Tarhan
olan sistemin bütünüyle iyileşHayat, doğmamazlık edemez- tirilmesi beklentimizdir. Böydi çünkü o Allah’ın en büyük lece bir meslek uygulamasında
ikramıdır. Biz önsözde bu du- ümidler, açmadan solan çiçekrum açıkça ifade edilmişken, ler gibi kuruyup giderler.
kulluğun, önce canlılık ve sağlıklılık gerekliliği üzerine ku- Hizmetlerin üretilmesinde düzenleyici (amir) makamlar ilerulabileceği belirtilmektedir.
riye yönelik birtakım yönlerden
Özel okulların açılması giri- bir takvim yılını BİR TAM yıl
şimleri sırasında özel hukuk olarak değil de her yılda 15-20
fakülteleri, özel harbokulu ve gün bile olsa tam yıl uygulamatıbbın sadece genel başlığına sının gerçekleşmiyeceği (Devlet
olumsuz gözle bakılıp, diğer Baba)nın güvenilirliğine gönülöğretim kurumlarına yeşil ışık
yakılmıştı.

ler nasıl razı olabilirler?
Bizler, Devlet ve milletimizin
minnettarı olarak vatandaşlık
psikolojimizin zımparalanmasının tashihini bekliyoruz. “Devlet baba” herkesin ebeveyni mesabesindedir.
Saygılarımla...

Seyfettin GENÇ
Diş Hekimi

Boyabat / SİNOP

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonunda
yapılan açıkoturum sonunda
1963’den bugüne özel okullar anlayışı, enflasyonu ile 46
Dişhekimliği Fakültesi, sivrilmiş ve sivriltilmiş, ancak mezun meslekdaşlarımız dengeli
bir uygulama fırsatı bulamamışlardır.
Muhtelif meslek dallarında
uygulanan asgari ücret tarifeleri pratikte uygulanamaz halde yorumlanmak zorluğuna
yönlenmiştir.
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DUYURULAR

Siyah/Beyaz Günler

Duyurular

ODAMIZDAN
DUYURULAR

SİYAH BEYAZ HABERLER

ODAMIZDAN KAYDI
SİLİNENLER

Odamızdan Kaydı Silinenler
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Seyfettin Genç
Elif Dilara Arslan
Arzu Demir
Tuğba Baş
Arzu Şanlı
Funda Yavan
Çiğdem Uygun
İbrahim Ülkü Erktan
Özgün Özalay
Ahmet Esen
İsa Akçam
Azim Zantur

Dişhekimi Ahmet Okuyucu’nun oğlu
Semih Okuyucu Betül Köneçoğlu ile dünya evine girmiştir.
Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Dişhekimi Tarık Kaptan’ın babası
Dişhekimi Hüseyin Avni Özdemir’in anneannesi
Yönetim Kurulu Üyemiz Dişhekimi M.Kamil Güvenin kayınvalidesi vefat
etmiştir. Merhum ve Merhumelere Allahtan rahmet kederli ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

2013 YILI AİDATINI ÖDEMEYENLER İÇİN
31 EKİM 2013 TARİHİNE KADAR
Özel sağlık kuruluşunda (muayenehane, müşterek muayenehane,
poliklinik, merkez) çalışan hekimlerden:318,50-TL
Sadece kamu kurumunda görevli dişhekimlerinden ve
çalışmayan dişhekimlerinden: 159,50-TL
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ODAMIZA YENİ KAYIT OLAN ÜYELERİMİZ
Gülcan SOYTÜRK
Dişhekimi

02.09.1990 tarihinde Perşembe’de doğdu. 26.08.2013 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Çarşamba/Samsundaki muayenehanesinde mesleğini
icra etmektedir.

Ayşe BALLITAŞ
Dişhekimi

17.08.1990 tarihinde Erzurum’da doğdu. 14.06.2013 tarihinde Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ünye / Ordu muayenehanesinde mesleğini icra etmektedir.

Selçuk SOYDAN
Dişhekimi

13.07.1990 tarihinde Oltu’da doğdu. 06.09.2013 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Fatsa/Ordu’daki özel hastanede mesleğini
icra etmektedir.

Mehmet Akif KARABULUT
Dişhekimi

05.07.1987 tarihinde Fatsa’da doğdu. 11.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Kumru/Ordu’daki muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.

Güldan AKGÜL
Dişhekimi

05.07.1989 tarihinde Tekkeköy’de doğdu. 09.06.2013 tarihinde Karadeniz Teknik
Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu.
İlkadım/Samsun’daki özel bir poliklinikte mesleğini icra etmektedir.

Yasemin SOY
Dişhekimi

08.07.1988 tarihinde Sinop’da doğdu. 21.08.2011 tarihinde Ankara Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Sinop’taki muayenehanesinde mesleğini
icra etmektedir.

Türkan EĞİLMEZ ÖZDEMİR

Dr.Dişhekimi/Çocuk Dişhekimliği Uzmanı

08.04.1982 yılında Konya’da doğdu. 12.09.2005 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. 18.10.2011 tarihinde 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Pedodonti bölümünde doktorasını tamamlayarak 28.12.2011 tarihinde çocuk dişhekimliği uzmanı unvanını almıştır. İlkadım/Samsundaki muayenehanesinde
mesleğini icra etmektedir.
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