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Değerli Meslektaşlarımız,

2020 - 2022 yıllarında 18. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası 
organları olarak yaptığımız çalışmaları derleyen bu rapor, 
meslek örgütümüzün aldığı yolu, aştığı engelleri görmek ve 
kayda almak açısından büyük öneme sahiptir.

Çalışma raporları, Oda Yönetimlerine çalışmalarında rehberlik 
etmesi ve hizmette devamlılığın sağlanması açısından 
olmazsa olmaz unsurlardır.  Odamızın yazılı hafızası açısından 
diğer dönem raporları gibi önemli bir evrak olan 18. Dönem 
Çalışma Raporu, yeni dönemde görev yapacak Kurullara ve 
Komisyonlara da rehberlik edecektir.

Raporda kayda geçen tüm çalışmalara emek veren, bizi  
destekleyen, motive eden değerli meslektaşlarımıza, oda 
çalışanlarımıza, hukuk danışmanlarımıza, mali müşavirimize 
ve destek olan firmalara en içten duygularımızla teşekkür 
ederiz.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5-6 Eylül 2020 
tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Ankara Dişhekimleri Odası 
18. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda Oda Organları 
belirlenmiş, Yönetim Kurulumuz mazbatasını 9 Eylül 2020 
tarihinde almıştır. İlk yönetim kurulu toplantısı ve görev 
dağılımı 10 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır. ADO Yönetim 
Kurulu, 9 Eylül 2020 tarihinden 31 Mart 2022 tarihine kadar 7 
günlük toplantı periyodu ile 75  toplantı yapmış ve 3369  karar 
almıştır.

Çalışma dönemimizde Odamız tarafından Türk Dişhekimleri 
Birliği’ne, resmi kurumlara, Odalara, Hukuk Bürosu’na ve 
çeşitli kurumlara 4278 yazı gönderilmiş, 4809 evrak gelmiş ve 
Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir.

Ankara Dişhekimleri Odası

SUNUŞ
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Tuba ULUCANLAR
Başkan Vekili

F. Serhat ÖZSOY
Başkan

Gamze Burcu GÜL
Genel Sekreter

Ali KARAAĞAÇ
Sayman

Ali Cemal TINAZ
Üye

Ercan SÜKUT
Üye

Deniz GÜRSOY AYALP
Üye

Emre BARIŞ
Üye

Mehmet TARTICI
Üye

18. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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Hacer DENİZ ARISU
Başkan

 Hasan YILDIZ
Raportör 

(05.09.2020 – 01.07.2021)

 Alper BAŞAK
Raportör

 M. Aziz AVCIOĞLU
Üye 

Ahu Eser ESET
     Başkan

Okan Orçun ENGÜR
Raportör

Ayşe GÜLŞAHI
Üye

Serpil YAĞAN
Üye

Ferda BÜYÜKBAYKAL
Üye

18. DÖNEM DENETLEME KURULU

18. DÖNEM DİSİPLİN KURULU
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Mehmet  Murat 
AKKAYA

Süha ALPAY 

A. R. İlker CEBECİ Murat ÇAĞLAR 

 Ünal AKDOĞAN 

Neslihan SEVİM 

Armağan 
DEMİRÖREN   

Serkan ER

  Sibel KEPEZ ÜLKÜ

Nilüfer ÇELEBİ 

Gürcan 
ESKİTAŞÇIOĞLU 

Helin ARAS

18. DÖNEM TDB DELEGASYONU

Tevfik KARAER
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Abidinpaşa
İbrahim DURSU
Şükrü KAR

Akyurt
Ali MERT

Aydınlıkevler
Ersungül ER

Ayrancı
Koray GÜNER

Bahçelievler – Beşevler
Naciye Serpil ERGÜNOL
Berna SAKAOĞLU OBUZ
Kaan ORHAN (Beşevler)
Didem ARGUN
Orhan KAZAN

Balgat
Zeynep GÜLER
Alkan DİNÇ
Ekin AŞILIĞINAR

Bakanlıklar
Nejat MERGEN
Serpil YAĞAN

Batıkent
Ali KARAAĞAÇ
Halil İbrahim BARKİYER
Özgenur CÖMERT
Meltem KOZ

Beypazarı
Meryem KARAGÖZ

Çankaya
Evren BİLGİN
Özgür Yıldırım TO
Hamiyet ÜNSAL

Çankırı
Hakan DEMİROK

Çayyolu - Ümitköy 
Burak YANDIMATA
Emin Tayfun KAYA
Emine ÜNLÜ
Fatih ÖZYÜRÜK
Songül MİRZAOĞLU 
Suzan KOÇAK 
Yasin YILDIZ

Çubuk
Ahmet YILMAZ
Ferhat ÇİFTÇİ

Demetevler
Leyla GÖKTAŞ
Serpil ŞENTÜRK (İKİNCİ)

Demirtepe - Anıttepe
Mehmet Aziz AVCIOĞLU
Elif ACARAKÇAY
Ayşim ŞENOL ÖZEL

Dikimevi-Cebeci
Ercan SÜKUT

Dikmen
Cemal ÇAKIR 
Cenk SEZER
Miyase DENİZERİ
Neslihan SEVİM

Emek 
Murat Ali ONUL

Eryaman 
Ali Cenap ATMACA

Esertepe
Necmettin YETA

Etimesgut
Nuray KAR
Alptuğ  KENDİRCİ
Nakiye İLİK

Gaziosmanpaşa
Yusuf Güven ÖZEN

18. DÖNEM İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ
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Gölbaşı
Atakan GÜNDÜZ
Aynur ÖMERCİOĞLU

Hasköy
Orhan COŞKUN
Aydın MISIROĞLU 

İncirli
Necla YÜCE
Fevzi GÖZÜKÜÇÜK

İnebolu
Süleyman BALTA

Kızılay
Erdoğan Alp KÖFTECİ
Burçin Hilal SONBAY
Fikri Tsaous MEMET 
Nazmiye AK
Mehmet TARTICI
Ibrahim Çağrı ÖZÇELEBİ
Gülseren KIZILKAYA 

Kalaba 
Yavuz AKÇAĞLAR

Kastamonu
Bahadır SEYDİOĞLU
Murat EVLİYAOĞLU

Kavaklıdere
Çağdaş ONAT

Kayaş
Halil İbrahim EKEN
Gökhan NAS

Kazan
Müjgan DEMİR

Kırıkkale 
Tuna CAVBİN

Küçükesat
Serpil ÖZER BUYURGAN

Maltepe – Yücetepe-Tandoğan-Mebusevleri
Ayşim Şenol ÖZEL

Mamak
Dilek CETEMEN
Haydar Sinan ÇELİK
Seçil SÖNMEZ 

Or-An 
Ayşe ÇAM YAMAN
Nihat YALÇIN

Öveçler
Bülent İNCİ 
Miyase DENİZERİ

Polatlı
Hakan KOÇOĞLU 
Rafet HATİPOĞLU 

Pursaklar
Burcu ÖZTÜRK
Aysel YAKUT

Sıhhiye
Emel FIRATLI
Ercan BAYSAL
Serpil YAĞAN

Sincan 
Canan ŞİMŞEK TORUN
Harun YILDIZ (Yenikent)
Hilmi EROL
Mustafa ÇAY 

Siteler 
Sevinç ÖYLÜ
Türkan YAĞLI

Şereflikoçhisar
Erkan KUTLU

Tunalı Hilmi
Ahmet Murat ORUÇ
Gamze Burcu GÜL
Handan Tuğçe OĞUZ
Kağan KANTAR
Muammer ÜRÜN
Semih Süreyya YAZICI
Volkan AYKAÇ
Yasemin NACAR

Ulus
Cihat Ş. ÖZKAN

Yenimahalle 
Sibel KEPEZ ÜLKÜ
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ODA PERSONELİMİZ

Nuran ÇİL
İdari Müdür

Metin ENGÜR
Muhasebe Sorumlusu

Şevket KILIÇARSLAN
Teknik Görevli

Birgül CANER
Teknik Görevli
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18. 
DÖNEME BAKIŞ

COVID-19 NEDENİYLE YİTİRDİĞİMİZ TÜM 
YURTTAŞLARIMIZIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
ANISINA SAYGIYLA...

14.09.2020

Covid 19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına 
dikkat çekmek, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ve sağlık 
çalışanlarını sağlık kurumlarında ve tüm yaşam 
alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında “siyah 
kurdele” takarak andık.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
öğrencileri Merve Özdemir ile Ecem Korkmaz’ı 

elim bir trafik kazasında yitirmenin 
derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailelerine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI 13.09.2020
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12 EYLÜL 12.09.2020

Darbelerin ve darbeleri yaratan zihniyetin 
karşısında, her koşulda demokrasiden yanayız.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 18. DÖNEM YÖNETİM 
KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU 

Serhat Özsoy   (Başkan) 
Tuba Ulucanlar   (Başkan Vekili) 
Gamze Burcu Gül   (Genel Sekreter) 
Ali Karaağaç    (Sayman) 
Emre Barış    (Üye) 
Deniz Gürsoy Ayalp  (Üye) 
Ercan Sükut    (Üye) 
Mehmet Tartıcı   (Üye) 
Ali Cemal Tınaz   (Üye) 
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10 EKİM ANKARA KATLİAMI 
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ !

10.10.2020

11.10.2020

10  Ekim 2015 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin “Emek, Barış ve 
Demokrasi” talebiyle bir araya geldiği Ankara Garı önünde gerçekleştirilen Cumhuriyet 
tarihinin en kanlı terör saldırısında yitirdiğimiz 103 canı saygıyla anıyoruz.

Katliamın üzerinden 5 yıl geçti.
İzleri silinmedi, adalet yerini bulmadı!

DÜNYA 
KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ 

ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN MERKEZİ, 
CUMHURİYETİN KALBİ ANKARA'NIN 
BAŞKENT OLUŞUNUN 97. YILI KUTLU OLSUN.

13.10.2020

Ulusal kurtuluş mücadelemizin 
merkezi, Cumhuriyetin kalbi 

Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı 
kutlu olsun

Tüm kız çocuklarının nitelikli bilimsel eğitime, iş 
ve sosyal hayat fırsatlarına erişebilmesi umuduyla...
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3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği 
Kanunu’na göre; 

Bildirim zorunluluğu (1) 

Madde 42 –

Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları 
istihdam eden bütün özel kurum ve 
işyerleri tayin, nakil, işten ayrılma ve 
benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde 
bulundukları yerin Odalarına bildirmeye 
mecburdurlar. 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe 
göre;

- Poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı görev 
yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir 
diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul 
müdür, sadece bir poliklinik veya ADSM’de 
mesul müdürlük görevini üstlenebilir.

- Mesul müdürün, sağlık kuruluşunun 
çalışma saatleri dışında hizmet verdiği 
sürelerde ve/veya hukuken kabul edilebilir 
mazeret hallerinde, en fazla bir ay süre ile 
yerine, mesul müdürün yazılı şekilde yetki 
devri yaptığı ve kuruluşta görev yapan bir 
diş hekiminin bulunması zorunludur.

- Mesul müdür, diş hekimliği mesleğini 
sadece mesul müdürlük yaptığı poliklinik 
veya ADSM’de icra edebilir; muayenehane 
de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık 
kuruluşunda mesleğini icra etmesi yasaktır.

- ADSM ortağı olan diş hekiminin ölümü 
halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar 
hesabına en fazla beş yıl; varisler arasında 
eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar 
hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul 
müdür sorumluluğu altında ADSM’nin 
işletilmesine izin verilir. Ölen diş hekimi aynı 
zamanda mesul müdür ise, en geç on beş iş 
günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 
14 üncü madde hükümlerine göre işlem 
yapılır.

- Poliklinik ortaklarından olan bir diş 
hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş 
hekiminin poliklinik faaliyetlerini devam 
ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre 
işlem yapılır. Tek diş hekimi kalması halinde, 
üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz 
ise poliklinik faaliyetine son verilir veya 
muayenehaneye dönüştürülür. 

- Mesul müdür, sağlık kuruluşunun 
faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü 
işlemde Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci 
derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari 

16.10.2020

MESUL MÜDÜR GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Ağız Diş Sağlığı Polikliniklerinde işten ayrılma, mesul 
müdür ve ortaklık değişikliklerinin süresi içerisinde bildirilmemeleri nedeniyle 
dişhekimlerini zor durumda bırakacak sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan bu 
sıkıntıların önüne geçmek amacı ile Mesul Müdür görevleri ve bildirim zorunluluğu 
ile ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
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işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer 
diş hekimleri ve ilgili uzman tabipler ile 
birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari 
işlerinden, sağlık kuruluşunun faaliyetinden 
ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt 
yapı imkânlarının sağlanmasından, işleten 
sorumludur.

- Mesul müdürün istifası, işleten tarafından 
görevine son verilmesi, mesul müdürlük 
şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi 
veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, 
böyle bir durumun ortaya çıkmasından iti-
baren en geç on beş iş günü içinde yeni bir 
mesul müdür görevlendirilir. Mesul müdür-
lük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken 
belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. 
Bu hallerde, yeni mesul müdür adına belge 
düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunda 
tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük 
şartını taşıyan bir diş hekiminin mesul mü-
dürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe yazı-
lı olarak bildirilir.

- Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin 
hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair 
zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kurulu-
şundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itiba-
ren en geç üç iş günü içinde işleten tara-
fından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve 
sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan bir 
diş hekiminin en fazla bir ay süre ile mesul 
müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe 
yazılı olarak bildirilir.

- İlgili mevzuata göre meslekten geçici ola-
rak men edilenler, bu yasakları süresince 
mesul müdürlük yapamazlar. İşleten tara-
fından, meslekten geçici men cezası süre-
since mesul müdürlük görevini yürütmek 
üzere, cezanın uygulanmaya başlandığı 
tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde 
sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve 
mesul müdürlük şartını taşıyan bir diş heki-

minin görevlendirilmesi ve yazılı olarak Mü-
dürlüğe bildirilmesi gerekir.

Mesul müdürün görevleri:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin iş-
lemlerini yürütmek.

b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet ka-
lite standartlarının korunması ve sürdürül-
mesini sağlamak.

c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, 
personel, malzeme yapısında meydana ge-
len ve bu yönetmelikte bildirimi zorunlu kı-
lınan tüm değişiklikleri zamanında müdür-
lüğe bildirmek.

ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen 
veya ayrılan sağlık personelinin çalışma bel-
gelerini en geç beş iş günü içerisinde mü-
dürlüğe iade etmek.

d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içeri-
sinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak 
yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri 
onaylamak.

f ) Mesul müdürlük görevini yazılı şekilde 
devrettiği diş hekimi tarafından, mesul mü-
dürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve 
sürekli olarak yerine getirilmiş olup olmadı-
ğını incelemek.

g) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili 
mevzuata ve sağlık kuruluşunun iç işleyişi 
konusunda hazırlanıp çalışanlara duyuru-
lan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyul-
masını sağlamak ve bunun için gerekli iç 
denetimleri yürütmek.

ğ) Denetim sırasında yetkililere gereken 
bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yar-
dımcı olmak.
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h) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkili-
lerce verilecek diğer görevleri yerine getir-
mek.

ı) Tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun şe-
kilde bertaraf edilmesini sağlamak.

i) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimleri 
ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile 
ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek.

j) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz 
ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazla-
rın bakımını sağlamak.

k) Görev yapan bütün personelin sağlık ta-
ramalarını yaptırmak.

l) Ortaklarda meydana gelen değişiklikleri 
on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek.

Atık ilaçların toplanması ve tehlikeli kimyasal atıkların bertarafı konusunda görüş 
alışverişinde bulunmak üzere Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu ile bir 
araya geldik.

22.10.2020

ANKARA KENT KONSEYİ ÇEVRE VE 
SIFIR ATIK ÇALIŞMA GRUBU İLE BİR ARAYA GELDİK.

"Atık ilaç çöp değildir."
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22.10.2020

Filyasyon kapsamında dış ilçelerde görevlendirilen ve ulaşımları sağlanmayan  
meslektaşlarımızın yol ve gündelik masraflarını talep etmek üzere Ankara Valiliği İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne verebilecekleri dilekçe örneğini hazırladık.

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE FİLYASYONDA 
GÖREVLENDİRİLEN DİŞHEKİMLERİNİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

https://www.ado.org.tr/haberler/filyasyon-
kapsaminda-dis-ilcelerde-gorevlendirilen-ve-
ulasimlari-saglanmayan-meslektaslarimizin-
yol-ve-gundelik-masraflarini-talep-etmek-
uzere-ankara-valiligi-il-saglik-mudurlugu-ne-
verebilecekleri-dilekce-ornegi

Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durum-
lar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa 
Çalışma Ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı (Karar 
Sayısı: 3134) 27.10.2020 tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/Genelge_2020_001-1-1570-PDF.pdf 

27.10.2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 
2 AY DAHA UZATILDI 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına dair 
3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 27.10.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlandı.
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Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
ek birinci maddesi ile Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile 

Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman 
tabip, tabip, uzman diş tabibi (226), diş 
tabibi (198) ve eczacı kadrolarına ilk defa 
veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş 
ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde 
noter tarafından bilgisayar ortamında kura 
ile yapılacak.

*Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet 

adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer 
alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 
e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi 
ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen 
süreler içinde yapılacak.

*Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) 
internet adresinden ilan edilecek.

*Başvuru yapacak adaylar, kura 
takviminde belirtilen tarihler arasında PBS 
üzerinden başvuru formunu elektronik 
ortamda doldurup tercihlerini kaydedip 
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi 
yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve 
tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 
Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate 
alınmayacak.

28.10.2020

28.10.2020

SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE 
YENİDEN ATAMA KURASI İLANI YAYIMLANDI

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN! 

Cumhuriyet, bağımsızlığından ödün vermeyenlerin, 
ümmetçilik yerine ulusçuluğu, kulluk yerine 
yurttaşlığı, kişi iktidarı yerine ulus iradesini, 

bağnazlık yerine çağdaşlığı seçenlerin kurduğu rejimdir.

Cumhuriyete ve onun kazanımlarına sahip çıkıyor, 
başta Mustafa Kemal  Atatürk olmak üzere tüm şehit ve 
gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
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28.10.2020

10.11.2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA; 
“İSTİFA, EMEKLİLİK VE İZİN YASAĞI GETİRİLDİ” 

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl 
Valiliği'ne gönderilen 27.10.2020 
tarih ve 3137 sayılı 'Personel 

Hareketleri' konulu genelge ile koronavirüs 
salgını ile mücadelenin kesintisiz, 
etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla 
mücadelede görev yapan personeli olası 
riske karşı koruyabilmek amacıyla, 
başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca 
alınması gereken tedbirlere yönelik 
olarak birtakım düzenlemeler 
yapıldığı ve uygulamaya konulduğu 
belirtildi.

Genelge kapsamında;  sağlık çalışanlarının 

istifalarının kabul edilmeyeceği, ayrıca yaş 
haddi ve malulen hariç emeklilik işleminin 
tesis edilmeyeceği ve yıllık izinlerinin 
durdurulduğu ifade edildi.  

Söz konusu genelgede; sağlık tesislerinde 
görev yapmakta iken, başka 

kamu kurum ve kuruluşlarına 
atama talep edip de 
ataması yapılan personelin 
ayrılışının yapılmayacağı, 
başka kamu kurum ve 

kuruluşlarına atanma 
talep eden personele 

de bu süreçte muvafakat 
verilmeyeceği belirtildi.

ATAMIZI SEVGİ SAYGI 
VE MİNNETLE ANIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu,  
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, 
Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmetleri setine ulaşmak 
için tıklayınız. 

(https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2020/11/sas-adsh-setipdf.pdf )

13.11.2020

SAĞLIKTA AKREDİTASYON 
STANDARTLARI AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI HİZMETLERİ SETİ 
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Ülkemizde 22 Kasım gününü içine 
alan hafta;  Türk Dişhekimleri Bir-
liği ve Odalarımız tarafından top-

lum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttır-
mak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları-
nı kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir 
parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda 
izlenen politikaları değerlendirmek ve mes-
leki sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Top-
lum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlan-
maktadır.

Bu yıl COVID-19 pandemisi, depremler, yi-
tirdiklerimizin derin acısı ve katlanarak bü-
yüyen mesleki sıkıntılarla buruk bir kutlama 
yapıyoruz.

Yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunları-
mızın yanında pandemi döneminin getir-
diği sorunları da bir kez daha hatırlatmak 
durumundayız.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının 
doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkışan 
sağlık sistemi sonucu bugün, 11 binden 
fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanı-
nı kaybettik, binlerce sağlık çalışanı virüsle 
enfekte oldu ve mevcut sağlık krizi her gün 
derinleşiyor.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin büyük 
kısmının,  meslek tanımları dışında filyas-
yon uygulamasında görevlendirilmeleri, 
yaşadıkları sorunlar, ADSM ve ADSH’lerde 
hizmet vermeye devam eden hekimlerin 
zorlu çalışma koşulları ve buna bağlı olarak 
yurttaşların sağlık hizmetine erişememesi, 
serbest çalışan dişhekimlerinin artan eko-
nomik sıkıntıları ve koruyucu ekipman te-
mininde ortaya çıkan güçlükler meslektaş-
larımızı hızla tükenmişliğe sürüklemektedir.

Virüs karşısında en yüksek risk altında çalı-
şan meslek grubunda olmamıza rağmen, 
COVID-19, hala meslek hastalığı olarak ka-
bul edilmemekte, COVID yıpranması veril-
memektedir.

COVID-19 tüm sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı kabul edilmelidir.

Döner sermaye uygulaması ve performans 
sisteminin yanlışlığı salgın döneminde bir 
kez daha açıkça görülmüşken, kamuda çalı-
şan meslektaşlarımız için talebimiz ek öde-
me değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe 
yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artı-
şıdır.

16.11.2020

16-22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI 

Türkiye'de Bilimsel Dişhekimliğinin 112. Yılı

Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın 
"Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kutlu olsun.
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Her şeye rağmen dünyada ve ülkemizde 
dişhekimliği mesleği, misyonu ve vizyonu 
itibarıyla gençler arasında öncelikle tercih 
edilmektedir. Ancak eğitim ve insan gücü 
planlaması yapılmadan, siyasi rant için art 
arda açılan alt yapıdan yoksun, akademik 
kadroları yetersiz fakülteler, kontrolsüz art-
tırılan kontenjanlar ve 
usulsüz yatay geçişler 
nedeniyle hem eğitim 
standardı düşmekte, 
hem de işsiz dişhe-
kimlerinin sayısı art-
maktadır.

Tüm bu sorunların çö-
zümüne katkı sunmak 
için, yetkileri Anaya-
sa’nın 135. Maddesi ile 
belirlenmiş olan kamu 
kurumu niteliğinde 
kurulmuş meslek bir-
liklerinin ve odalarının 
süreçlere dahil edilmesi ve kamusal yet-
kilerinin korunması zorunluluktur. Meslek 
örgütleri özellikle pandemi döneminde alı-
nacak önlemler, görevlendirmeler ve plan-
lamalar ile ilgili görüş bildirmeli, karar me-
kanizmalarında söz sahibi olmalıdır.

Bizler, deneyim ve birikimimizle mevcut 
sorunlara çözüm üretecek ulusal sağlık po-
litikaları oluşturulması için katkı sunmaya 
hazırız.

Yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve ekono-
mik sorunlar, değişen çalışma koşulları, 

mobbing ve bitmeyen 
şiddetle mücadele 
ederken topluma kar-
şı sorumluluğumuz ve 
mesleki yükümlülüğü-
müz gereği, toplumun 
ağız ve diş sağlığı ko-
nusunda bilinçlendi-
rilmesi, ağız diş sağlığı 
düzeyinin yükseltil-
mesi konusunda üze-
rimize düşeni yapma-
ya devam edeceğiz.

Çalısma koşullarımızın 
ve özlük haklarımızın 

iyileştirildiği sağlıklı günlere bir an önce ka-
vuşmak umuduyla Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası'nı ve tüm meslektaşlarımızın 22 Ka-
sım Dişhekimliği Günü'nü kutlarız.

Ankara Dişhekimleri Odası
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İçişleri Bakanlığı tarafından #COVID19 
tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin Valilikle-
re gönderilen genelge kapsamında, sokağa 
çıkma kısıtlamasının dışında tutulan kamu 
ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ça-
lışan meslektaşlarımız Oda kimlik kartlarını, 
klinik yardımcıları ise ücretsiz ulaşım için de 
kullanılan sağlık personeli kimlik kartlarını 
göstererek, gerektiğinde istisnai durumları-
nı belirtebilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tüm sağlık çalışanlarına sağlanan ve yıl so-
nuna kadar geçerli olan ücretsiz ulaşımdan 

faydalanabilmek için kullanılabilecek per-
sonel kimlik kartının bir örneğine web site-
mizden ulaşabilirsiniz:  
https://www.ado.org.tr/duyurular/
personel-kimlik-karti-hk

İçişleri Bakanlığı tarafından #COVID19 ted-
birlerinin uygulanmasına ilişkin Valiliklere 
gönderilen genelgeye ulaşmak için tıklayı-
nız. 
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/
Son%20Tedbirler.pdf )

20.11.2020

22.11.2020

COVİD 19 TEDBİRLERİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN 
YENİ TEDBİRLER HK.

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ

Çalışma koşullarımızın ve 
özlük haklarımızın iyileştirildiği 
sağlıklı günlere bir an önce 
kavuşmak umuduyla...

https://www.ado.org.tr/duyurular/personel-kimlik-karti-hk
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/Son%20Tedbirler.pdf
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26.11.2020

28.11.2020

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönergesi'n-
de yer alan Sağlık Hizmetleri İzleme, De-
ğerlendirme ve Denetim Birimi'nin görev-
lerinin tanımlandığı Ek:2'de C bölümünün 
3.bendinin a,b ve c maddelerinde  T.C. An-
kara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hiz-
metleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim 
Birimi'nin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 
Buna göre Dişhekimlerinin sosyal medya 
hesaplarında yayımladığı ve mevzuata ay-
kırı olan reklama yönelik paylaşımları  T.C. 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık 

Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Dene-
tim Birimi'ne bildirilecektir.

Herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak 
için sosyal medya paylaşımlarınızın mevzu-
ata uygun olması hususuna dikkatinizi çe-
ker, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

İlgili Yönerge'ye ulaşmak için tıklayınız. 
https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,26280/
saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-
standartlari-ile-calisma-usul-ve-esaslarina-
dair-yonerge.html

MEVZUATA AYKIRI SOSYAL MEDYA 
PAYLAŞIMLARI HK. 

"Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi 
uygulamasından sayılmayan işlerde 
görevlendirilemez. Ancak deprem, sel 
baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve 
hizmetin normal olarak sürdürülemediği 
hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik 
görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü 
kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık 
tesislerine 3 aylık süreler halinde bir yıl 
içinde en fazla iki defa görevlendirilebilir. 

Bu görevlerde geçen süreler eğitim 
süresinden sayılır. Ancak yukarıda sayılan 
haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen 
ve çekirdek eğitim müfredatındaki 
yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık 
öğrencilerine program yöneticisinin önerisi 
üzerine eğitim kurumunun akademik 
kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı 
verilebilir" maddesi eklenerek Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır.

TIP VE DİŞHEKİMLİĞİNDE 
UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİĞİ 

Tıp ve  Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;

https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,26280/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-standartlari-ile-calisma-usul-ve-esaslarina-dair-yonerge.html
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MAYIS 2020’den BUGÜNE ACİL GELİŞMELER 
TELEGRAM KANALIMIZDA 

30.11.2020

21.12.2020

Mayıs Ayından bugüne acil gelişmeler Telegram kanalımızda

Katılmak için: https://t.me/ankaradishekimleriodasi
Ankara Dişhekimleri Odası

Yine Genelge ekindeki listede belir-
tildiği şekilde “…özel sağlık kurum 
ve kuruluşları ile buralarda çalışan-

lar, hekimler…” sokağa çıkma kısıtlamasın-
dan muaf tutulmuştur. Buna bağlı olarak, 
“Zorunlu sağlık randevusu olanlar” da söz ko-
nusu kısıtlamadan muaftır.

Meslektaşlarımız Oda kimlik kartlarını, kli-
nik yardımcıları ise ücretsiz ulaşım için de 
kullanılan sağlık personeli kimlik kartlarını 
göstererek, gerektiğinde istisnai durumları-
nı belirtebilirler.

Randevulu hastalarımız, hekimleri tarafın-
dan kendilerine ulaştırılan, ad soyad ve TC 
no'larını içeren dilekçe ya da cep telefonları-
na gönderilen mesajla kliniklere gidebilirler.

Randevulu hastalarımızın sokağa çıkma ya-
sakları süresince tedavilerini sürdürmekte 
sorun yaşamamaları için kullanılabilecek di-
lekçe örneği aşağıdaki gibidir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. https://
www.ado.org.tr/haberler/sokaga-cikma-
kisitlamalarinda-dishekimligi-uygulamalari

Personel kimlik kart örneğine ulaşmak 
için tıklayınız. https://www.ado.org.tr/
haberler/sokaga-cikma-kisitlamalarinda-
dishekimligi-uygulamalari

İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 
89780865-153-7576 Sayılı Genelgesine 
Ulaşmak İçin Tıklayınız. https://www.
ado.org.tr/cms-uploads/2021/04/icisleri-
bakanligi-genelgesi-27-04-2021.pdf

SOKAĞA ÇIKMA 
KISITLAMALARINDA 
DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARI 
İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarihli Genelgesine 
göre 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs arasında 
uygulanacak kısıtlamalardan muaf olan kişi ve 
kuruluşlara ilişkin açıklamada sağlık hizmetlerinin 
sürdürüleceği belirtilmiştir.

https://www.ado.org.tr/haberler/sokaga-cikma-kisitlamalarinda-dishekimligi-uygulamalari
https://www.ado.org.tr/haberler/sokaga-cikma-kisitlamalarinda-dishekimligi-uygulamalari
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/04/icisleri-bakanligi-genelgesi-27-04-2021.pdf
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02.12.2020

03.12.2020

Mayıs Ayından bugüne acil gelişmeler Telegram kanalımızda

Katılmak için: https://t.me/ankaradishekimleriodasi
Ankara Dişhekimleri Odası

3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER GÜNÜ

Hayatı paylaşmak için engel yok...  
 #3AralıkDünya EngellilerGünü

DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI (DUS) ERTELENDİ
ÖSYM, COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 Yılı ÖSYM sınav takviminde ilan edilmiş 

olan DUS, STS Dişhekimliği, ALES/2, YÖKDİL/2, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT 
sınavlarını erteledi.  Konuyla ilgili ÖSYM’den yapılan açıklama aşağıdadır.

Türk Dişhekimleri Birliği  DUYURU  (01 Aralık 2020)

ÖSYM Sınavlarına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine 
yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav 
Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-
MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin 
alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden 
belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
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10.12.2020

17.12.2020

"DİŞETİ ÇEKİLMELERİNDE 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ" 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 
Etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. İlker Keskiner: 
"Dişeti Çekilmelerinde Tedavi Yöntemleri" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve 
katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

PROF. DR. VEDAT BULUT İLE ‘’COVID 19 
AŞILARINDA GÜNCEL DURUM’’

Youtube kanalımıza abone olmak ve 
sunumu izlemek için tıklayınız. 
https://www.youtube.com/
watch?v=Pm2NgGhpxRo

16 Aralık Çarşamba günü, saat 
21.00'de TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Vedat BULUT ile gerçekleştirdiğimiz 
''COVID 19 aşılarında güncel durum'' 
konulu sunumu  youtube linkinden 
izleyebilir ve ilgili dökümanlara burayı 
tıklayarak ulaşabilirsiniz...

https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2020/12/Covid19%20
A%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20
G%C3%BCncel%20Geli%C5%9Fmeler.
pdf

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2020/12/Covid19%20A%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda%20G%C3%BCncel%20Geli%C5%9Fmeler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pm2NgGhpxRo
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25.12.2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel 
durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan 
işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması hakkındaki 

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 3317) 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.

 https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2020/12/Genelge_2020_001-1-1821-PDF.pdf
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2021 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ

29.12.2020

Değerli Meslektaşım,

Birlik Genel Kurulumuz COVID-19 Pande-
misi nedeniyle 2020 Ekim ayında  yani nor-
mal zamanında yapılamamıştır. Pandeminin 
sosyal hayatımıza ve çalışmalarımıza  getir-
diği belirsizliğin devam etmesi  Birlik Genel 
Kurulunda alınması zorunlu kimi kararları 
almamıza neden olmuştur. Bunlardan biri 
de yeni dönem aidatlarının belirlenmesidir.

Değerli Meslektaşım,

Odalarımızın gelir kalemlerini ağırlıklı 
olarak üyelik aidatları oluşturmaktadır. Ku-
rumsal vizyonumuzun toplumdaki temsil 
yeteneği; Odalarımızın fiziki koşulları ve 
üyelerine verdikleri bilimsel ve sosyal et-
kinlikleriyle ölçülmektedir.  TDB Genel Ku-
rulu'nun zamanında yapılamaması ve do-
layısıyla reel enflasyona rağmen 2021 yılı 
aidatlarının buna göre güncellenememe-
si, Odalarımızın ve dolayısıyla Birliğimizin 
daha da büyük sıkıntılar yaşayacağı endişe-
sini doğurmaktadır. 

Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 sayılı 
Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri 
Odalarına verilmiş olan görevlerin yerine 
getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniy-
le toplanamayan Genel Kurul’un toplanıp 
karar  alıncaya kadar Odaya kayıt ücreti ve 
üye aidatlarının tedbiren Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenmesine mecbur 
kalınmıştır.    

2021 yılı TDB Muayene ve Tedavi Ücret Ta-
rifesi; Pandemi dolayısıyla bakılan hastalara 
ayrılan tedavi sürelerinin uzadığı, hastalar 
arası bekleme süresinin zorunlu olarak ge-
niş tutulduğu ve buna bağlı olarak da  hiz-
met yoğunluklarımızın azalması nedeniyle 
günlük hasta ve işlem sayılarımızda bir dü-
şüşün yaşandığı, kişisel korunma ekipman-
larının arttığı ve çalışan hekim ve yardımcı-
larının hastalığa yakalanma olasılığı nede-
niyle iş gücü kaybına uğranacağından risk 
oranının artırılması gerektiği, su-elektrik 
ücretlerindeki artış, tüm malzemelerimizin 
bağlı olduğu döviz fiyatlarının bir yıl önceki 
tahminlerimizin çok üstünde seyretmiş ol-
masından kaynaklı ilave girdi ve malzeme 
fiyatlarındaki artışları, çalışanlarımızın  ve   
teknisyen ücretlerindeki artış, hekim yaşam 
standartları ve sabit gider artışlarımız  gibi 
hususlar da  göz önünde tutularak 2020 Ta-
rifemize  %30 oranında  bir artış yapılmıştır.

Diğer yandan; 5-6-7 Kasım 2010 tarih-
li  13.Olağan Genel Kurulumuzda Yardım-
laşma Fonu aidatının Odaların aidat gelir-
lerinden Birliğe gönderilen Birlik payının 
%20’sinden oluşturulmasına karar verilmiş,  
8-9-10 Mayıs 2015  tarihli 15.Olağan Genel 
Kurulumuzda ise; geçen  süre sonunda TDB 
bütçesinin küçüldüğü görüldüğünden bu 
oran  %5’e  düşürülmüştü. 2020 yılında  3 
depremde yaşadığımız mağdur meslek-
taşlarımıza sınırlı imkanlarımız nedeniyle 
yeterli yardımın yapılamayışıyla,  gelecekte 
Marmara bölgesinde beklenen muhtemel 
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deprem de göz önüne alınarak  Birlik payı-
nın  %5'inden oluşan fon oranının önümüz-
deki  genel kurulda  artırılması yönünde 
önerge sunulacak olup, bu artış oranıyla 
TDB genel bütçesinin  yine küçüleceği, ül-
kemizdeki reel enflasyonun da Oda ve Birlik 
çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşü-
nülmektedir.

Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 sayılı 
Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri 
Odalarına verilmiş olan görevlerin yerine 
getirilebilmesi için, mücbir sebep nedeniy-
le toplanamayan Genel Kurul’un toplanıp 
karar alıncaya kadar yukarıda sayılan genel 
gerekçeler doğrultusunda 2021 yılında uy-
gulanacak yıllık üye aidatları;  

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların 
sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL.

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalı-
şanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekim-
leri ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşları-
nın sahibi veya ortağı olmaları durumunda 

birinci maddede belirtilen miktarda, sadece 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya 
mesleğini icra etmeyen dişhekimleri için 
400,00 TL.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez 
çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa 
özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya 
ortağı olan dişhekimleri için 400,00 TL 

Kayıt Ücreti 400,00 TL olacaktır. 

Aidatların miktarı dışındaki diğer hususlar 
hakkında 13-14 Nisan 2019 tarihinde yapı-
lan TDB Olağanüstü Genel Kurul kararlarına 
uygun olarak hareket edilecektir.

Üye aidatları Odalarımız tarafından yılın ilk 
günü tahakkuk ettirilecek olup, Mart ayı so-
nuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği

Merkez Yönetim Kurulu

TDB 2021 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ 
ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ 

Dişhekimlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2021 yılı boyunca  
uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi', 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 16 Aralık 2020 tarihli 

toplantısında kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir. 

2021 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için tıklayınız...

(https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2020/12/2021_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi.pdf )

29.12.2020
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YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Gücümüzün, umudumuzun ve dayanışmanın 
büyüdüğü, hekimlik değerlerinin korunduğu, her türlü 
haksızlığın, hukuksuzluğun, şiddetin son bulduğu, 
sağlıkla karşıladığımız bir yıl olsun...

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ 
YARARLANMA SÜRESİ 
30 Haziran 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

31.12.2020

31.12.2020

Sağlık çalışanları için toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 
tarihine kadar uzatılmıştır.

Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilmek için hazırladığımız personel kimlik kartlarına 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ado.org.tr/duyurular/personel-kimlik-karti-hk

30.12.2020

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI  30.12.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatılmasına dair 
30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı 
kararı aşağıdadır. (https://www.ado.org.tr/haberler/isten-cikarma-yasaginin-uzatilmasi
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02.01.2021

Değerli Meslektaşlarımız,

Seyahat olanaklarımızın kısıtlandığı bu 
ağır pandemi koşullarında, isteyip de 
gidemediğimiz yerlere oturduğumuz 
yerden, tarihi, kültürel, sanatsal 
özellikleriyle Düş Gezileri yaptık.

Konusunda uzman rehber ve 
danışmanlar tarafından sunulan Düş 
Gezilerine;

Zoom programı üzerinden, Bilgisayar 
veya cep telefonu ile bağlanarak 
katıldık.

DÜŞ GEZİLERİ BAŞLIYOR 

10 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Bilinmeyen Yönleriyle Efes e-turu
17 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Göbekli Tepe e-turu
24 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Afrodisias e-turu
31 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Zeugma e-turu

e-tur programı kapsamında gerçekleştirilecek gezilerin ayrıntıları
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AŞILAMA PROGRAMINA BAŞLANIRKEN ÖZEL SAĞLIK 
TESİSLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİSTEME KAYDI

05.01.2021

07.01.2021

Bilindiği gibi Covid-19 aşılama progra-
mına sağlık tesislerinde çalışan personel ile 
başlanması planlanmaktadır.

Aşı lojistiği ve uygulamada problem yaşan-
maması için İnsan Kaynakları Yönetim Sis-
temlerinde bulunan verilerin kontrol edile-
rek, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilme-
si amacıyla geliştirilen, personel verisinin 
kayıt, kontrol sürecinin yönetileceği EKİP 
- Personel Bilgi Yönetim (EKİP-PBY) sistemi-
ne e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile girerek 
verisi hatalı olan ya da bulunmayan per-
sonel bilgilerinin (sağlık, hasta kayıt, hasta 
karşılama, güvenlik, temizlik, tıbbi cihaz 
bakım, yemekhane personeli vb.) kontrolü 
mesul müdür ve/veya tesis sahipleri tarafın-
dan yapılabilir.

Sisteme erişim adresi https://ekip.saglik.
gov.tr/ ‘dir. EKİP- PBY’deki “e-Devlet Şifresi 
ile Veri Girişi” alanından kaydı girilen 
personelin SGK kayıtlarındaki işyeri bilgisi 
de görüntülenebilmektedir. Tesisin SGK 
kaydında olmayıp hizmet alımı yöntemiyle 
başka bir şirket ile olan sözleşme kapsamında 
çalıştırılan personel, veri girişi sırasında 

ayrıca “Hizmet Alımı Kapsamında Çalışıyor” 
kutucuğu işaretlenerek belirtilmelidir. 
Girilen bilgilerin doğruluğu ve yanlış 
beyanlardaki her türlü hukuki sorumluluğu 
ilgili kullanıcıya ve tesise ait olacağından 
giriş ve kontrol sürecine başlamadan önce 
https://ekip.saglik.gov.tr adresinde yer alan 
kullanım kılavuzu dikkatle okunmalıdır.

Sağlık çalışanları kendisine ait kayıtların 
doğruluğunu https://ekip.saglik.gov.tr 
adresindeki “Çalışma Bilgisi Sorgulama” 
alanından sorgulayabilmektedir. Bireysel 
sorgulama işlem adımları da kullanım 
kılavuzunda bulunmaktadır. Kendi kaydında 
eksiklik ya da hata tespit eden sağlık tesisi 
çalışanı, kendi tesis yetkilisine başvurarak 
kaydını tanımlatabilir veya düzelttirebilir. 

Aşı dağıtım planlamasında sisteme girilen 
veriler dikkate alınacaktır. 

İşlemin nasıl yapılacağına ilişkin izlene-
cek işlemler ile ilgili hazırlanan klavuza 
ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.
org.tr/cms-uploads/2021/01/Microsoft%20
Word%20-%20EK_335P%20SA_320LIK.pdf) 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel Etkinlikleri 
kapsamında Prof. Dr. M. Ercüment ÖNDER’in “Muayenehane 
Koşullarında Minör Cerrahi Girişimler” başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.

"MUAYENEHANE KOŞULLARINDA MİNÖR 
CERRAHİ GİRİŞİMLER” 

https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F
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SAĞLIKTA REKLAM ve ARACILIK FAALİYETİNE REKLAM 
KURULUNDAN 104.781 TL CEZA

Facebook, Instagram, Google gibi 
platformlarda "Uzman kadromuz ile 
hizmetinizdeyiz... Ankara İmplant 

Diş Hastalarımız; uyguladığımız multidisip-
liner yaklaşımla tüm ihtiyaçları doğru olarak 
teşhis edilerek, günümüz diş hekimliğinde 
kullanılan güncel teknoloji ve kaliteli malze-
meler ile en doğru şekilde tedavi edilmek-
tedir. Kliniğimizde bulaşıcı hastalık riskine 
karşı ileri derecede güvenlikli sterilizasyon 
ve dezenfeksiyon uygulamaları yapılmakta-
dır. Bu bizim vazgeçilmezimizdir...

Diş hekimliğinin farklı disiplinlerindeki son 
derece yetenekli doktorlarımızın çalışmala-
rı, en yeni ekipman ve teknolojilerin kulla-
nımı...

Hedefimiz onları bir ömür boyu olağanüs-
tü diş ve ağız sağlığı için yola koymaktır..." 
gibi ifadelerle birlikte hastaların tedavi ÖN-
CESİ ve SONRASINA ait görüntülerine yer 
verdiği, internet sitesi vasıtasıyla anlaşmalı 
hekimler ve sağlık kuruluşları için randevu 
oluşturduğu tespit edilen kişiler hakkında 
bu ve benzeri tanıtımlar vasıtasıyla sağlık 
kuruluşlarının mevzuatta izin verilen bilgi-
lendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamının 
aşıldığı ve reklam yapıldığı; bu tanıtımların 
SAĞLIK HİZMETLERİNE TİCARİ BİR GÖRÜ-

NÜM VEREN, TALEP YARATICI ve DİĞER SAĞ-
LIK KURULUŞLARI ALEYHİNE HAKSIZ REKA-
BETE YOL AÇICI nitelikte olduğu değerlen-
dirmesi yapılmış, diğer taraftan, söz konusu 
internet siteleri vasıtasıyla şahsın anlaşmalı 
hekimler ve sağlık kuruluşları lehine ARA-
CILIK faaliyetinde bulunduğu, bu durumun 
MEVZUATA AYKIRI, TÜKETİCİLERİ YANILTICI, 
BİLGİ EKSİKLİKLERİNİ İSTİSMAR EDİCİ nite-
likte olduğu,

Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

 - 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu-
nun 64 üncü maddesi,
 - 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanu-
nunun 45 inci maddesi,
 - 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları-
nın Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 ve 40 ıncı 
maddeleri,
 - Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8, 9 ve 39 
uncu maddeleri,
 - Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 
25 inci maddesi,
 - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliğinin 5/ğ, 5/h, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
7/5-b, 26 ve 32 nci maddeleri,
 - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanunun 61 inci maddesi, hükümlerine 
aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren M.D. hakkında, 
6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/13 üncü 
maddeleri uyarınca 104.781-TL (Yüzdört-
binyediyüzseksenbir Türk Lirası) Türk Lirası) 
idari para ve anılan reklamları durdurma ce-
zaları verilmesine karar verilmiştir.

08.01.2021
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COVİD 19 AŞILANMA PROGRAMINDA 
GÖRÜNMEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN 
YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

18.01.2021

19.01.2021

26.01.2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA, EMEKLİLİK 
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

KVKK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME VE 
VERBİS'E KAYIT ADIMLARI 

Kişisel  Verileri Koruma Kanununun yürür-
lüğe girmesi ile birlikte kişisel sağlık verisi iş-
leyen klinikler de bu kapsamda yer almakta 
olup gerekli idari tedbirlerin yanı sıra VERBİS'e 
kayıt yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Kullanılması gereken formlara buradan  
ulaşabilir, KVKK hakkında genel bilgilendir-
me ve VERBİS'e kayıt adımları için hazırladı-
ğımız videoyu izleyebilirsiniz.

COVID-19 salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının 27.10.2020 tarih 
ve 3137 sayılı genelgesi ile sınırlandırılan sağlık personelinin yıllık 
izin, istifa, emeklilik vb. gibi taleplerine ilişkin 19 Ocak 2021 tarihli 
181 sayılı genelge ile yeniden düzenleme yapılmış olup sağlık 
personelinin izin ve emeklilik taleplerinin kamu sağlık hizmetini 
aksatmayacak şekilde değerlendirileceği bildirilmiştir.  

Genelgeyi okumak için tıklayınız. https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2021/01/personel%20is%CC%A7lemleri%20imza-19-0-2021.pdf

Covid-19 öncelikli aşılanma programında görünmeyen 
üyelerimizin e-devlet üzerinden "Doktor Bilgi Bankası"na girerek 
diploma tescil numaralarını kontrol etmeleri, tescil numarası 

bulunmayan meslektaşlarımızın diploma ve kimliklerinin arkalı önlü fotokopilerini elden 
ya da kargo ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil Denklik 
İşlemleri Dairesi Başkanlığı'na veya Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/01/personel%20is%CC%A7lemleri%20imza-19-01-2021.pdf
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KLİNİK BİLİMLER DERGİMİZİN YENİ SAYISI 
WEB SAYFAMIZDA YAYIMLANDI 

29.01.2021

28.01.2021

04.02.2021

Klinik Bilimler Dergimizin yeni sayısı web sayfamızda 
yayımlanmıştır. Dergimize ulaşmak için tıklayınız. https://www.
ado.org.tr/cms-uploads/2021/01/ADO_20KLINIK_20BILIMLER_20
DERGISI_20Cilt_2010_20Sayi_201.pdf

MUAYENEHANE VE 
KLİNİKLERİN KVKK 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ – VERBİS

Bilindiği gibi Kişisel Verileri Koruma 
Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
kişisel sağlık verisi işleyen klinikler de bu 
kapsamda yer almakta olup gerekli idari 

tedbirlerin yanı sıra VERBİS'e kayıt yükümlülüğü de bulunmaktadır.

"KANSER TEDAVİSİ GÖREN BİREYLERDE 
DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI” 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel Etkinlikleri 
kapsamında Prof. Dr. Sedat Çetiner'in "Kanser Tedavisi Gören 
Bireylerde Dental Tedavi Yaklaşımları"” başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/01/ADO_20KLINIK_20BILIMLER_20DERGISI_20Cilt_2010_20Sayi_201.pdf
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU VE VERBİS

Kişisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK) 'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel sağlık 
verisi işleyen kliniklerimiz de bu kapsamda yer almakta olup, gerekli idari tedbirleri 
almanın yanı sıra Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) 'ne kayıt yükümlülüğümüz 
de bulunmaktadır.

VERBİS'e kayıt adımları videosu hazırlandı. KVKK kapsamında ihtiyaç duyulacak formlar 
Odamızın web sitesinde yayımlandı.

Ayrıca Avukatımızla gerçekleştirdiğimiz, KVKK hakkında kapsamlı değerlendirmeyi 
iceren ve uyum süreciyle ilgili birçok soruya yanıt bulabileceğiniz yayın Youtube kanalımızda 
yapıldı. 

KVKK HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN HİZMETLER

• KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
• VERBİS'E KAYIT ADIMLARI
• KVKK - VERBİS İRTİBAT KİŞİSİ VE BİLDİRİM OLUŞTURMA ADIMLARINI ANLATAN   
 VİDEOMUZ YAYINDA
• KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ
• KVKK HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
• KVKK HAKKINDA KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAYINIMIZ.
• KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
• PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI NEDİR ? PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDAN    
 BULUNMASI GEREKENLER NELERDİR ?
• SEKRETER VB. SADAKAT VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
• MALİ MÜŞAVİR TEKNİSYEN VB. SADAKAT VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
• DİŞ HEKİMLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN REHBER 
• KVKK- AYDINLATILMIŞ ONAM HK.
• KONSÜLTASYON İSTEM FORMU

09.02.2021

11.02.2021
TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 2 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Pandemi 

nedeniyle 2021 yılı aidatlarının 2 eşit taksitte alınmasına karar verilmiştir. 

TDB Genelgesini okumak için tıklayınız. 

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/02/2aidatgenelge.pdf

2021 YILI AİDATLARI 
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TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ 
SORUMLULUK SİGORTASI HK. 

Değerli meslaktaşlarımız;

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın uygulanmasına 
ilişkin esaslar 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Hekimler 
için ilgili sigorta poliçesini kesebilen sigorta şirketlerince belli teminat tutarlarında yaptırıl-
ması ve her yıl yenilenmesi gerektiğini önemle hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız: https://www.ado.org.tr/haberler/tibbi-kotu-
uygulamaya-iliskin-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-hk

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI
Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar 

kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma 
Ödeneği süresinin 30.06.2021 tarihinde kadar uzatımıştır. 23.04.2021 tarih ve 31463 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara ulaşmak için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2021/04/20210423-13.pdf

19.02.2021

23.04.2021

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210423-13.pdf
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TIBBİ ATIK BEYAN İŞLEMLERİ HK. 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9/1-1 bendine  göre sağlık kuruluşları Atık beyan 
formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere 
en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak 
“doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla" 
yükümlüdür.

 31 MART 2021 tarihine kadar yapmamız gereken Atık Beyanının nasıl yapıldığı ile ilgili 
önceki yıl hazırlamış olduğumuz videoya  ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.youtube.com/
watch?v=6IgrBSb8xew

 Not:  Tesis Kodu Nace Bilgileri kısmında Diğer 
açıklama bölümü kaldırılmıştır.

25.02.2021

18.02.2021 "ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE 
OKLÜZYONU ETKİLEYEN KÖTÜ 
ALIŞKANLIKLAR” 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 
Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Ceyhan 
Altun'un "Çocuk Dişhekimliğinde Oklüzyonu 
Etkileyen Kötü Alışkanlıklar" başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla 
online olarak gerçekleştirildi

https://www.youtube.com/watch?v=6IgrBSb8xew
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AŞI OLANLAR İÇİN ANTİKOR VE SPİKE PROTEİNİ TESTİ

Özkaya Tıp Merkezi ile yaptığımız anlaşmaya göre;

TS-EN-ISO 15189 kapsamında akredite olan Viromed Laboratuvarlarında Covid-19 
enfeksiyonunu geçirenlerde ve aşıya karşı oluşan immun yanıtın izlenmesinde yardımcı 
olan, SARS-CoV-2 virüsünün spike proteinlerine karşı oluşan antikorların kantitatif tespiti 
yapılmaktadır.

Sonuçlar sadece negatif/pozitif olma halini değil, antikor seviyesini rakamsal olarak da 
bildirecektir. 

Bu testler sizler, birinci derece yakınlarınız ve yardımcı sağlık personeliniz için Ankara 
Dişhekimleri Odasına özel bir indirimle çalışılacaktır.

03.03.2021

04.03.2021

" TME HASTALIKLARINDA 
SPLINT TEDAVİSİ”  

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-
2021 Bilimsel Etkinlikleri kapsamında 
Prof. Dr. Hanefi Kurt'un "TME 
Hastalıklarında Splint Tedavisi" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN 
ATAMA KURASI İLANI YAYIMLANDI

09.03.2021

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası 
ilanına göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-
nunun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak 
Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 
göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç-
ları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uz-
man olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman 
diş tabibi (282), diş tabibi (446) ve eczacı 
kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak 
atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen 
takvim çerçevesinde noter tarafından bilgi-
sayar ortamında kura ile yapılacak.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleş-
tirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleş-
tirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan 
ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi 
uygulanacak.

1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip 
eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.

2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, 

tabip ve uzman tabip unvanında personel 
alımı’ yapılacaktır.

* Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü internet adresin-
de (https://yhgm.saglik.gov.tr/)yer alan Per-
sonel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- dev-
let kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş 
yapılarak kura takviminde belirtilen süreler 
içinde yapılacak.

* Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.
tr/) internet adresinden ilan edilecek.

* Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde 
belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden 
başvuru formunu elektronik ortamda dol-
durup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek-
ler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra 
başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik 
yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvu-
rular dikkate alınmayacak.

* Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak 
olarak ayrıca gönderilmeyecek.

* Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve 
branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme 
için tercih yapabilecek olup en fazla on (10) 
adet tercihte bulunabilecekler.
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VERBİS'E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 31 ARALIK 2021 
TARİHİNE ERTELENDİ

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyu

12.03.2021

Ülkemizde halen etkisini göster-
meye devam eden Covid-19 virüs 
salgını nedeniyle Veri Sorumluları 

Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği 
gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar 
yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt süreleri-
nin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorum-
lusu veya bunların bağlı olduğu üst kuru-
luşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı 
kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları tarafından Kuruma 
intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi 
neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu-
nun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı 
Kararı ile;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faa-
liyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirme-
leri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tari-
hine,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve 
Resmi Gazetede yayımlanmasına oybirliği 
ile karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/
VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMA-
SI-HAKKINDA-DUYURU
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Pandemi mücadelesinde 
yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını 
saygı ve özlemle anıyor, 

nitelikli sağlık hizmeti üretmenin 
temel bileşenlerinden olan çalışma 
koşullarımızın iyileştirildiği, emeğimizin 
karşılığını aldığımız ve sağlıkta şiddetin 
son bulduğu günlerin umuduyla 
tüm meslektaşlarımızın ve sağlık 
çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı 
kutluyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin içinde 
bulunduğu bu olağanüstü süreçte bir yılı geride bırakırken bir kez daha hatırlatıyoruz:

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin, salgından etkilenen tüm kesimlerin 
katılımı sağlanmadan ve topluma doğru, şeffaf bilgi aktarılmadan pandemi ile mücadele 
başarılı bir şekilde yürütülemez.

- COVID-19, sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmeli,
- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası 
çıkarılmalı,
- Emekliliğe yansıyacak, güvenceli temel ücret ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük 
hakları iyileştirilmelidir.

14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 14.03.2021

18.03.2021

"AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ VE 3D 
PRİNTİNG: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ”  
Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 

Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu'nun 
"Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ve 3D Printing: Klinik 
Deneyimlerimiz" başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak gerçekleştirildi
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14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 

MUAYENEHANELER VE ÖZEL AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 
POLİKLİNİKLERİNDE SEDASYON İLE TEDAVİ HİZMETİ 
VERİLEMEZ 

25.03.2021

İlimizde bulunan Özel Ağız ve Diş Sağ-
lığı Poliklinikleri ve Muayenehaneler-
de Sedasyon hizmeti verildiğine dair 

Odamıza şikayetler ulaşmaktadır.

03.02.2015 tarih 29256 sayılı resmi gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağ-
lık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 6. 
Bölümünde yer alan Sağlık kuruluşlarının 
çalışma esaslarının 3. maddesinde (Deği-
şiklik:RG-23/12/2016-29927) 1219 sayı-
lı kanunun 12. maddesine uygun olmak 
kaydıyla “mesleğini serbest olarak icra 
eden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanla-
rı, hastalarının Ek-9’da yer alan cerrahi iş-
lemlerini genel anestezi müdahale ünite-
si bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve 
özel hastanelerin ameliyathane ve genel 
anestezi müdahale ünitelerinde yapabilir-

ler. Mesleğini serbest icra eden diş hekim-
leri/uzmanlar, hastalarının Ek-9’daki cerra-
hi işlemler dışında kalan genel anestezi ve 
sedasyon altında yapılacak tanı ve tedavi 
işlemlerini ADSM’ler bünyesinde bulunan 
Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde 
yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi 
masraflarının kendileri tarafından karşıla-
nacağı hususunda bilgilendirilir. Tedavinin 
yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdü-
rü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen has-
ta sayısı ve dişhekiminin ismini müdürlüğe 
bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören has-
talara ayrıntılı fatura düzenlenir” denmek-
tedir.

Buna göre; Muayenehaneler ile Özel Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde sedasyon 
ile tedavi hizmeti verilemez.

18.03.2021 18 MART ÇANAKKALE DENİZ 
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA 
ANIYORUZ
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl 
dönümündebaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve 
minnetle anıyoruz. #CanakkaleGecilmez
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MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HK

29.03.2021

01.04.2021

Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) 
ile ilgili olarak meslektaşlarımıza İl veya 
İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yazılar 
gönderilmesi hakkında Türk Dişhekimleri 
Birliği'nin 24.03.2021 tarihli genelgesi ve 
il / İlçe Sağlık Müdürlüklerine verilmek 
üzere Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 
hazırlanan dilekçe örneği aşağıda 
bilgilerinize sunulmuştur. 

Türk Dişhekimleri Birliğinin 24.03.2021 tarihli 
genelgesine ulaşmak için tıklayınız. (https://
www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/
Genelge_2021_001-1-341-PDF.pdf)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün 12 Mart 2021 
tarih 12.03.2021 tarih ve E.64706799-
045.03-420 sayılı yazısına ulaşmak 
için tıklayınız. (https://www.ado.org.
t r / c m s - u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 3 / S a g l i k _
Bakanligi_E-64706799-045-03-420%20.
pdf)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün  07.07.2020 tarih ve 
E.1157 sayılı Bakanlık yazısına ulaşmak için 
tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2021/03/Saglik-Bakanligi_MBYS-
1157.pdf)

Türk Dişhekimleri Birliğinin  17.03.2021 
tarih ve 002.313 sayılı yazı ile T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne göndermiş olduğu yazıya 
ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.
org.tr/cms-uploads/2021/03/TDB%20
G%C4%B0DEN%20-%202021_002-313.
pdf )

İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilecek taslak 
dilekçeye ulaşmak için tıklayınız. (https://
www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/
taslak%20dilek%C3%A7e.pdf) 01.04.2021

"ESTETİK ANTERİOR REZİN 
RESTORASYONLAR”  
Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 

Etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Zeynep Bilge 
Kütük'ün "Estetik Anterior Rezin Restorasyon başlıklı 
sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla 
online olarak gerçekleştirildi.

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/Genelge_2021_001-1-341-PDF.pdf
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/Saglik-Bakanligi_MBYS-1157.pdf
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/TDB%20G%C4%B0DEN%20-%202021_002-313.pdf
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/03/taslak%20dilek%C3%A7e.pdf)
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01.04.2021 ARÇELİK-BEKO’DAN TDB ÜYELERİNE İNDİRİM...
Arçelik-Beko, ülke genelinde TDB üyesi 
dişhekimlere indirim başlatıyor.

1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021  tarihlerinde 
devam edecek indirimlerden yararlanmak 
isteyen üye meslektaşlarımız, aşağıdaki 
alana TC Kimlik numaralarını yazarak 
tıkladıktan sonra  sizin ve çalışanlarınızın 
yararlanabilmesi için üretilen 3 adet kod    
SMS ile Birliğimizde kayıtlı telefonunuza 
gönderilecektir.

Her kod numarası birden fazla ürün için geçerli olabilecek. İkinci defa kod numarası talepleri 
karşılanamayacaktır. İndirim detaylarını duyuru görsellerinde görebilirsiniz. 

Türk Dişhekimleri Birliği İndirim Kodunuzu Almak İçin Tıklayınız. (https://toyy3.tdb.org.tr/
indirimkodu.php)
Kampanya Detaylarına Ulaşmak için Tıklayınız. (https://www.tdb.org.tr/tdb/ek/arcelik_
beko_kampanyasi.pdf )

ÖZKAYA TIP MERKEZİ - MESLEKTAŞLARIMIZA COVİD-19 PCR 
VE ANTİKOR (IGG) TESTİ

01.04.2021

PCR Testi: 120 TL (KDV dahil)
- Qiagen Corbett
- Roche Lightcycler
Yerinde PCR Testi: 150 TL (KDV dahil)
Uçuş Raporu: 180 TL (KDV dahil)
Antikor Testi lgg/lgm: 110 TL (KDV dahil)
- Roche
Antikor Testi Spike: 120 TL (KDV dahil)
Yerinde Antikor Testi: 150 TL (KDV dahil)

Özel Özkaya Tıp Merkezi
İnkılap Sokak No: 27 

Kızılay – Çankaya / Ankara
Tel: .................................................. (Aslı YÖNEL)

Özel Özkaya Tıp Merkezi ile yaptığımız anlaşmaya göre Odamız üyesi olan ve olmayan 
dişhekimleri, 1. derece yakınları ve yardımcı personeli için PCR ve Antikor testlerinde özel 
indirim uygulanacaktır. 

Merkeze gidildiğinde kurum adı olarak "Ankara Dişhekimleri Odası" şeklinde belirtilip Aslı 
YÖNEL ile iletişime geçilirse yardımcı olunacaktır.
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SARAN MEDİKAL İLE PCR VE ANTİKOR TESTLERİNDE İNDİRİM 
ANLAŞMASI YAPILDI

Saran Medikal ile yaptığımız anlaşmaya göre Oda üyemiz dişhekimleri, aileleri ve 
yardımcı personeli için PCR ve Antikor testlerinde özel indirim uygulanacaktır. 

Antikor tarama testleri FDA onaylı olup, Antikor test kiti 
Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği kitler arasında olan 
Zybio markadır.

Testler e-Nabız'a işlenmekte olup, uçuş raporu da 
istendiği takdirde ek bir ücret talep edilmeksizin 
verilmektedir. 

Kanda antikor tarama testlerinde test kiti dişhekiminin belirttiği adrese teslim edilecek, 
testin nasıl yapıldığı dişhekimine tarif edilecektir. PCR testinde dişhekiminin bulunduğu 
yere gidilerek, boğaz ve burun sürüntüsü alınmak suretiyle PCR testi çalışılacak, sonuç 24 
saat sonra mail yoluyla bildirilecektir. 

PCR Testi: 180 TL + KDV 
Antikor Testi: 7 $  + KDV

DOĞA TIP LABORATUVARI İLE PCR VE ANTİKOR TESTLERİNDE 
İNDİRİM ANLAŞMASI YAPILDI 

Doğa Laboratuvarı ile yaptığımız anlaşmaya göre Odamız üyesi dişhekimleri, aileleri ve 
yardımcı personeli için PCR ve Antikor testlerinde özel indirim uygulanacaktır. 

Kişi başı: 100 TL + KDV Yurt dışı uçuşu olan kişiler için : 200 TL + KDV
Antikor testleri için ( Img, IgG) (MİA Yöntemi) kişi başı: 90 TL+ KDV
Önerdiğiniz adrese gelinip örnek alındığında PCR testi 150 TL+ KDV
Örnek alımı sizin belirleyeceğiniz gün ve saatte mobil ekibimizce gerçekleştirilecektir.
Sarf malzemeler tarafımızca temin edilecektir.,

01.04.2021

01.04.2021
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COVID19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İLLİYET BAĞI 
ARANMAKSIZIN MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ VE 
MEVZUATLA GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR.

04.04.2021

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

05.04.2021
Hukukun üstünlüğünün 

teminatı olan avukatların, özgür 
ve demokratik bir ortamda 
savunma yapabilmeleri dileğiyle 
Avukatlar Günü'nü kutlarız

02.04.2021

ADO Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu adına 
Başkan Vekilimiz Tuba Ulucanlar, Otizm Vakfı'nda 
çocuklara oral hijyen eğitimi verdi.

Unutmayalım;

otizmli bireylerin ve ailelerin toplumsal hayatın her 
alanına dahil olabilmeleri için hepimizin desteğine 
ihtiyaç var.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk'un, COVID 19’a yakalanma oranı topluma göre 
10-14 kat daha fazla olan sağlık çalışanları için “Evde 
hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim?” 
açıklaması skandaldır, kabul edilemez.

COVID19 sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın 
meslek hastalığı kabul edilmeli ve mevzuatla güvence 
altına alınmalıdır.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 
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MUAYENE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ’NE DAVA AÇILDI
14.04.2021

İl Sağlık Müdürlükleri, dişhekimlerine 
gönderilen yazılarla veya telefonla arayarak 
muayenehanelerin merkezi bir kayıt siste-
mine dahil olmasını talep etmektedirler. Bu 
talebin dayanağı olarak Sağlık Bakanlığının 
12.03.2021 tarihli görüş yazısı gösterilmek-
tedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 
hasta verilerini toplamaya çalışan bu işle-
min iptali için dava açılmıştır.

Davada, kişisel sağlık verilerinin işlenme-
si ve aktarılmasında sınırlı amaç kuralının 
bulunduğu, bu amaçlar arasında kayıt dışı 
ekonominin azaltılması amacının olma-
dığı; kaldı ki, en yüksek korumaya tabi tu-
tulması gereken kişisel sağlık verilerinin 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde 
toplanması gerektiği, hastanın bütün veri-
lerin gönderilmesini isteyen işlemin hukuka 
uygun olmadığı ve kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak aktarılmasının suç olduğu vur-
gulanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması 
Programı kapsamında, özel diş muayene-
haneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikle-
ri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden 
MBYS sistemine entegre olmayanların 1 Ey-
lül 2020 tarihine kadar entegre olmaları ve 
sağlıklı veri göndermelerinin sağlanmasını 
istenmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Sağlık 
Bakanlığı’na gönderilen yazıyla, anılan yazı-
da dayanak alınan bir kısım mevzuatın yargı 
kararıyla durdurulduğu veya iptal edildiği, 
kaldı ki sağlık verilerinin ilgililerin açık rızası 
aranmaksızın işlenmesinin sınırlı amaçlarla 

ve sınırlı kişilerle olabileceği vurgulanmış, 
hastaların açık rızası olmaksızın kişisel sağ-
lık verilerinin paylaşılmasının/işlenmesinin 
suç oluşturacağı da belirtilerek konunun 
yeniden değerlendirilmesi talep edilmişti.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda 07.07.2020 tarih ve 1157 sayılı 
yazının gereğinin yerine getirilmesi, uygu-
lamayanlar hakkında ise 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11. Maddesi 
hükümleri çerçevesinde işlem yapılması va-
liliklerden istenmiştir. Türk Dişhekimleri Bir-
liği, söz konusu yazı üzerine Sağlık Bakan-
lığına derhal cevap göndererek görüşlerini 
yeniden değerlendirmelerini talep etmiştir.

Diğer yandan, bazı illerde İl Sağlık Müdür-
lükleri tarafından Bakanlık yazısı duyuru 
niteliğinde paylaşılmış ise de İstanbul’da 
gereğinin yapılması talep edilmiş olduğun-
dan, Türk Dişhekimleri Birliği ve İstanbul 
Dişhekimleri Odası birlikte açtıkları davada, 
kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla 
hastaların kişisel sağlık verilerinin gönderil-
mesinin istendiği işlemin yürütmesinin dur-
durulması ve iptalini talep etmişlerdir.
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COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE  DİŞHEKİMLERİNİN 
FİLYASYON UYGULAMASINDA VE
HASTANELERDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER 

15.04.2021

İçinde bulunduğumuz pandemi döne-
minde, özellikle kamuda çalışan dişhe-
kimleri, yüksek enfeksiyon riski, fiziksel 

yorgunluk ve maddi kayıpların yanında, 
görev tanımında yer almayan, iş sağlığı ve 
güvenliğinden yoksun, meslek tanımına ve 
onuruna uymayan görevlendirmelerle kar-
şı karşıya kalarak tükenmişlik sendromuna 
sürüklenmişlerdir. 

Filyasyon uygulamasında görevlendirilen 
dişhekimlerinin bilinen ve kronikleşmiş sı-
kıntılarıyla birlikte ADSH ve ADSM’lerde 
kalan hekimler için de çalışma ortamları he-
nüz pandemi koşullarına uygun olarak dü-
zenlenmediğinden hem meslektaşlarımızın 
enfeksiyon riski artmakta, hem de halkın 
sağlığa ulaşma hakkı kapsamında dental 
tedaviler yapılamamaktadır. 

Salgınla mücadele sürerken ve vaka sayı-
ları hızla artarken, olağanüstü koşullarda 
olduğumuzun bilinciyle görevlerini yerine 
getiren meslektaşlarımızın mağduriyeti ive-
dilikle giderilmelidir. 

İlk görevlendirme tarihi üzerinden bir yıl 
geçmiş olmasına rağmen sorunların çözü-
münde tatmin edici bir ilerleme kaydedil-
memiş, hatta sorunlar katlanarak artmış, 
meslektaşlarımız ruhsal ve bedensel olarak 

tükenme noktasına gelmiştir. 

Uygulamada bölgesel farklılıklar olduğu bi-
linmekle beraber aynı bölgede bile temel 
konularda standardizasyon hala sağlana-
mamıştır. 

Bu bağlamda; Filyasyon uygulamasında; 

- Kaliteli kişisel koruyucu ekipman yedekli 
olmalı, böylece hem enfeksiyon riski azaltıl-
malı hem de meslektaşlarımızın kendilerini 
güvende hissetmeleri sağlanmalıdır. 

Halen filyasyon ekiplerinde görevli sağlık 
çalışanlarına verilen N95/FFP2 maskeler 
standartlara uygun değildir, yedekli değil-
dir, birçok meslektaşımız kişisel koruyucu 
donanımını hala kendisi temin etmektedir. 

Yaz aylarında kullanılan naylon tulumlar-
la zorlu kış koşullarında çalışmak mümkün 
değildir. İklim koşullarına uygun koruyucu 
ekipman temin edilmelidir. 

Kişisel koruyucu ekipman kadın bedenine 
uygun değildir.

Görev yaptığı kurumdan filyasyon ekibine 
alınan hekimler arasında rotasyon uygula-
ması yapılarak adil bir çalışma düzeni sağ-
lanmalıdır. 
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Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 2020 
Temmuz ayından itibaren uzmanlık öğren-
cileri de filyasyon ekiplerinde tekrar görev-
lendirilmeye başlanmıştır. Görevlendirilen 
hekim sayısının ve görev sürelerinin kurum-
lar arasında farklılıklar göstermesi uzmanlık 
öğrencileri arasında huzursuzluk yaratmak-
tadır. 

Güvenlik, ulaşım, servis, kreş ve yemek gibi 
insani gereksinimler karşılanmalıdır. 

Geç saatlere uzayan mesai sırasında güven-
lik sorunu devam etmektedir. 

Meslektaşlarımızın emniyeti için kolluk kuv-
vetinden destek alınabilir. 

20.00 sonrası mesai uygulamasına son ve-
rilmelidir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ekiple-
rin görev yerlerine ulaşımları konusunda 
destek alınmıştır, ancak hem mobilizasyo-
nun koordinasyonunda, hem adres bulma-
da hem de tahsis edilen araçların sürücüleri 
ile sağlık çalışanları arasında çeşitli sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 

Dış ilçelerde görevlendirilen meslektaşla-
rımız ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlamak-
tadırlar. Hukuk büromuz tarafından konuya 
ilişkin hazırlanan hukuk görüşünde de be-
lirtildiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 177. maddesinde, devlet me-
murlarının bir görevin ifası için bir başka 
yerde görevlendirilmeleri halinde yol gider-
leri ve gündeliklerinin karşılanması gerekti-
ği düzenlenmiştir. Ancak olağan dışı ulaşım 
giderlerinin karşılanmasına dair resmi baş-
vurularına hala yanıt alamamışlardır.

Çocuklu ailelerde çocukların bakımının ak-
samaması için diğer kurumda çalışan eşe 
kolaylık sağlanmalıdır. 

- Giyinme, dinlenme, hijyen sağlama alan-
ları düzenlenmelidir. Kontaminasyon riskini 
azaltmak adına yemek ve insani ihtiyaçlar 
için bir araya gelinen alanlar, farklı ekiplerin 
çalışma saatleri çakışmayacak biçimde dü-
zenlenmeli ya da daha fazla istasyon oluş-
turulmalıdır. Bunun için devlet kurumları, 
okullar ve belediye binaları kullanılabilir.

- Görevlendirme ve saat değişiklikleri me-
sajlaşma uygulamalarıyla aniden değil, res-
mi olarak bildirilmelidir. 

- Temaslı adres ve iletişim bilgileri özenle or-
ganize edilerek zaman ve iş gücü kaybının 
önüne geçilmelidir. Bu konuda ilgili bölge 
filyasyon ekibinin görüşü alınmalıdır. Tekrar 
ziyaret gerektirmeyen, genel durumları iyi 
olan vakalar ile telefonla iletişime geçilmeli 
ve bu iş için yardımcı personelden destek 
alınmalı. 

- Kullanılan mobil uygulama olan Fitas'ta ta-
lep edilen yazılım düzenlemeleri yapılmalı-
dır.

- Geçici telefon hattı ve şarj kiti tahsis edil-
melidir. 

- Temaslı semptomlu sağlık çalışanı için izo-
lasyon süreci 14 güne çıkarılmalı, süre biti-
minde kontrol testi yapılmalıdır.

- Gerektiğinde danışılan koordinatör uzman 
hekime telefonla ulaşmak zaman zaman 
zor olmaktadır. Ayrıca aynı bulgulara göre 
bildirilen farklı görüşler hastaların tepkisine 
neden olabilmektedir. 

- İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından filyas-
yondaki hekimler üzerinde oluşturulan, 
mobbinge varan takip baskısı ortadan kal-
dırılmalıdır. 
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- Filyasyon ekipleri, koordinatör hekimler, 
İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlık yetki-
lileriyle haftalık periyodik toplantılar yapıl-
malıdır. 

- Bilindiği gibi son zamanlarda filyasyon 
ekiplerine yönelik tepkiler ve saldırılar art-
mıştır, sağlık emekçileri salgınla mücadele 
ederken de neredeyse her gün şiddete ma-
ruz kalmaktadır. Kamuoyuna sahadaki uy-
gulama hakkında anlaşılır şekilde bilgi ve-
rilmeli, aylardır zor şartlarda bu görevi yürü-
tenlerin dişhekimleri olduğu anlatılmalı ve 
mesleki itibarımızı sarsacak söylemlerden 
kaçınılmalıdır. 

- Ek ödemelerle ilgili belirsizlik sürmektedir, 
hala net bir açıklama yapılmamıştır.

ADSH ve ADSM’lerde 

- Fiziki koşulları pandemi koşullarına ve her 
türlü enfeksiyon riskine uygun hale getiril-
melidir. 

- Klinikler, yeterli havalandırma sistemine 
sahip, bir odada bir hekimin çalışacağı, ye-
terli izolasyon ve dezenfeksiyonun sağlana-
cağı şekilde düzenlenmelidir. Böylece hem 
sağlık çalışanı hem de sağlık hizmeti alan 
vatandaş korunacaktır. 

- Dental işlemler çok büyük oranda girişim-
sel olduğu ve aerosol oluşturduğu için pan-
demi döneminde de, sonrasında da sağlık 
hizmetinin kalitesi ve enfeksiyon kontrolü 
için “4 el sistemi, tek hekimli geniş ve sabit 
oda, eğitimli yardımcı personel ile çalışma” 
koşulu sağlanmalıdır. 

- 2020 Mart ayından bugüne kadar gereken 
düzenlemeler yapılmamıştır. Sağlık Bakan-
lığına bağlı Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde 
ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun 

teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce 
yapılmalı, bu konuyla ilgili plan-program ve 
çalışma takvimi paylaşılmalıdır. 

- Acil tedaviler için hastane ve merkezlerde 
kalıp aktif çalışan hekim sayıları dikkate alı-
narak 24 saat veya gece 00.00'a kadar nöbet 
şeklindeki uygulamalar pandemi dönemi-
nin ekstra koşulları göz önünde bulundu-
rularak dönem sonuna kadar kaldırılmalıdır.

Acil Taleplerimiz:

- Covid-19 tanısı sağlık çalışanları için illiyet 
bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı. 

- Kişisel koruyucu ekipman güvenli, kaliteli, 
yedekli ve kadın meslektaşlarımızın bede-
nine de uygun olarak temin edilmelidir. 

 - PCR pozitif olan sağlık çalışanlarının başta 
ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese 
rutin bir hizmet olarak test yapılmalı. 

- Görevlendirmeler meslek tanımına uygun 
olarak yapılmalı, etik ve hukuki sorunlar 
oluşturulmamalıdır. 

- Çalışma koşulları, mesai süreleri yönetici-
lerin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı, 
bu konudaki belirsizlikler ortadan kaldırılıp 
standardizasyon sağlanmalıdır. 

- Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için 
bir risk oluşturduğundan Covid-19 hastala-
rıyla ilgili birimlerde görevli sağlık çalışanla-
rının çalışma süresi günlük 6 saati geçme-
melidir. 

- En kısa zamanda tüm toplumun eşit ve 
ücretsiz olarak aşılanmasıyla toplumsal ba-
ğışıklık sağlanarak sağlık hizmetleri güvenli 
şekilde verilmelidir. 
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- Halkın sağlık hakkına erişimi ve sağlık ça-
lışanlarının da güvenli bir ortamda meslek-
lerini icra etmelerinin sağlanması için bir an 
önce kamu ADSM ve ADSH'lerde pandemi 
koşullarına uygun düzenlemeler tamam-
lanmalı ya da bu konuyla ilgili bir çalışma 
takvimi paylaşılmalıdır. 

- Mesai bitimi erkene çekilmelidir. 

- Şehir Hastaneleri gibi sağlık hizmetleri ile 
örtüşmeyen projeler yerine ülkenin gene-
line yayılan ve kapsayıcı sağlık hizmetleri 
örgütlenmesi sağlanmalı, şehir merkezle-
rinde kapatılan hastanelerimiz daha fazla 
gecikmeden açılmalıdır. 

- Kronik hastalığı olan, engelli ve hamile (24 
haftadan küçük hamilelikler de dahil)  sağ-
lık emekçilerine idari izin hakkı tanınmalıdır.

- Her sağlık tesisinde 7/24 ücretsiz kreş ola-
nağı sağlanmalıdır.

- Filyasyon uygulamasında görevli perso-
nel sayısı ve mesai düzeni tekrar gözden 
geçirilmeli, ekiplerin büyük çoğunluğunu 
oluşturan dişhekimlerinin meslek tanımları 
içinde çalışmaları sağlanmalıdır. 

- İzin ve istifa gibi Anayasal haklar kullandı-
rılmalıdır.

- Yaşanan pek çok sorunun kaynağı olduğu 
bir kez daha görülen performans sistemi 
kaldırılmalı, hem klinikte çalışan hem de fil-
yasyon uygulamasında görev yapan dişhe-
kimleri aynı oranlarda, adaletli, emekliliğe 
yansıyan ödeme, insanca yaşam için yeterli 
sabit tek maaş almalıdır.

- Sadece Covid19 değil, tüm enfeksiyon has-
talıkları ve psikososyal şartlarla ilgili olarak 
geriye dönük yıpranma payı işletilmelidir. 

- Personel ihtiyacını gidermek için acilen 
yeni atama yapılmalıdır. 

- Meslek örgütleri sürece dahil edilmeli, ya-
pılacak düzenlemeler ve görevlendirmeler-
de görüşleri alınmalı, karar mekanizmala-
rında söz sahibi olmalıdır. 

- Salgın yönetimi illere göre farklılıklar gös-
terdiği için Odalarımız, İl Pandemi Kurulla-
rında muhakkak temsil edilmelidir. 

- Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle düzenli, sü-
ratli ve etkin iletişim sağlanmalıdır. 

- Covid 19 ile ilgili vaka sayıları ve aşılama 
çalışmaları hakkında doğru ve şeffaf bilgi-
lendirme yapılmalıdır.

- Filyasyonda ve hastanelerde çalışan sağlık 
çalışanlarına, özellikle kadınlara yönelik her 
türlü şiddet, taciz ve mobbing durumunda 
güvenle başvurulabilecek bağımsız birim-
ler oluşturulmalıdır. 

- Sahadaki tüm sağlık çalışanları için psiko-
lojik destek birimleri oluşturulmalıdır.

- Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çok bo-
yutlu çalışmalar yürütülmeli, yıllardır bek-
lentimiz olan “Sağlıkta Şiddet Yasası” sağlık 
meslek örgütlerinin talepleri doğrultusun-
da çıkarılmalıdır.
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TTB KADIN HEKİMLİK  VE KADIN SAĞLIĞI KOLU İLE ATO KADIN 
HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOMİSYONUNUN DÜZENLEDİĞİ 
"PANDEMİ VE KADIN ÇALIŞTAYI"NA KATILDIK

19.04.2021

Sağlık emek meslek 
örgütleri, sivil toplum 
kuruluşları, kadın 

platformları ve uzmanlık 
derneklerinin katılımıyla 
yapılan iki günlük çalıştayda, 
pandemide kadın olmak, 
pandeminin kadın sağlığına 
etkileri ve kadın sağlık 
çalışanlarının pandemi ile 
artan sorunları kapsamlı 
olarak tartışıldı.

15.04.2021

"MUAYENEHANE PRATİĞİNDE 
TEMPOROMANDIBULAR 
DİSFONKSİYONLARA YAKLAŞIM”  

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 
Etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Neda Hasanoğlu 
Erbaşar'ın "Muayenehane Pratiğinde Temporomandibular Disfonksiyonlara Yaklaşım" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Bir yılı geride bıraktığımız COVID-19 pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının 
sorunları, deneyim paylaşımları ve çözüm önerileri ile hem gelecek planı yapıldı, hem 
de dayanışma güçlendirildi.
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ÖZEL ANKARA CERRAHİ  TIP MERKEZİ - PCR VE ANTİKOR 
TESTLERİNDE İNDİRİM ANLAŞMASI

19.04.2021

23.04.2021

Odamız ve Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi arasında 08.04.2021 tarihinde indirim 
anlaşması yapıldı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin ebedi sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunu ulusal bayram ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 30.06.2021 TARİHİNE KADAR 
UZATILDI
"İşten Çıkarma Yasağı" olarak bilinen ve işverenin iş akdini feshini yasaklayan, 4857 
sayılı İş Kanunu geçici 10. Maddesi 1. ve 2. fıkrasındaki süreler 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar uzatıldı.

30.04.2021

01.05.2021

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN 
Bir yılı aşkın süredir pandeminin yükü sağlık emekçilerinin omuzlarındayken, 
ekonomik ve siyasi kaygıları değil, halkın sağlığı ve emekçilerin yaşamını önceleyen, 

şeffaf ve akılcı bir salgın yönetimi ile;

- herkese eşit, adil, ücretsiz aşı,

- herkese gelir desteği

- Covid19'un illiyet bağı aranmaksızın 
sağlık çalışanları için meslek hastalığı 
kabul edilmesi taleplerimizle, emek, 
bilim ve üretimle kurulacak;

 - güvenceli çalışma koşullarında,

- özlük haklarının iyileştirildiği,

- emeğin karşılığının alındığı,

- gelir dağılımında adaletin sağlandığı bir gelecek umuduyla

YAŞASIN 1 MAYIS!
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DİŞHEKİMLERİNDEN KİMLİK DIŞINDA GÖREV BELGESİ 
İSTENEMEZ

02.05.2021

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Tam Kapan-
ma' uygulamasına yönelik 81 İl Valiliğine  
gönderilen 'Görev Belgesi Düzenlenmesi'  
konulu  29.04.2021 tarihli Genelgede; sal-
gınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin 
suistimal edilmemesi bakımından üretim, 
imalat, tedarik ve lojistik sektörlerinde çalı-
şanlar için görev belgesi zorunluluğu geti-
rilmiştir.

Hal böyle iken bazı illerde oluşturulan kont-
rol noktalarındaki emniyet görevlilerinin 
sağlık personelinin kimlikleri dışında görev 
belgesi istenildiği  hatta daha ileri gidilerek 
ceza uygulaması yaptıkları bilgisi alınmıştır.

Pandeminin tüm hizmet ağırlığı ve bütün 
riski  sağlık çalışanlarının omuzlarına yük-
lenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşım sıra-
sında izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza 
uygulaması yapılması kabul edilemez.

İçişleri Bakanlığının 29 Nisan Genelgesine 
göre; dişhekimlerinin Türkiye'nin her yerin-
de ve  her zaman, güzergahları içerisinde 
kalmak kaydıyla tek başına kimlik belgesi 
ibrazı yeterlidir.

Ancak çalışan personel için e-başvuru siste-
minden görev belgesi alınması esnasında  
oluşabilecek problemler, sistemsel yoğun-
luk, erişim hatası gibi geçici durumlar nede-
niyle zamanında görev belgesi alınamaması 
durumunda bir defaya mahsus olmak ve en 
fazla üç gün için geçerli olmak 

kaydıyla aşağıda örneği sunulan görev bel-
gesi formu manuel olarak doldurularak çalı-
şan ve klinik yetkilisi tarafından imzalanmak 
suretiyle düzenlenebilecektir:

http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Icis-
leri_Bakanligi_firma_Gorev_Belgesi_For-
mu_29042021.pdf.pdf

E-devlet'ten görev belgesi almak için:

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

https://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Icisleri_Bakanligi_firma_Gorev_Belgesi_Formu_29042021.pdf.pdf
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ODA BAŞKANIMIZ DR. SERHAT ÖZSOY, KRT TV‘DE

"SANAL HASTADAN CANLI HASTAYA: 
TEKLİ, ÇOKLU VE TAM DİŞSİZLİKTE 
PERİO-İMPLANT CERRAHİLERİ" 

05.05.2021

06.05.2021

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, KRT TV‘de Antivirus programında Anıl Ergin'in konuğu 
olarak Ankara'da son durum, vaka sayıları, salgın yönetimindeki aksaklıklar, filyasyon 
uygulaması, kamu hastanelerinde tedavi hizmetlerinin verilmesinde yaşanan sorunlar 
ve pandemi mücadelesinde yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GvKY_dR8Vt4 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel Etkinlikleri 
kapsamında Prof. Dr. Tolga Fikret Tözüm'ün "Sanal hastadan 
canlı hastaya: Tekli, Çoklu ve Tam Dişsizlikte Perio-İmplant 
Cerrahileri" başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi 
ve katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
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RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU 
OLSUN 
Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice güzel bayramlar 

geçirmeniz dileğiyle...

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EŞLERİ 
İÇİN COVID19 AŞILANMASINA 
BAŞLANACAĞI DUYURULDU
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarının 
eşlerinin Covid-19 aşılanmasına başlanacağı 
duyurulmuştur.

Telefon ya da internet yoluyla MHRS üzerinden 
randevu oluşturulabilmektedir.

KADEMELİ NORMALLEŞME
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kademeli 

Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre hafta içi 
21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacak. Kısıtlama, hafta sonu ise cuma günleri saat 
21.00’den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını 
kapsayarak pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde 
uygulanacak.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzeri kişilerden iki doz aşısını 
yaptırmış olanlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması yokken, 
hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi sadece 10.00-14.00 
arasında sokağa çıkabilecek.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/05/
KADEMELI%CC%87%20NORMALLES%CC%A7ME.pdf )

13.05.2021

13.05.2021

16.05.2021
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19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!

19.05.2021

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramımızı kutluyor, geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizin, Atatürk ilke 
ve devrimleri ışığında Cumhuriyetimizin 
kazanımlarına kararlılıkla sahip 
çıkacaklarına yürekten inanıyoruz.

MEVZUATA AYKIRI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

24.05.2021

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönergesi'n-
de yer alan Sağlık Hizmetleri İzleme, Değer-
lendirme ve Denetim Birimi'nin görevleri-
nin tanımlandığı Ek:2'de C bölümünün 3. 
bendinin a,b ve c maddelerinde T.C. Ankara 
Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmet-
leri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Bi-
rimi'nin görev ve yetkileri tanımlanmıştır. 
Buna göre dişhekimlerinin sosyal medya 
hesaplarında yayımladığı ve mevzuata ay-
kırı olan reklama yönelik paylaşımları T.C. 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık 
Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Dene-
tim Birimi'ne bildirilmektedir.

İlgili Yönerge'ye ulaşmak için tıklayınız.

https://yhgm.saglik .gov.tr/TR,26280/
saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-

standartlari-ile-calisma-usul-ve-esaslarina-
dair-yonerge.html

Ayrıca Odamıza ulaşan söz konusu sosyal 
medya paylaşımları ile web sayfaları yine 
T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne de 
bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Kararlarını 
incelemek için tıklayınız.

https://www.ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-
reklamlar/reklam-kurulu-kararlari

Hem meslek etiği ve itibarı açısından, hem de 
herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak için 
sosyal medya paylaşımlarınızın mevzuata 
uygun olması hususuna dikkatinizi çeker, 
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,26280/saglik-bakanligi-tasra-teskilati-kadro-standartlari-ile-calisma-usul-ve-esaslarina-dair-yonerge.html
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25.05.2021

27.05.2021

01.06.2021

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ- AŞILANMA
Özel sağlık tesisleri ve üniversite sağlık 

tesislerinde çalışan personel bilgileri mev-
cut durumda ilgili sağlık tesisleri tarafından 
SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) 
uygulamasına kaydedilmektedir.

31.05.2021 tarihinden itibaren söz konusu 
personel bilgileri SPTS uygulamasının yer-
ine EKİP- Personel Bilgi Yönetim Sistemi 

(EKİP-PBY) üzerinden ilgili sağlık tesislerince 
güncelliği sağlanarak kayıt edilecektir. 

T.C.  Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2021 tarih 
E-76433847-719 sayılı yazısına ulaşmak 
için tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/
haberler/ozel-saglik-tesisleri-asilanma-2)

HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ 
YAYIMLANDI
COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 

T.C İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2021 
Salı günü saat 05.00’ten itibaren uygulanacak 
olan tedbirleri içeren ‘Haziran Ayı Normalleşme 
Tedbirleri Genelgesi’ yayımlandı.

Genelge için tıklayınız (https://www.tdb.org.
tr/userfiles/files/Haziran_Ayi_Normallesme_
Tedbirleri_01062021.PDF.pdf)

"İMPLANT ÜSTÜ SABİT PROTEZLERİ 
PLANLAMADA YOL AYRIMLARI " 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel Etkinlikleri 
kapsamında Prof. Dr. Hakan Terzioğlu'nun "İmplant Üstü 
Sabit Protezleri Planlamada Yol Ayrımları"  başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.
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YETKİSİZ MESLEK İCRASI ve REKLAM YAPAN KİŞİYE 
T.C. TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULUNDAN 
104.781 TL CEZA

05.06.2021

Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet, 
Sosyal Medya

Tespitler: İnceleme konusu tanıtım-
larda, anılan şahsın "Ünlü Dental" isimli bir 
kuruluş ismini kullanarak "Mithatpaşa Cad-
desi, Kızılay" adresinde faaliyet gösterdiği-
ni belirttiği, paylaşım sayfalarında bulunan 
telefon numaraları üzerinden hasta kabul 
ettiği, ayrıca tanıtımlarda "İmplant, Zirkon, 
Ortodonti, Protez, Lamine, Diş Estetiği, Kap-
lama, Tel Tedavi" , "Ünlü Dental", "Kendi işi-
min patronuyum :))" şeklinde ifadeler ile 
hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin 
fotoğraflara, ağız ve diş görüntülerine yer 
verildiği ve ağız ve diş sağlığı alanında pay-
laşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Ülkemizde hasta te-
davi etme yetkisinin, yalnızca, tıp fakülte-
sinden mezun olan ve bu alanda diploma 
sahibi olan “tabiplere” ve "diş tabiplerine" 
ait olduğu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1. 
maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti dâhilin-
de tababet icra ve her hangi surette olursa 
olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakül-
tesinden diploma sahibi olmak şarttır.”, 8. 

maddesinin “Türkiye'de icrayı tababet için 
bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar 
umumi surette hastalıkları tedavi hakkını 
haizdirler. Ancak herhangi bir şubei taba-
bette müstemirren mütehassıs olmak ve o 
unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fa-
kültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul 
ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve 
yahut ecnebi memleketlerin maruf bir has-
tane veya laboratuvarından verilip Türkiye 
Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas 
vesikasını haiz olmalıdır.”,  hükümleri çerçe-
vesinde, ilgili şahıstan hasta tedavi etmeye 
yetkili olup olmadığınız hususunda isteni-
len bilgi, belge ve görüş isteme yazımıza 
herhangi bir cevap verilmediği ve söz konu-
su belgelerin Bakanlığımıza sunulmadığı, 
dolayısıyla tanıtımı yapılan alanda faaliyet 
göstermeye şahsın yetkisinin bulunmadığı,   

Bu bağlamda, anılan şahsın diş tabibi olma-
dığı halde, inceleme konusu tanıtımlarda, 
"İmplant, Zirkon, Ortodonti, Protez, Lami-
ne, Diş Estetiği, Kaplama, Tel Tedavi" , "Ünlü 
Dental", "Kendi işimin patronuyum :))" şek-
linde ifadeler ile hastaların tedavi öncesi 
ve sonrasına ilişkin fotoğraflara, ağız ve diş 

Şikayet Edilen Reklam: Facebook isimli sosyal paylaşım 
sitesinde şahsa ait hesap üzerinden 2020 yılında yayınlanan 
tanıtımlar.
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görüntülerine yer verilmesinin, ağız ve diş 
sağlığı alanında paylaşımlarda bulunması-
nın tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olmasının 
yanı sıra sağlık mevzuatına aykırılık oluştur-
duğu değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla, inceleme konusu tanıtımların;

- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 1, 8, 40, 25 ve 
Ek 13 üncü maddeleri,

- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hiz-
metlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensup-
larının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönet-
meliğin 5/c maddesi,

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 
25 inci maddesi,

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulama-
lar Yönetmeliği’nin 5/1-ğ, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
7/5-b, 7/5-c, 7/5-g, 9, 26 ve 32 nci madde-
leri,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun’un 61 inci maddesi hükümlerine 
aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren kişi hakkında, 
6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci 
maddeleri uyarınca 104.781-TL. (Yüzdört-
binyediyüzseksenbir Türk Lirası) idari para 
ve anılan reklamları durdurma cezaları ve-
rilmesine karar verilmiştir.

Reklam Kurulu kararları için tıklayınız: htt-
ps://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/
reklam-kurulu-kararlari

KLİNİK BİLİMLER DERGİMİZİN YENİ SAYISI WEB 
SAYFAMIZDA YAYIMLANDI 

07.06.2021

Klinik Bilimler Dergimizin yeni sayısı web sayfamızda yayımlanmıştır. Dergimize 
ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/06/cilt%2010%20-%20
say%C4%B1%202.pdf)
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PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
SAYGI ORMANI 

19.06.2021

Pandemide Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarına Saygı Ormanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deste-
ğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Diş-
hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası An-
kara Şubesi, Devrimci Sağlık-İş, Tüm Rad-
yoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, 
Türk Hemşireler Derneği yöneticileri, üyele-

ri ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 
yakınları katıldı.

Saygı duruşunun ardından örgütlerin yöne-
ticileri, üyeleri ve hayatını kaybeden sağlık 
çalışanlarının yakınları yitirdiğimiz canlar 
anısına fidanları toprakla buluşturdular.

Ankara sağlık 
meslek ve emek 
örgütleri olarak  

pandemi sürecinde 
yitirdiğimiz sağlık 

çalışanlarının 
mücadelesini ve 

anısını yaşatmak 
üzere "Hatıra 

Ormanı"na fidan 
diktik.

Sizi unutmayacağız...
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI İLE ANKARA BAROSU 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

21.06.2021

Protokol kapsamında ortak 
hukuki, toplumsal ve sosyolojik 
araştırmalar, çalışmalar ile eğitim-

öğretim faaliyetleri, projeler, atölye 
çalışmaları ve kültürel işbirliği yer alıyor. 

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, 
hem meslektaşlarımız arasında hem 
kamuoyunda farkındalık yaratmak, şikâyet 
ve yardım mekanizmalarını doğru ve hızlı 
şekilde işletmek için Ankara Barosuyla bir 
işbirliği talebimiz oldu. 

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi 
ile yaptığımız görüşmeler ve hazırlık 
çalışması sonucunda bu protokolü hayata 
geçirdik. 

Şiddetin her türüyle mücadelede bütüncül 
ve etkili politikaların oluşturulması için 
sorumluluğumuzun gereğini yapmaya 
devam edeceğiz.

Ankara Diş Hekimleri Odası ile Ankara Barosu arasında toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin farkındalık oluşturma ve 
güç birliği amacıyla bir protokol imzalandı. 
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RESMİ YAZIŞMALARDA KEP 
SİSTEMİNİN KULLANILMASI HK. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİFA YASAĞI 1 TEMMUZ'DAN 
İTİBAREN KALKIYOR
 

21.06.2021

25.06.2021

İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından resmi 
yazışmalarda kep sisteminin kullanılması ile 
ilgili olarak tebliğler yapıldığı üyelerimiz ta-
rafından Odamıza bildirilmiştir.

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 
07.06.2021 tarih E-35123592-449 sayılı yazı-
sında belirtildiği üzere kep sisteminin "Tıp 
Merkezleri, Poliklinikler, Tıbbi Laboratuvar-
lar, Müstakil Müesseseler, Hiperbarik Oksi-

jen Tedavi Merkezleri, Evde Bakım Merkez-
leri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve 
Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Diş Protez Labo-
ratuvarları"nı kapsadığı, muayenehaneleri 
kapsamadığı görülmektedir. 

İl Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz 
görüşmede de kep adresi kullanımının mu-
ayenehaneleri kapsamadığı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 23.06.2021 tarih 60438742 – 929 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

(https://www.ado.org.tr/haberler/saglik-calisanlarinin-istifa-yasagi-1-temmuz-dan-
itibaren-kalkiyor)

Covid-19 ile mücadele kapsamında 
sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve 
izin taleplerine kısıtlama getiren Sağlık 
Bakanlığı, istifa yasağının 1 Temmuz'dan 
itibaren kalkacağını açıkladı.
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KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÜÇÜNCÜ ETABI 
KAPSAMINDA 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE GÜNÜNDEN 
GEÇERLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE; BORÇ YAPILANDIRMA 
BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI  

27.06.2021

31.08.2021

Kademeli Normalleşme Sürecinin 
Üçüncü Etabı Kapsamında 1 Temmuz 
2021 Perşembe Gününden Geçerli İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi Yayımlandı.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. (https://
www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/06/Ka
demeli%C2%A0Normalles%CC%A7me%
C2%A03-%C2%A0Etap.pdf

Buna göre;

Yapılandırma için son başvuru tarihi; 30 Eylül 2021
İlk taksitin ödenmesi için son gün; 31 Ekim 2021’dir.

Yapılandırma meslektaşlarımızın Odaya olan aidat borçlarını kapsamakta olup, aidat 
dışındaki; disiplin cezası, genel borç gibi diğer bütün borçlar yasa uyarınca yapılandırma 
kapsamı dışındadır.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer 
alan Cumhurbaşkanı kararına göre;  7326 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun kapsamında bazı kamu 
alacaklarının yeniden yapılandırılması için 
öngörülen son başvuru ve ilk taksit ödeme 
süresi, 1 ay uzatıldı.
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İYİ BAYRAMLAR

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde 
geçireceğiniz bir bayram dileriz.,

AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI İÇİN SON GÜN 
30 EYLÜL 2021 

FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ

19.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

Resmi Gazete’de 9 Haziran 2021’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, birikmiş 
aidat borcu olan üyelerimiz, 30 Eylül 2021’e kadar ADO'ya dilekçeyle başvurduğunda 
yapılandırma yasasından yararlanabilecektir.

Birikmiş aidat borçlarının tamamı en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar peşin ödendiğinde 
sadece alacak tutarı tahsil edilecektir. Borcun 6 taksitte ödenmesi halinde ise alacak toplamı 
1,09 ile çarpılarak bulunan tutar altı eşit taksite bölünecektir.

* Disiplin cezaları yapılandırma kapsamında değildir.
* Başvuru dilekçeleri ıslak imzalı olmalıdır.

Odamız üyesi dişhekimlerinin Ferdi Kaza 
Sigortaları ve Kazaya Bağlı İşgöremezlik Sigortaları 
2021-2022 dönemi için yenilendi.

Meslektaşlarımıza duyurur, kaza sigortasına 
ihtiyaç duymayacakları sağlıklı günler dileriz...
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TDB FERDİ KAZA POLİÇESİ 
HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına 
başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 
gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Olası bir Hasar durumunda öncelikle aşa-
ğıdaki iletişim bilgileri ile irtibata geçerek 
oluşan hasarınız ile ilgili bilgi ve detay ala-
bilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki evrakları tamam-
layarak yine aşağıda belirtilen adrese Veli 
Çetin adına evrakları iletmeniz durumunda 
dosyanız açılacak ve sigorta şirketine iletile-
cektir. Yapılacak tüm ödeme ve detaylar ta-
rafınızca iletilecek mail adresi ve/veya tüm 
detaylar ayrıca bildirilecektir.

Veli Çetin: 0 (530) 391 08 52                                                                                               
Emre Eker : 0 (530) 498 32 84                                                                                             
Adres:   Willis Towers Watson Sigorta ve Re-
asürans Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis 
No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA
Willis Towers Watson Sigorta Brokerlik A.Ş.
Astoria A Kula Kat: 4/1  Büyükdere Cad. No: 
127 34394
Esentepe/ İSTANBUL
A- İş görmezlik ve/ veya Tedavi Giderleri ile 
İlgili Başvurularda İstenen Belgeler
1 - Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı 
(Dubai sigorta şirketi Hasar servisi müdürlü-
ğü dikkatine yazılacak, Banka hesap bilgile-
ri ve iritbaty bilgileri ayrıca ilave edilecektir)
2 -   İş Görememezlik Raporu
3 - Tedavi masraflarına ilişkin fatura asıllar
4 - Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) rapo-
ru.
Ferdi Kazaya bağlı  İş göremezlik yıllık azami 
gün sayısı: 200 gün/kişi
B-Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli 
Belgeler

1 - Kaza tutanağı (onaylı sureti)
2 - Tam teşekkülü hastaneden alınacak ma-
luliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık 
kurulu raporu
C- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Bel-
geler
1 - Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
2 -   Veraset İlamı
3 - Nüfus Kayıt Örneği
4 - Ölüm Raporu

KAZA HALİNDE BAŞVURULACAK 
SİGORTA BROKERLİĞİ İLETİŞİM 
BİLGİLERİ

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis 
No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA
Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği A.Ş
Astoria A Kula Kat: 4/1 Büyükdere Cad. No: 
127
34394 Esentepe / İSTANBUL
Telefon : 0212 329 29 69
Faks : 0212 346 03 00
E-posta  : WTWGSTR.Hasar@willis.com
Web    : www.willistowerswatson.com
Müşteri Temsilcisi : Veli Çetin
E-mail  : veli.cetin@willistowerswatson.com
Telefon : 0530 391 08 52
(Faks evraklarının üzerine ilgili kişinin ismi-
nin yazılması rica olunur)
 
FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu vefat 30.000 TL  / 40.000 TL 
Kaza sonucu maluliyet 30.000 TL / 40.000 TL 
Kaza sonucu tedavi masrafları 1.500 TL / 
2.000 TL 



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

67Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

18
. D

ön
em

e 
Ba

kı
ş

KAZA SONUCU İŞ GÖREMEZLİK 
SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük 
teminatı: 150.00 TL / 200.00 TL
İş göremezlik yıllık azami gün sayısı: 200 
gün/kişi
Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firması-
na başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 
10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
Başvuru koşulları ve diğer bilgilere aşağıda-
ki linkten ulaşılabilmektedir.

Odaların yer aldığı poliçe grupları için tıkla-
yınız....

(https://www.ado.org.tr/duyurular/ferdi-
kaza-sigortasi-yenilendi)
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları İçin 
Tıklayınız...
(https://www.ado.org.tr/duyurular/ferdi-
kaza-sigortasi-yenilendi)

PANDEMİDE YENİ DÖNEM VE AŞILAMA İÇİN SAĞLIK 
YÖNETİMİNE UYARI VE ÖNERİLERİMİZ

12.08.2021

COVID-19 pandemisi ülkemizi ve dünyayı 
etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde 
COVID-19 aşılarına erişimde yaşanan eşit-
sizlikler, ekonomik gerekçelerle salgının bu-
laş hızını düşürecek önlemlerin alınamama-
sı, koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliği 
gibi sebepler ile ülkemizde ve tüm dünyada 
her gün, önlenebilir binlerce ölüm gerçek-

leşmeye devam ediyor. Bunlar yetmezmiş 
gibi virüsün bulaş zinciri kırılamadıkça or-
taya çıkan varyantlar; bulaş risklerinin daha 
yüksek olması ve aşıyla oluşacak toplumsal 
bağışıklığın önünde bir engel oluşturma 
potansiyelleri ile salgında yeni bir dönemi 
beraberinde getiriyor.
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İlimizde Temmuz ayı öncesinde azalış eği-
limdeki vaka sayıları yeniden artış eğilimi 
göstermektedir. Son haftanın verilerine 
göre ilimizde vaka artışı Türkiye geneli vaka 
artışının üzerinde artış göstermiştir. Günlük 
vaka sayımız 1.500 sayısının üzerine çıkmış, 
3. pik seviyesi öncesi, Mart 2021 dönemi ile 
aynı düzeyde seyretmeye başlamıştır.

COVID-19 pandemisinin başından beri şef-
faf olmayan, bilimsel akılla çelişen ve halkın 
sağlığını değil sermayenin çıkarlarını göze-
ten sağlık yönetimi, ülkemizde her gün yüz-
lerce ölümün yaşanmasına neden oluyor. 
Vaka sayılarının ve ölümlerin tekrar artışa 
geçtiği günlerden geçiyoruz. Ölümlerin ka-
nıksandığını ve tablolardaki sayılardan iba-
ret görüldüğünü biliyoruz. Artan vaka sayı-
larına karşın hiçbir önlem alınmıyor. Kamu 
ve özel sektörde çalışan emekçiler kapalı 
alanlarda toplu şekilde çalışmaya devam 
ediyor. Esnek mesai uygulamalarına son 
verildi. AVM’ler mesafe kuralının uygula-
namayacağı düzeyde kalabalık. Bunlar yet-
mezmiş gibi merkezi sınavlar devam ediyor 
ve farklı illerden pek çok insan aynı kapalı 
ortamlarda bir araya getirilerek bulaş riski 
arttırılıyor. Hastane sağlık kurul poliklinik-
leri askeri okul öğrencileri ile dolup taşıyor. 
Salgın, hastaneler dolana kadar kendi hali-
ne bırakılıyor. Salgın sahada değil, hastane-
de karşılanıyor.

Aşılamanın başında bizzat Sağlık Bakanı ta-
rafından -etkili ve güvenli aşılar olmasına 
karşın- yeni teknolojiler ile üretilen aşılara 
karşı oluşturulan önyargı, aşı tereddüdü ve 
aşı temininde yaşanan sorunlar ülkemizde-
ki aşılama hızının düşmesine neden oldu. 
Bunlar yetmezmiş gibi popüler olma ga-
yesiyle aşı karşıtlığını ve aşı tereddüdünü 
besleyen medya figürleri de yaşadığımız 
olumsuz tabloya katkı sunmaktadırlar. 10 
Ağustos 2021 itibarı ile ülkemizde aşılaması 

tamamlanmış kişi sayısı 29 milyona ulaşa-
rak toplam nüfusumuzun %34,63’ünü oluş-
turuyor. Bu oran Avrupa Birliği Ülkeleri’nde 
ise toplam nüfusun %51,8’ine,  A.B.D.’de ise  
%50,38’ine ulaşmış durumdadır (covidvax.
live). COVID-19 nedeniyle hastaneye yatan 
hastaların ezici çoğunluğunu aşısız kişiler 
oluşturuyor. Bununla birlikte klinik çalış-
ması bulunmasa da inaktif aşılar ile 2 doz 
aşılı 65 yaş üstü yatan hasta sayısının arttığı 
da net olarak gözlemlenmektedir. Aşılama 
ile binlerce önlenebilir ölümü durdurmak 
mümkün olmasına rağmen sağlık yönetimi 
gerekli aşılama seferberliğini göstereme-
mektedir.

Pandemi süresince sağlık yönetimine uyarı-
larda bulunduk. İlimizde 2. doz aşılama ora-
nı istenen düzeye gelinceye kadar, salgını 
kontrol altında tutmak ve ölümleri önleye-
bilmek için önerilerimiz şunlardır:

- Yaygın test uygulamaları ile kalabalık ka-
palı alanlarda çalışanlar rutin olarak CO-
VID-19 antijen ve PCR testleri ile taranmalı 
ve salgın hastanelerde değil sahada karşı-
lanmalıdır.

- Ankara yerelinde kamu kurumlarında da-
raltılmış mesai ve dönüşümlü çalışma aşı-
lama oranları hedef düzeye ulaşana kadar 
yeniden uygulanmalıdır.

- İl içinde insanların kapalı alanlarda bir ara-
ya gelmesini ve mobilize olmasını azaltabil-
mek için hastaların ve vatandaşların bulun-
duğu ilçelerde tüm tedavi ihtiyaçlarının kar-
şılanması gerekmektedir. Kapatılan Numu-
ne EAH,  Yüksek İhtisas EAH gibi hastaneler 
ayaktan başvurular için poliklinik hizmeti 
sunmalıdır. Yine kapanan AÇSAP’lar tekrar 
aktif duruma getirilmeli,  hem bulaş zinci-
ri kırılmalı hem de vatandaşlarımızın sağlık 
hizmeti alması ertelenmemelidir.
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- Bulaşın büyük bölümünün kötü havalan-
dırma koşullarına sahip, kalabalık ve maske-
siz ortamlarda gerçekleştiği bilinmektedir. 
Kapalı alanlarda havalandırma sistemleri 
önemi daha da artmış durumdadır. Hasta-
neler, AVM ve iş yerleri gibi kapalı alanlar, 
standartlar oluşturularak havalandırma yö-
nünden yaygın olarak denetlenmelidir.

- Ankara’da düzenlenen merkezi sınavlar ve 
askeri öğrenci sağlık kurul raporu gibi hiz-
metler, vakalar kontrol altına alınana kadar 
ertelenmelidir.

- Filyasyon uygulamaları bilime uygun şekil-
de yapılmalı ve olası COVID-19 semptomu 
gösteren her hasta ve temaslıları hastalığın 
bulaş periyodu gözetilerek en hızlı şekilde 
saptanmalı ve izolasyon koşulları sağlan-
malıdır.

- Geçimini günlük kazancı ile sağlayan ve 
yoksullukla boğuşan insanlarımız ekono-
mik olarak desteklenmeli, COVID-19 önlem-
leri dolayısıyla mağdur edilmelerine izin ve-
rilmemelidir.

- Ev ortamı ve koşulları doğrudan bir sağ-
lık göstergesidir. Hiçbir yurttaşımız sağlıklı 
beslenme imkânının ve doğru bir izolasyo-
nun sağlanamayacağı ortamlarda karanti-
na sürecine sokulmamalıdır.

- Toplumsal bağışıklığı sağlayacak olan aşı-
lama için bütün olanaklar ve gayret ortaya 
koyulmalıdır.

- İnaktif aşıların zamanla etkinliğinin azaldı-
ğı ve yeni varyantlara karşı etkisinin de dü-
şük olduğu göz önüne alınarak riskli popü-
lasyon için 3. doz aşılama hızlandırılmalıdır.

- Aşı tereddüdünü ortadan kaldırmak için 
medya ve saha çalışmaları yapılmalıdır.

- Aşı tereddüdünü besleyen aşı karşıtları 
için yaptırımlar uygulanmalıdır.

 Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası /Ankara Şubesi
Dev-Sağlık İş
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
KUTLU OLSUN

30.08.2021

Emperyalizme karşı kazanılan en büyük 
zaferin yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlu olsun.

Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah 
arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE; VERGİ VE SGK 
BORÇLARININ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI 

31.08.2021

Uzatmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlandı.

Buna göre;

-    08.2021 olan, Vergi ve SGK borçları yapılandırma müracaat süresi 30.09.2021 tarihine,
-    Vergi ilk taksit ödeme süresi 31.10.2021 tarihine,
-    SGK ilk taksit ödeme süresi 30.11.2021 tarihine,
-    KV - YGV - KDV Matrah artırımı 30.09.2021 tarihine,

-    Stok, Emtia, Demirbaş, Kasa kayıtlarının düzeltilmesi ve ilk taksit ödemeleri 30.09.2021 
tarihine kadar uzatıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun'un başvuru süreleri 31 
Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de 
Eylül den Ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.
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"TEMPOROMANDİBULER RAHATSIZLIKLARDA TEŞHİSE 
GİDEN YOL" VE "ÇÜRÜK YÖNETİM STRATEJİLERİ" 

16.09.2021

Pandemi sürecinde online olarak gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve sosyal etkinliklerin 
ardından 16 Eylül 2021 Perşembe günü Prof. Dr. Bulem YÜZÜGÜLLÜ  TÜTÜNCÜLER'in 
"Temporomandibuler Rahatsızlıklarda Teşhise Giden Yol" ve Doç. Dr. Didem ATABEK'in 
"Çürük Yönetim Stratejileri" başlıklı sunumlarını izlemek üzere, bileşeni olduğumuz Ankara 
Kent Konseyi'nin Etkinlik Alanında yüz yüze buluştuk.

Değerli konuşmacılarımıza, etkinliğe katılan 
meslektaşlarımıza ve Ankara Kent Konseyi'ne 
teşekkür ederiz.
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KLİNİK BİLİMLER DERGİMİZİN YENİ SAYISI 
SAYFAMIZDA YAYIMLANDI

21.09.2021

23.09.2021

Klinik Bilimler Dergimizin yeni sayısı Cilt 10 
Sayı 3 web sayfamızda yayımlanmıştır. Dergimize 
ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/
cms-uploads/2021/09/ADO%20Dergi%20Cilt%20
10%20Say%C4%B1%203.pdf)

"TEKRARLANAN KANAL TEDAVİLERİ/RETREATMENT" 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel Etkinlikleri kapsamında 2021-2022 
Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında Prof. Dr. Cemil YEŞİLSOY'un "Tekrarlanan 
Kanal Tedavileri/Retreatment" başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve 
katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
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25.09.2021

BİLEŞENİ OLDUĞUMUZ ANKARA KENT KONSEYİ'NİN HALK 
SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILDIK

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent 
Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma 
Grubu toplantısında Ankara'ya di-

ğer şehirlerden gelen üniversite ögrenci-
lerinin barınma sorunu öncelikli gündem 
maddelerindendi.

Odamızı temsilen Genel Sekreterimiz 
Gamze Burcu Gül'ün içinde bulunduğu 
çalışma grubu, acil çözüm önerilerini, 

Ankara'nın kaynaklarını ve olanaklarını 
değerlendirdi, öğrencilerin barınma 
koşullarının sağlığa ne kadar uygun 
olduğunu izleyerek bu amaçla yürüteceği 
çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşacağını duyurdu.

Unutulmamalıdır ki; barınma, temel in-
san hakkıdır. Sağlıklı koşullarda barınmanın 
sağlanamaması bir halk sağlığı sorunudur.
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NEDEN AŞILANMALIYIM? 26.09.2021

COVID-19, aşıyla önlenebi-
lir bir hastalıktır. Türkiye’de 
uygulanan aşılar, tam aşıla-
nanları hastalığa ve hastalı-
ğın yol açtığı etkilere karşı 
farklı düzeylerde korumak-
tadır.

Ülkemizde salgın, epide-
miyolojik verilerin rapor-
lanması ve kamuoyuyla 
paylaşımında katılımcı ve 
şeffaf anlayıştan uzak, sal-
gını sahada karşılayanları 
ve sağlık meslek örgütle-
rini sürece dahil etmeden 
yönetilmeye çalışılmıştır.

Yol gösterici kurumların ra-
porları ve açıklamaları göz 
ardı edilmiş, eksik ve geç 
bilgilendirmeler belirsizli-

ğin büyümesine sebep ol-
muştur.

Salgın devam ederken has-
talık ve aşılama ile ilgili ye-
terli bilgi paylaşılmaması 
aşı kararsızlığını artırmak-
tadır.

COVID-19 aşılarıyla ilgi-
li doğru bilinen yanlışları 
düzeltmek, tereddütleri 
gidermek ve toplumsal so-
rumluluğumuz olan aşılan-
mayla ilgili çalışmalara kat-
kı vermek için HASUDER 
ile hazırlanan "NEDEN AŞI-
LANMALIYIM?" broşürünü 
paylaşabilir, kliniklerimize 
asabiliriz.

#TedirginOlmaAşıOl 

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI  2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE 
YENİDEN ATAMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman 
tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı  kadrolarına ilk defa veya yeniden atama 
kura sonuçları açıklandı.

Kura sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin   ve uzman dişhekimlerinin  görev yerleri belli oldu.

30.09.2021

"Neden Aşılanmalıyım" 
broşürüne ulaşmak için tıklayınız.  

(https://www.ado.org.tr/cms-uploa-
ds/2021/10/ADO%20A%C5%9F%-
C4%B1%20Afi%C5%9Fi2pdf.pdf  ) 
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NEDEN AŞILANMALIYIM? 

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ DESTEKLİ VAKIFLAR ÜZERİNDEN 
ELEKTRONİK SİGARA VE ISITILMIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN 
ÜLKEMİZE PAZARLANMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ 

04.10.2021

Tütün endüstrisi tarafından kurulan Du-
mansız Dünya Vakfı birkaç yıldır Türkiye’de 
farklı şekillerde fonlama ve etki ajanlığı ça-
lışmaları yürütmektedir. Önceki dönemde 
ilgili vakfın tütün endüstrisinin elektronik 
sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini normal-
leştirme ve ülke pazarına sokma çabaları 
halk sağlığı uzmanları, sivil toplum kuru-
luşları ve kamu kurumlarının girişimleriyle 
önlenmiştir.

Son günlerde ilgili vakfın ülkemizde Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfını (TE-

PAV) fonlamak suretiyle rapor yazdırma ve 
online etkinlikler düzenleme gibi faaliyetle-
ri bu basın açıklamasının yapılması gerekli-
liğini doğurmuştur.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Ko-
ruma İnisiyatifi olarak "TÜTÜN ENDÜSTRİSİ 
DESTEKLİ VAKIFLAR ÜZERİNDEN ELEKTRO-
NİK SİGARA VE ISITILMIŞ TÜTÜN ÜRÜNLE-
RİNİN ÜLKEMİZE PAZARLANMASINI KABUL 
ETMEYECEĞİZ" konulu basın açıklamamızı 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

07.10.2021

"ORAL PREMALİGN LEZYONLAR" 

Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 
Bilimsel Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Sibel 
Elif GÜLTEKİN'in "Oral Premalign Lezyonlar" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi 
ve katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
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ATO 92 YAŞINDA

18.10.2021

Basın Ödülleri
Sözcü Gazetesi’nden Çiğdem Toker’e ödülü Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç 

tarafından sunuldu.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’ya Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu 
Gül, Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’a TTB ve ATO eski başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Kafa 
Radyo'dan Güçlü Mete’ye TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, HALK TV adına 
Mevsim Altay’a TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, TELE1 adına Serdar Akyön’e 
ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ödül plaketini takdim etti.

Kuruluşundan bu yana hekimlerin 
hakları ve halkın sağlık hakkı için 
mücadele eden Ankara Tabip 

Odası'nın 92. yıl etkinliğine katıldık.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu 
tarafından pandemi sürecinde sağlık 
çalışanlarının zorlu mücadelesini ve 
bunun yanında yaşadıkları sorunları 
kamuoyuyla paylaşan, şehir hastaneleri 
gerçeğini, kamuya ve sağlık çalışanlarına 
etkilerini görünür kılan haberler için basın 
mensuplarına ve kurumlara ödülleri, 
1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimleri 
yarım kalmış, uzun yıllar mesleklerini icra 
etmeleri engellenen, işkence ve kötü 
muameleye maruz kalan hekimlere “12 
Eylülden bugüne gelenler” plaketleri 
takdim edildi.
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“12 Eylülden bugüne 
gelenler”  plaketleri

Adnan Güllüoğlu’na ATO Yönetim 
Kurulu üyesi Dr. Laleş Tunç, Akif 
Yücesan’a TTB Yüksek Onur Kurulu 
üyesi Dr. Sezai Berber, Metin Bakkalcı 
adına Nihat Bulut’a, ATO Onur Kurulu 
Başkanı Dr. Serap Şahinoğlu Kuş, 
Osman Özban’a ATO Kadın Hekimlik 
ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. 
Ceren Göker, Ruşen Sümbüloğlu’na 
ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülseren 
Çeliksöz, Sedat Abbasoğlu’na SES MYK 
üyesi Sıddık Akın, Şadiye Çetintaş 
adına Sıtkı Kesedar, ATO Yönetim 
Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, Sıdıka 
Ateş adına Sezai Berber’e ATO İnsan 
Hakları Komisyonu üyesi Dr. Aysel 
Ülker, Kemal Erbaşı adına Sezai 
Berber’e ATO eski Genel Sekreteri Dr. 
Mine Önal, Yiğit Bener’e önceki dönem 
TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Vahide 
Bilir’e ATO Onur Kurulu üyesi Dr. Esin 
Davutoğlu Şenol paketini takdim etti.
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"AVÜLSİYON YARALANMASINDA 
ACİL MÜDAHALE:
BİR GÜNCELLEME" 

Ankara Dişhekimleri Odası 
2021-2022 Bilimsel Etkinlikleri 
kapsamında Prof. Dr. Zafer 
ÇEHRELİ'nin "Avülsiyon 
Yaralanmasında Acil Müdahale: 
Bir Güncelleme" başlıklı 
sunumu, meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Etkinlik kaydına Youtube 
kanalımızdan ve Facebook 
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

21.10.2021
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı 
Seyfettin Aslan'ı ziyaret ederek 22 Kasım Dişhekimliği 
Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliklerine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. 

Toplumun ağız ve diş sağlığı farkındalığının arttırılması 
konusunda Belediyemizle yaptığımız çalışmalarla ilgili 
gelecek dönem programını değerlendirdik.

25.10.2021

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANINI ZİYARET



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

80 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

18
. D

ön
em

e 
Ba

kı
ş

ADO EĞİTİM BURSU
26.10.2021

Değerli Meslektaşlarımız,

Devlet Üniversitelerine kayıt 
yaptıran ve finansal desteğe 

gereksinimi olan diş hekimliği 
öğrencilerine ADO olarak burs 
vermeye devam etmekteyiz.

Gelecekte meslektaşımız olacak 
evlatlarımızın eğitim hayatına 
küçük de olsa bir katkımız 
olmasını içtenlikle arzu 
ediyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik koşulları ve fakülte 
kontenjanlarını değerlendirerek 
aylık burs miktarını ve bursiyer 

sayımızı %80 oranında arttırma 
kararı aldık.

Bildiğiniz gibi ADO Burs Fonu, 
üyelerimizin ve bağışçılarımızın 
desteğiyle oluşmaktadır. Bu nedenle 
burstan faydalanacak öğrenci sayısı 
ve burs tutarı, fonumuzda oluşan 
bütçe ile sınırlıdır.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı 
sağlamak ve donanımlı nesiller 
yetiştirmek adına maddi imkânları 
kısıtlı fakat başarılı öğrencilerimize 
destek olmak için Burs Fonuna 
katkıda bulunmak isteyen 
meslektaşlarımız Odamız ile 
iletişime geçebilir veya aşağıda 
belirtilen hesaba tutarı yatırabilirler.

Saygılarımızla,
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 Burs Ödemeleri İçin Hesap Numarası
Alıcı İsmi: Ankara Dişhekimleri Odası 

Türk Ekonomi Bankası Necatibey Şubesi
 IBAN NO: TR74 0003 2000 0000 0092 8683 29

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN! 
29.10.2021

Cumhuriyet, bağımsızlığından ödün vermeyen, 
ümmetçilik yerine ulusçuluğu, kulluk yerine yurttaşlığı, kişi 
iktidarı yerine ulus iradesini, bağnazlık yerine çağdaşlığı 
seçenlerin kurduğu rejimdir.

Cumhuriyete ve onun kazanımlarına sahip çıkıyor, başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi 
saygı ve minnetle anıyoruz.
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Değerli Meslektaşlarımız,

04.11.2021

"COVID 19 - AĞIZ ETKİLEŞİMİ" 
Ankara Dişhekimleri Odası 2020-2021 Bilimsel 

Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Umur SAKALLIOĞLU'nun 
"COVID 19 - Ağız Etkileşimi" başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.

05.11.2021

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI İLE ANKARA BAROSU 
ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yakın zamanda düzenlenecek 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadın hakları farkındalığı 
geliştirme eğitimleri için 
ADO Genel Sekreteri Gamze 
Burcu GÜL ile gerçekleştirilen 
toplantıya Ankara Barosu Kadın 
Hakları Merkezi'ni temsilen 
Doç. Dr. Özge YÜCEL ve Av. 
Bejna YÜCEL katılmış olup 
yapılacak eğitimlerin ayrıntıları 
görüşülmüştür.

Ankara Dişhekimleri Odası ile Ankara Barosu arasında 
imzalanan işbirliği protokolü kapsamında çalışmalarımız 
devam ediyor.

10.11.2021 ATAMIZI SEVGİ SAYGI VE 
ÖZLEMLE ANIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle 
anıyoruz.
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 5. ÖĞRENCİ 
SEMPOZYUMU YOĞUN İLGİ VE KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan 
konuşmacılarımıza, tüm katılımcılara 
ve ADO Öğrenci Komisyonumuza 
teşekkür ederiz.

14.11.2021

19.11.2021 PROF. DR. ATİLA ERTAN 
"PORSELEN LAMİNATE  VENEERLER” 
2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında, 

Prof. Dr. Atila ERTAN'ın "Porselen Laminate Veneerler" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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ODA BAŞKANIMIZ DR. SERHAT 
ÖZSOY, ABB TV'DE "ORTAK  AKIL" 
PROGRAMINDA

26.11.2021

27.11.2021

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, ABB TV'de 
"Ortak Akıl" programına konuk olarak Gonca 
Ertuğrul'un sorularını yanıtladı.

Daha iyi çalışma koşulları ve 
güvenli sağlık ortamı için, halkın 
daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi 

için 23 Kasım'da #EmekBizimSözBizim 
diyerek İstanbul'dan yola çıkan TTB 
ekibi 27 Kasım'da #BeyazYürüyüş'ü 
tamamlayarak Ankara'ya ulaştı.

EMEK BİZİM, SÖZ BİZİM, 
BU MÜCADELE HEPİMİZİN 

Onları tüm illerden gelen emek meslek ör-
gütleri, demokratik kitle örgütleri ve sağlık 
emekçileriyle birlikte karşıladık.

Basın açıklamasının ardından Beyaz Forum, 
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Kültür 
Merkezi'nde sağanak yağışa rağmen büyük 
bir coşkuyla başladı.

Forumda farklı illerden, farklı alanlardan 

hekimler, asistan hekimler, tıp öğrencileri, 
emek meslek örgütleri ve sendikaların tem-
silcileri mevcut sorunlara yönelik çözüm 
önerilerini dile getirdi. İflas etmiş sağlık sis-
temini toplumcu bir anlayışla yeniden inşa 
etmek için, toplumsal sağlık mücadelesini 
yükseltmek için, sağlık emekçilerinin öz-
lük hakları ve halkın sağlık hakkı için omuz 
omuza mücadeleye devam!
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22.11.2021

22-28 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

Yine Ankara 
Büyükşehir 

Belediyesi ile birlikte 
hazırladığımız 

toplum ağız diş 
sağlığı bilgilendirme 
görselleri Ankara'da 

tüm raylı sistem 
istasyonlarında, 

trenlerdeki led 
ekranlarda ve 

kent ekranlarında 
yayımlandı.

Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’nın belirli 
noktalarında kurduğumuz stantlarda ADO Öğrenci Komisyonumuz, 
Ankaralılara ağız diş sağlığıyla ilgili, ağız ve diş hastalıklarından 
koruyucu ve önleyici uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaptı.
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Ankara Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı Çalışmaları kapsamında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde okul öncesi çocuklara ağız ve diş 
sağlığı, çürükten korunma, doğru diş fırçalama konularında eğitim vermeye devam 
ediyoruz.

Yaşam boyu ağız ve diş sağlığının en üst seviyede olması için çocukluktan başlayan, koruyucu 
temelli ulusal ağız diş sağlığı politikalarının yürütülmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.

22.11.2021

30.11.2021

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ 

Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş 
Sağlığı Dairesi Başkanı Doç. Dr. 
Emre KORKUT, Toplum Ağız Diş 
Sağlığı Haftası etkinliklerimiz 
kapsamında Ankara'da ağız diş 
sağlığı ile ilgili bilgilendirme 
yapan ADO Öğrenci Kolumuzu 
Kızılay standında ziyaret etti.

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ
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01 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı 
Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile 
uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi 
ve eczacı  kadrolarına ilk defa veya yeniden 
atama kura sonuçları açıklandı.

Kura 2.oturum sonuçlarına göre;  dişhekimlerinin 
(277) ve uzman dişhekimlerinin (39)  görev 
yerleri belli oldu.

01.12.2021

02.12.2021

AIDS, "Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği 
Sendromu" olarak adlandırılan, etkeni HIV 
olan, bağışıklığı düşüren bir hastalıktır.

Hastalığa neden olan HIV virüsü immün sistemde 
önemli rol oynayan hücreleri yok ederek bağışıklık 
sisteminin zayıflamasına sebep olur.

Dünya AIDS Gününün bu teması bu yıl “Eşitsizlikleri 
sonlandır. AIDS’i sonlandır” şeklinde belirlenmiştir.

Türkiye’de HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar sağlık güvencesi kapsamında 
yer almakta ve HIV pozitif bireylerin tedaviye erişimi sağlanabilmektedir. Ancak henüz 
bu anti-HIV tedavi uygulamalarının birinci basamak sağlık hizmetlerine ve üreme sağlığı 
programlarına entegrasyonu sağlanmamıştır.

Neredeyse iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgın da açıkça göstermektedir ki; sağlığın 
her alanında, eşitsizlikleri dikkate almayan çabalar sınırlı fayda sağlayabilir. 

AIDS’in yayılımının durdurulması da, ancak eşitsizliklerin son bulması, toplumun bulaşma 
ve korunma yolları konusunda bilinçlenmesiyle mümkün olacaktır.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI  
2021 YILI 3. DÖNEM 
İLK DEFA VE YENİDEN 
ATAMA KURA SONUÇLARI 
AÇIKLANDI
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Değerli hocamıza, ADO Eğitim Komisyonumuza, 
katılan tüm meslektaşlarımıza ve öğrenci 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

02.12.2021

"İMPLANT CERRAHİSİNDE LOKAL VE SİSTEMİK 
ZORLUKLAR, ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ" 

2021-2022 Bilimsel 
Etkinliklerimiz 
kapsamında Doç. 
Dr. Özkan ÖZGÜL'ün 
"İmplant Cerrahisinde 
Lokal ve Sistemik 
Zorluklar, Çözüm 
Alternatifleri" 
başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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07.12.2021

07.12.2021

CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 
DAVETİYLE ONLINE TOPLANTI

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
daveti üzerine 12 
Sağlık Emek ve Meslek 
Örgütünün temsilcileri, dün 
(06.12.2021) saat 20:30’da 
online olarak bir araya geldi.

Toplantıda sağlık çalışanları ve 
halkımızın sağlık sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin görüşüldü.

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
24.09.2021  tarihinde yayınlanan Elek-

tronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin 
Yönetmelik doğrultusunda işveren olarak 
elektronik tebligat  adresi  almak  zorunda  
olan Dişhekimleri,  Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden üç ay içinde yani 
31.12.2021 tarihine kadar başvuru yapmak-
la yükümlü tutulmuştu.  

10.12.2021 tarihinde SGK tarafından 
yayımlanan duyuruda,  aşırı yoğunluk 
nedeniyle 31.12.2021 tarihinde sonra 
erecek olan başvuru süresinin 31.01.2022 

tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.  

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik or-
tamda yapılacak tebligat işlemlerine ilişkin 
usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız 

(https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2021/12/12-11-Sosyal%20
G%C3%BCvenlik%20Kurumunca%20
Elektronik%20Ortamda%20
Yap%C4%B1lacak%20Tebligat%20
%C4%B0%C5%9Flemlerine%20%C4%B0l-
i%C5%9Fkin%20Usul%20ve%20Esaslar.pdf

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/12/12-11-Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Kurumunca%20Elektronik%20Ortamda%20Yap%C4%B1lacak%20Tebligat%20%C4%B0%C5%9Flemlerine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Usul%20ve%20Esaslar.pdf
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15.12.2021

15.12.2021

2022 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ 
ÜCRET TARİFESİ
Dişhekimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden 

itibaren yıl boyunca  uygulayacakları 'Ağız Diş 
Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi', TDB'nin  
1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiş 
ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

2022 Yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi 
Ücret Tarifesi için tıklayınız. 

(https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2021/12/2022_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi.pdf )

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim 
Kurulunun 1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında, özel 
kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimi 
ve uzman dişhekimlerinin ücretleri belirlenmiştir. 

2022 Yılı Sözleşmeli Çalışan Dişhekimi Ücretleri için 
Tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/haberler/2022-
yili-sozlesmeli-calisan-dishekimi-ve-uzman-
dishekimi-ucretleri-belirlendi)

2022 Yılı Sözleşmeli Çalışan Uzman Dişhekimi 
Ücretleri için Tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/
haberler/2022-yili-sozlesmeli-calisan-dishekimi-ve-
uzman-dishekimi-ucretleri-belirlendi)

2022 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMİ VE UZMAN 
DİŞHEKİMİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ.
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*Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak için
*Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret 
talebimiz için
*Güvencesiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına 
son verilmesi için
*Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı 
çalışma ortamları talebimiz için
*COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı 
hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları 
yasası çıkarılması için
*Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten 
tüm iş kolu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı 
verilmesi için

*Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi için Sadece sağlık 
çalışanları için değil, halkın sağlık hakkı için de G(ö)REVDEYİZ!

Şimdi dayanışma zamanı.

15.12.2021

16.12.2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
15 ARALIK’TA YURT GENELİNDE İŞ BIRAKTI
Sağlık çalışanları “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz." diyerek 

15 Aralık’ta yurt genelinde iş bıraktı.

"ANTERİOR BÖLGE DİREKT KOMPOZİT 
RESTORASYONLAR; 
BİR BAŞKA AÇIDAN" 
2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında 

Dr. Serhat KÖKEN - "Anterior Bölge Direkt Kompozit 
Restorasyonlar; Bir Başka Açıdan" başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online olarak 
gerçekleştirildi.
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ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu GÜL, NTV'ye konuştu 

22.12.2021

23.12.2021

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül 
NTV'ye konuştu: "Rutin kullandığımız 
ürünleri çok yüksek 
ücretlerle alabiliyoruz. 
Şu an bazı ilaçları, 
örneğin anestezik 
solüsyonları temin 
edemiyoruz, depolarda 
yok. Kur artışını 
tedavi ücretlerine 
yansıtmıyoruz, ancak 
böyle devam ederse, 
bu belirsizlik bizi sağlık 
hizmeti veremez hale 
getirebilir. Kamu hastanelerinde yığılma 
var, hastalar MHRS'den randevu alamıyor. 

İzlemek için tıklayınız. 
(https://www.youtube.com/watch?v=EEh7zpL7738)

20 DAKİKADA BİR VERİLMESİNE RAĞMEN 
MHRS RANDEVULARI DOLUYOR VE VATANDAŞ 
TEKRAR RANDEVU ALAMIYOR 

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri, 
Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, sistemden 
randevu bulma zorluğunu ve diş hekimlerinin 
çalışma temposunu Nokta TV'de anlattı.

Haberi izlemek için tıklayınız. 

(https://www.youtube.com/
watch?v=YYSp6cbWF9s)
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23 ARALIK 2021 - KISA KISA VERBİS VE KVKK23.12.2021

29.12.2021

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM SÜRESİ 
30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR UZADI

Değerli Meslektaşlarımız,

VERBİS'e kayıt için son gün 31 
Aralık 2021 olarak belirlendi.

23 Aralık Perşembe akşamı saat 
20.00'de VERBİS kaydı ve KVKK 
envanteri oluşturma ile ilgili 
yapmamız gerekenleri gözden 
geçireceğiz. Şimdiye kadar 
sizden bize iletilen soruları 
yanıtlayacak, hukuk büromuza 
ileilmek üzere yeni soruları alıp 
değerlendirme yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 
alınan 28 Aralık 2021 tarihli karar 
dikkate alınarak sağlık çalışanları, 
30 Haziran 2022 tarihine kadar 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
toplu taşıma hizmetlerinden 
ücretsiz olarak faydalanmaya 
devam edebilecektir.

https://youtube.com/channel/
UC9AaonskFDH05HMW3SMJ7cA

Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilmek için sağlık çalışanı olduğunuzu gösteren 
kurum kimliğiniz yeterlidir. Ayrıca hazırladığımız personel kimlik kartı örneğine web 
sitemizden erişebilirsiniz: https://www.ado.org.tr/duyurular/personel-kimlik-karti-hk
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23 ARALIK 2021 - KISA KISA VERBİS VE KVKK

YENİ YILINIZ
 KUTLU OLSUN 

Gücümüzün, umudumuzun ve 
dayanışmanın büyüdüğü, hekimlik 
değerlerinin korunduğu, her 
türlü haksızlığın, hukuksuzluğun, 
şiddetin son bulduğu, sağlıkla 
karşıladığımız bir yıl olsun...

31.12.2021

31.12.2021

"DİŞHEKİMLİĞİNDE 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME"  

2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz 
kapsamında Doç. Dr. Eda Didem 
YALÇIN'ın "Dişhekimliğinde 3 Boyutlu 
Görüntüleme" başlıklı sunumu, 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve 
katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
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ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİYLE TOPLANTI  

10.01.2022

11.01.2022

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
hakları farkındalığı geliştirme 

eğitimleri için yapılan toplantıya ADO 
Genel Sekreteri Gamze Burcu GÜL, 
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Ceren Kalay EKEN, Başkan 
Yardımcıları Av. Aslıhan Aksoy ARIKAN ve 
Av. Feyza EVLİYAOĞULLARI katılmış olup, 
görüşmede eğitim programının ayrıntıları 
belirlenmiştir.

Ankara  Dişhekimleri  Odası ile Ankara Barosu arasında imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında devam eden çalışmalar

CPR VE ACİL HASTA YÖNETİM KURSU TAMAMLANDI 
PARHAD ve TUANA İlk Yardım Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz CPR ve Acil 

Hasta Yönetim Kursu, meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı teorik anlatım ve bire bir uygulamalı içerikle dişhekimliğinde klinik acil durumların 
yönetiminde büyük katkı sağlayacak bu eğitim modülü talepleriniz doğrultusunda yakın 
zamanda tekrarlanacaktır.
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2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında 2022 yılı 
Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında Prof. Dr. Derya GERMEÇ 
ÇAKAN’ın “Anterior Restoratif Uygulamalarda Ortodontinin 
Katkısı Nedir?” başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi 
ve katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

KLİNİK BİLİMLER DERGİMİZİN YENİ SAYISI 
SAYFAMIZDA YAYIMLANDI

  Popülist yaklaşımla, plansızca açılan, 
akademik kadrosu ve teknik donanımı 
yetersiz diş hekimliği fakülteleri ve eğitim 
kalitesindeki düşüşle birlikte hekim sayısının 
kontrolsüz artması hem toplumdaki sağlık 
mesleği algısında değer kaybı yaratarak 
mesleğin itibarını sarsmakta, hem de ülke 
kaynaklarının verimsiz kullanılmasına, 
mevcut işsiz ordusuna hekimlerin de 
eklenmesine sebep olmaktadır.

Mezun olup devlet kurumlarına atanmayan, 
klinik açacak maddi gücü de olmayan 
genç meslektaşlarımız geleceklerini hayal 
ettikleri gibi planlayamamakta, ya asgari 
ücretle özel kliniklerde çalışmakta ya da 
hekim dışı sermayenin tuzağına düşmekte, 
yaratılan hekim enflasyonu ise emeğimizi 
değersizleştirmektedir.

Dişhekimliği fakültelerinin ve fakülte 
kontenjanlarının artışı genç dişhekimlerinin 
mesleklerini yapamamalarına ya da 
mesleklerinin dışında başka işler yapmak 
zorunda kalmalarına neden olacaktır.

19 Ocak 2022 tarihli FOX Haber yayını izlemek 
için tıklayınız:  https://www.youtube.com/
watch?v=cyNLY58-XoE&t=11s

13.01.2022

19.01.2022

20.01.2022

“ANTERIOR RESTORATİF UYGULAMALARDA 
ORTODONTİNİN KATKISI NEDIİR?” 

Klinik Bilimler Dergimizin yeni sayısı Cilt 11 Sayı 1 web sayfamızda yayımlanmıştır. 
Dergimize ulaşmak için tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/01/2022-1-
klinik-bilimler-dergisi-cilt%2011%20volume%201.pdf)

MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK! FOX ANA HABER

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/01/2022-1-klinik-bilimler-dergisi-cilt%2011%20volume%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cyNLY58-XoE&t=11s


ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

96 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

18
. D

ön
em

e 
Ba

kı
ş

2022 Bilimsel Etkinliklerimiz 
kapsamında Dr. Melis YILMAZ'ın 
"Dişhekimliğinde Non-Odontojen 
Ağrıların Ayrımı ve Uluslararası 
Orofasiyal Ağrı Sınıflandırması" 
başlıklı sunumu izlemek üzere bir 
araya geldik.Konuşmacımıza, ilgi ve 
katılımları için meslektaşlarımıza, 
emeği geçen ADO Egitim 
Komisyonuna teşekkür ederiz.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 
ÖĞRENCİ KOMİSYONU TOPLANTISI 

22.01.2022

Kaçıranlar ve tekrar izlemek 
isteyenler için etkinlik kaydı ADO 
Youtube Kanalında: 

20.01.2022

Ankara Dişhekimleri Odası 
Öğrenci Komisyonu 10. Dönem 1. 
Olağan Toplantısı yapıldı.

Öğrenci arkadaşlarımıza yeni 
dönem çalışmalarında kolaylıklar 
dileriz.

''DİŞHEKİMLİĞİNDE NON-ODONTOJEN 
AĞRILARIN AYRIMI VE ULUSLARARASI 
OROFASİYAL AĞRI SINIFLANDIRMASI '' 

https://youtu.be/TKwEdpm-3XQ
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''CİNSİYET EŞİTLİĞİ ODAĞINDA GELECEĞİN İNSANA YAKIŞIR 
İŞLERİ YAKLAŞIMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ'' ÇALIŞTAYI

23.01.2022

24.01.2022

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen "Cinsiyet Eşitliği Odağında 
Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının 
Desteklenmesi Projesi" kapsamında 
gerçekleştirilen çalıştaya Odamız adına 
Genel Sekreter Gamze Burcu GÜL katıldı.

Çalıştayda

- Sağlık sektörünün mevcut durumu,
- Beceri ve bilgi ile ilgili ihtiyaç ve 
beklentiler,
- Sektörün güçlü ve zayıf yönleri,
- Cinsiyet odağında geleceğin iş fırsatları,
- Sağlık sektörüne yönelik tehditler ve 
fırsatlar,
- Sağlık alanında geleceği yakalamak 
için sonraki adımlar başlıkları altında 
değerlendirme yapıldı

UYGULAMALI TEMEL ENDODONTİ 
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız tarafından 
düzenlenen "Uygulamalı 
Temel Endodonti Kursu" 
meslektaşlarımızın yoğun ilgi 
ve katılımıyla 23 Ocak Pazar 
günü gerçekleştirildi.

Tüm geliri ADO Burs Fonu'na aktarılan kursu veren hocamız 
ve yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. Ali Cemal TINAZ'a, sponsor 
firmalara ve çalışanlarına, Oda personelimize, kentte yaşamı 
aksatan zorlu hava koşullarına rağmene etkinliğe katılarak tüm 
pazar gününü mesleki eğitime ayıran değerli meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
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Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında 
düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesi 
ve Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine 

karşın hâlâ görüşülmemesi üzerine 4 Şubat’a kadar 
devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü TTB 
önünde ve eş zamanlı olarak diğer illerde düzenlenen 
basın açıklamasıyla başladı. #EmekBizimSözBizim

26.01.2022

“BEYAZ NÖBET” BAŞLADI: HAKKIMIZ OLANI 
ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM! 

Genç meslektaşlarımızı 
bu ülkede tutmak için, 
mobbing ve şiddetten 

uzak güvenli çalışma alanları için, 
etkin bir sağlıkta şiddet yasasının 
çıkarılması için, COVID19'un 
meslek hastalığı kabul edilmesi 
için, insanca yaşanacak temel 
ücret için, halkın sağlık hakkı için 
#BeyazNöbet 'teyiz. 

BEYAZ NÖBETTEYİZ!

27.01.2022
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"DİŞHEKİMLERİ İÇİN 
TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ''

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 
meslektaşlarımız, sağlık işçileri, hemşireler ve tüm 
sağlık emekçileriyle bir araya geldik, sorunları 
dinledik, dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendirme 
yollarını konuştuk.

02.02.2022

03.02.2022

Ankara Dişhekimleri Odası ile 
Ankara Barosu arasında imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında 
düzenlenecek olan "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğin Eğitimi"ne katılmak isteyen 
meslektaşlarımız kayıt için Odamızla 
iletişime geçebilir.

Kontenjan 15 kişiyle sınırlıdır.

Eğitim, 8 - 15 - 22 Şubat tarihlerinde, 
haftada bir gün olmak üzere, 3 modül 
halinde, pandemi önlemleri ile yüz 
yüze planlanmış olup, tamamlayan 
meslektaşlarımıza katılım belgesi 
verilecektir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ 
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDE TÜM 
SAĞLIK EMEKÇİLERİYLE BİR ARAYA 
GELDİK
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"DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE TOMOGRAFİ SONRASI DEĞİŞEN 
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMALARI"

03.02.2022

Konuşmacı hocamıza, 
yoğun ilgi ve katılımları 
için meslektaşlarımıza, 

öğrenci arkadaşlarımıza, 
emeği geçen ADO Egitim 

Komisyonuna teşekkür 
ederiz. 

Kaçıranlar ve tekrar 
izlemek isteyenler için 

etkinlik kaydı ADO 
Youtube Kanalında:   

https://youtu.be/_vNP-
GykO5M

2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında Prof. Dr. Ayşe GÜLŞAHI'nın 
"Dişhekimliği Pratiğinde Tomografi Sonrası Değişen Teşhis ve Tedavi 
Planlamaları" başlıklı sunumunu izlemek üzere bir araya geldik.
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İŞ BIRAKMANIN HUKUKİ YÖNÜ
04.02.2022

08.02.2022

"Çalışanların sosyal ve mali haklarını korumak 
amacıyla örgütsel bir uyarı mahiyetindeki 
iş bırakma eylemi meşrudur ve söz konusu 
faaliyete katılım nedeniyle hiçkimse cezalandırılamaz." İş bırakmanın hukuki yönüyle ilgili 
görüşe ulaşmak için tıklayınız. 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN 
HAKLARINA İLİŞKİN FARKINDALIK 
OLUŞTURMA AMAÇLI EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN 
İLK MODÜLÜNÜ TAMAMLADIK 

Odamız ile Ankara Barosu arasında ya-
pılan işbirliği kapsamında Ankara Barosu 
Kadın Hakları Merkezi ile birlikte düzenle-
diğimiz, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ka-
dın haklarına ilişkin farkındalık oluşturma 
amaçlı eğitim etkinliğinin ilk modülünü ta-
mamladık.

Etkinlikte Ankara Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi Başkanı Av. Ceren KALAY EKEN, top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve ilgili kavramlar, 
cinsiyete dayalı şiddet, iş yerinde şiddet ko-
nulu interaktif bir sunum yaptı.

Konuşmacımıza, Ankara Barosu avukatla-
rına ve duyarlı meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

2. modül 15 Şubat Salı akşamı, 18.00 - 21.00 
saatleri arasında,

Prof. Dr. Nergis Cantürk ve Prof. Dr. Vesile 
CANKORUR'un "Şiddet Mağdurlarında Trav-
manın İzleri, Dişhekimliği Açısından Şidde-
tin Fiziksel Bulguları ve Travma Sonrası Has-
ta Yaklaşımı" konu başlıkları ile gerçekleşti-
rilecektir.

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/02/is_Birakma_15_12_2021%20(1).pdf

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/02/Is_Birakma_15_12_2021%20(1).pdf
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Değerli Meslektaşlarımız;

 Hatırlayacağınız üzere Sağlık Bakanlığı, 
12.3.2021 tarihinde bir yazı yayınlamış, özel 
muayenehaneler, özel diş muayenehaneleri, 
özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel 
ağız diş sağlığı merkezlerinden hastalarına 
ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi 
Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini 
istemişti.  

Bu yazının iptali istemiyle Türk Tabipleri 
Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği 
tarafından açılan davada Danıştay 10. 
Dairesi oybirliği ile işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Derhal uygulanması gereken bu karar 
ile özel sağlık kuruluşlarının hastalarının 
bilgilerini Bakanlığın merkezi sistemlerine 

göndermesine imkân sağlayan 
düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu bir 
kez daha ortaya konmuştur. 

İdarenin işlemlerinde hukuka uygun 
davranma ve yargı kararlarını uygulama 
yükümlülüğü bulunduğunu belirtir, 
bundan sonraki iş ve işlemlerin demokratik 
hukuk devletinin gereklerine uygun şekilde 
tesis edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı’na 
önemle hatırlatırız

Danıştay kararına ulaşmak için 
tıklayınız. (https://www.ado.org.tr/cms-
uploads/2022/02/MBYS%20KARAR.pdf)

Türk Dişhekimleri Birliği'nin ilgili haberine 
ulaşmak için tıklayınız. (https://www.tdb.
org.tr/icerik_goster.php?Id=3971)

15.02.2022

MBYS DAVALARI HAKKINDA
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ADO TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ 
2. MODÜLÜNÜ TAMAMLADIK

16.02.2022

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi 
ile işbirliği içinde düzenlediğimiz ADO 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim 
Programının 2. modülünü tamamladık.

Konuşmacılarımız Prof. Dr. Vesile 
ŞENTÜRK ÇANKORUR ile Prof. Dr. Nergis 
CANTÜRK'e, Ankara Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Ceren KALAY EKEN'e 
ve katılan meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

Eğitimin 3. modülü 22 Şubat 2022 Salı 
akşamı 18.00 - 21.00 saatleri arasında, Av. 
Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU ve Av. 
Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ tarafından yapılacak 
"Şiddet Karşısında Dişhekimlerinin Hak 
ve Yükümlülükleri, Bildirim Sorumluluğu 
ve 6284 Sayılı Kanun" başlıklı sunumlarla 
devam edecektir.

Katılım 20 kişiyle sınırlıdır.
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2022 Bilimsel Etkinliklerimiz 
kapsamında Dr. Turgay Peyami 
HOCAOĞLU'nun "Ağız ve Çene 
Cerrahisinde Flep, İnsizyon 
ve Sütür Teknikleri" başlıklı 
sunumunu izlemek üzere bir 
araya geldik.

Konuşmacımıza, yoğun 
ilgi ve katılımları için 
meslektaşlarımıza, öğrenci 
arkadaşlarımıza, emeği geçen 
ADO Eğitim Komisyonuna 
teşekkür ederiz.

17.02.2022

DR. TURGAY PEYAMİ HOCAOĞLU'NUN "AĞIZ VE ÇENE 
CERRAHİSİNDE FLEP, İNSİZYON VE SÜTÜR TEKNİKLERİ" 

Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için etkinlik kaydı 
ADO Youtube Kanalında:
https://youtu.be/-X-G1vVZjnQ
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ADO TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ 
3. MODÜLÜNÜ DE TAMAMLADIK

23.02.2022

Ankara Barosu Kadın 
Hakları Merkezi ile işbirliği 
içinde düzenlediğimiz ADO 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim 
Programının 3. modülünü de 
tamamladık.

Konuşmacılarımız Av. Berna 
ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU ile 
Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ'ye, değerli 
katkıları için Dr. Dilşad Çiğdem 
SEVER'e, eğitimlere katılan tüm 
meslektaşlarımıza ve Ankara 
Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne 
teşekkür ederiz.
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22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
(sıra no: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (sıra no: 535) 'e göre 

E ARŞİV

E Fatura – E Arşiv uygulamasına dahil olma-
yan mükellefler için halen uygulanmakta 
olan 5.000 – 30.000 TL E-Arşiv fatura sınırı 
01/03/2022 tarihinden itibaren 2.000 – 
5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 01/03/2022 tarihinden itibaren 
vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere 
yapılan satışlarda vergiler dahil toplam 
tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine 
düzenlenenler açısından ise 213 Sayılı 
22.01.2022/32-4 Kanunun 232 inci mad-
desinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin 
gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme 
zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için 
2.000 TL) aşması halinde, faturaların kağıt 
fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-
Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi 
Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegra-
syonu sağlayabilmiş olan özel entegratör 

kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elek-
tronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzen-
leme zorunluluğu başlamaktadır. 

E-FATURA

Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi 
için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 
01.07.2022 tarihinden itibaren,

2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler izleyen 
yılın yedinci ayı başından itibaren,

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamalarına 
zorunlu olarak geçeceklerdir.

İlgili Tebliğe Ulaşmak için Tıklayınız. 
(https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2022/01/20220122-10.html)

Konu ile ilgili olarak mali müşavirlerinizle ya 
da odamızın mali müşaviri Suat DURMUŞ 
(0 312 431 60 10) ile irtibata geçebilirsiniz.

25.02.2022

E-FATURA E- ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ DEĞİŞİKLİĞİ HK. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
de, Ankara'da geçici bir süre hasta refakat-
çisi veya hasta olarak bulunmak zorunda 
olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı 
olmayanların ihtiyaçlarını karşılamak ama-
cıyla hizmet veren Rüzgârlı Şefkat Evi'nde 
ağız diş sağlığı ile ilgili farkındalık ve bilgi-
lendirme etkinliği gerçekleştirildi.ADO Ge-
nel Sekreteri Gamze Burcu Gül, tesiste kalan 
misafirlere ağız diş sağlığı, salgın önlemleri 
ve Covid-19 aşıları ile ilgili bilgi verdi. 

Tesis yöneticileri ve çalışanlarına toplum 
ağız diş sağlığı konusuna ilgileri ve konuk-
severlikleri nedeniyle teşekkür ederiz.

25.02.2022

27.02.2022

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEFKAT 
EVİ'NDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI SEMİNERİ 

ODAMIZ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN "UYGULAMALI 

TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU" 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 

YOĞUN İLGİ VE KATILIMIYLA  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tüm geliri ADO Burs Fonu'na aktarılan kursu veren hocalarımız Prof. Dr. 
Bülent Kurtiş, Prof. Dr. Sermet Şahin ve Uzm. Dr. Orhan Gülen'e, ADO Eğitim 
Komisyonumuza, sponsor firmalara ve çalışanlarına, Oda personelimize, tüm 
pazar gününü mesleki eğitime ayıran değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında 2022 yılı 
Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında " Prof. Dr. Erhan FIRATLI'nın 
"PRF: Nerede, Nasıl Uygulamalıyız? Neler Beklemeliyiz?""başlıklı 
sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla online 
olarak gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dü-
zenlenen, Genel Başkan Yardımcısı meslek-
taşımız Gamze İlgezdi koordinatörlüğünde 
yürütülen Türkiye Sağlık Forumu’na katıla-
rak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sağ-
lık sistemi içindeki yeri, sağlık sisteminde 
mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında görüşlerimizi aktardık.

Çalıştaya katılan ADO Genel Sekreteri Gam-
ze Burcu Gül "Sağlık Emek Gücü" masasın-
da, dişhekimliğinde insan gücü planlaması, 
kontrolsüz açılan yeni fakülteler ve artan 
kontenjanlar nedeniyle ortaya çıkan genç 

hekim işsizliği, pandemi döneminde meslek 
tanımı dışında görevlendirilen meslektaşla-
rımızın durumu ve oluşan gereksiz iş gücü 
kaybı, sağlık alanında toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadın hekim istihdamı, özellikle sal-
gın döneminde azalan kadın hekim sayısı, 
istifa ve yurt dışına göç konularında görüş 
ve çözüm önerileriyle katkı sundu.

Sağlık alanındaki tüm bileşenlerin bir araya 
geldiği çalıştayda, farklı başlıklarla oluştu-
rulan çalışma gruplarında daha iyi bir sağ-
lık sistemine yönelik analiz ve raporlamalar 
yapıldı.

03.03.2022

07.03.2022

"PRF: NEREDE, NASIL UYGULAMALIYIZ? 
NELER BEKLEMELİYİZ?" 

TÜRKİYE SAĞLIK FORUMU’NA KATILDIK
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Konuşmacılardan ADO Genel Sekreteri 
Gamze Burcu Gül, kadınların çalışma 
yaşamında ve meslek örgütlerinde 
karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık ve 
eşitsizliklerden, toplum algısının 
değişmesinde eşit temsilin öneminden, 
ADO'nun bu konudaki çalışmalarından 
ve Ankara Barosu ile imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında yapılan 
çalışmalardan söz etti.

08.03.2022

"MESLEK ÖRGÜTLERİNDE CİNSİYETÇİLİK" KONULU 
PANELE KATILDIK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen 
"Meslek Örgütlerinde Cinsiyetçilik" konulu panele katıldık. 
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Odamız tarafından düzenlenen "Anterior Kompozit Restorasyonlar Kursu" meslektaşları-
mızın yoğun ilgi ve katılımıyla 13 Martt 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

Tüm geliri ADO Burs Fonu'na aktarılan kursu veren hocamız Doç. Dr. Zeynep Bilge KÜTÜK'e, 
ADO Eğitim Komisyonumuza, Oda personelimize, tüm pazar gününü mesleki eğitime ayı-
ran değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Nitelikli sağlık hizmeti üretmek için çalışma 
koşullarımızın iyileştirildiği, emeğimizin karşılığını 
aldığımız ve sağlıkta şiddetin son bulduğu günler 
umuduyla tüm meslektaşlarımızın 14 Mart Tıp 
Bayramı'nı kutlarız.

13.03.2022

14.03.2022

ANTERİOR KOMPOZİT RESTORASYONLAR KURSU

14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN
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İki tam günlük eğitimin hemen ardından İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan 
meslektaşlarımız ve yardımcı personel sertifikalarını 
almaya hak kazandı.

İlkyardıma ve tıbbi acil durumlara yönelik tüm 
detayların verildiği keyifli eğitim için eğitmenlerimize 
ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında 
Dr. Özgür Yıldırım TORUN'un "Çok mu Lazım 
Dental Fotoğrafçılık?" başlıklı sunumunu iz-
lemek üzere bir araya geldik. 

Konuşmacımıza, yoğun ilgi ve katılımları 
için meslektaşlarımıza, öğrenci arkadaşları-

mıza, emeği geçen ADO Eğitim Komisyonu-
na teşekkür ederiz. 

Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 
etkinlik kaydı ADO Youtube Kanalında: 
https://youtu.be/9FzW0XENqNY

16.03.2022

17.03.2022

SERTİFİKALI TEMEL 
İLKYARDIM VE OED 
EĞİTİMİMİZ TAMAMLANDI

ÇOK MU LAZIM DENTAL FOTOĞRAFÇILIK?" 
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ÖĞRENCİ KOMİSYONUMUZDAN EĞİTİM
23.03.2022

25.03.2022

LSV Eğitim Kurumları ile "Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri" 
kapsamında Odamızın Öğrenci Komisyonu, ilkokul 
öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama, 
sağlıklı dişler için sağlıklı beslenme konularını içeren 
interaktif eğitim gerçekleştirdi.

 Sayın Üyemiz;

 Olağan Genel Kurulumuz, 16-17 Nisan 
2022 tarihlerinde Ziya Gökalp Cad. No: 
37/14 Kızılay/ANKARA adresinde 09.00 – 
17.00 saatleri arasında yapılacağı bilgisiyle 
Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilecektir.

Ancak, kayıtlı üye sayımızın 3300’e yaklaştığı 
gerçeği ve önceki yıllardaki ilk ilan tari-
hine kadar olan katılım örnekleri dikkate 
alındığında çoğunluğun sağlanamayacağı 
düşünülmektedir. Bu nedenlerle; İkinci 
toplantımız aşağıdaki tarihte ve adreste 
gerçekleştirilecektir.

TARİH:  23 – 24 Nisan 2022 Cumartesi – Pazar
YER: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Konferans Salonu
ADRES: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Emniyet Mah.İncitaş sokak.
Sabancı Kız Yurdu karşısı Beşevler – ANKARA
SAAT: 09.oo – 17.oo
 

Genel Kurul aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Divan Seçimi (Bir Başkan, Bir 
Başkan Vekili, İki Üye )
3- Çalışma raporunun okunması
4- Sayman raporunun ve gelecek dönem 
bütçesinin okunması
5- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
6- Raporlar üzerinde görüşmeler ve ibraları
7- Oda için gerekli taşınmazların alınıp 
satılabilmesi için, Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi
8- Genel Kurul’ da karara bağlanacak öneriler
9- Dilekler
10- Seçimler (24 Nisan 2022 Pazar Günü 
saat 09.00 - 17.00 arasındadır).

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 19. OLAĞAN 
GENEL KURULA ÇAĞRI 

NOT: Üyelerimizin oy kullanmaya gelirken resmi kurumlardan aldıkları TC Numaralı kimlik 
belgeleriyle katılmalarını önemle rica ederiz. (TC Numaralı Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)
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 Değerli Meslektaşlarımız,

Çeşitli platformlarda sıkça dile getirdi-
ğimiz, gündemde tuttuğumuz ve uzun 
yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuya; 
kamudan emekli olan dişhekimleri (eski 
adıyla SGK) ile mesleğini serbest icra et-
tikten sonra emekli olan dişhekimlerinin 
(BAĞKUR) emekli aylık tutarları arasındaki 
farktan doğan adaletsizliğin giderilebilme-
si için başvurulabilecek hukuki yollara iliş-
kin avukatlık büromuzun görüşünü bir kez 
daha bilgilerinize sunarız.

Çalışma biçimleri farklı olan kişilerin 
emekli aylıkları da dâhil olmak üzere sosyal 
güvenlik haklarındaki farklılık 5510, 5454 ve 
5434 sayılı Kanunlardaki düzenlemelerden 
kaynaklanmaktadır. Kanunlar, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 
yürürlüğe konan ve ulusal hukuk düzeninde 
Anayasa’dan sonra bağlayıcılığı en yüksek 
hukuk kuralları olduğundan, Kanunlarda 
yer alan bir maddenin yürürlükten kalkma-
sı yalnızca iki şekilde mümkün olabilmekte-
dir. Bunlardan ilki Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin Anayasa’da belirtilen usule uygun 
olarak Kanunda değişiklik yapması, ikincisi 
ise Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kanununu 
inceleyerek davaya konu hükümlerini Ana-

yasaya aykırı bulması ve bunların iptaline 
karar vermesidir.

Mevcut durumda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin gündeminde, sosyal güvenlik 
hakları arasındaki ayrımın giderilmesine yö-
nelik bir düzenlemenin bulunmadığı bilin-
mektedir. Bunda, ülkenin bulunduğu eko-
nomik koşulların da etkisi bulunmaktadır, 
zira işçi ve serbest meslek sahipleri ile me-
murların emekli aylıklarının denkleştirilme-
si belirli bir kamu kaynağı gerektirmektedir. 
Bununla birlikte Ankara Dişhekimleri Odası 
olarak tarafınızca konunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin gündemine girebilmesi 
için milletvekilleri ile görüşmeler yapılması, 
milletvekillerine mektup gönderilerek du-
rumun yarattığı mağduriyet ve adaletsiz-
liğin aktarılması gibi yollara başvurulması 
mümkündür.

İşçi, memur ve serbest meslek mensubu 
kişilerin sosyal güvenlik haklarındaki farklı-
lık yalnızca diş hekimlerini değil Türkiye ge-
nelinde her meslekten birçok kişiyi etkiledi-
ği için geçmişte birçok kez yargıya konu ol-
muştur. Anayasa Mahkemesi farklı zaman-
larda yaptığı incelemelerde (somut norm 
denetiminde) Kanunda yer alan söz konusu 
maddeleri Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı 

25.03.2022 SGK BAĞKUR'DAN EMEKLİ 
DİŞHEKİMLERİNİN AYLIKLARI ARASINDAKİ 
FARKIN GİDERİLEBİLMESİ İÇİN 
BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLARA 
İLİŞKİN GÖRÜŞ
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bulmamış, devletin 
sosyal güvenlik hakkı 
sağlama yükümlülü-
ğünü mali imkânla-
rı ölçüsünde yerine 
getirmesi esas oldu-
ğundan farklı statü-
de çalışanlar arasında 
farklılık olmasını hu-
kuka uygun bulmuş-
tur. Mahkemenin bu 
yönde verdiği son 
karar 2006 tarihinde-
dir, söz konusu karar-
da Anayasa Mahkemesi memurların işçiler 
ve serbest meslek sahipleri ile eşit sayılarak 
düzenleme yapılamayacağı ifade etmiştir.

Anayasa Mahkemesi bir Kanunun huku-
ka uygunluğunu denetleyip ret kararı ver-
dikten sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun 
hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 
Mahkemeye tekrar başvuruda bulunulma-
sı mümkün değildir. Mahkemenin, bilindi-
ği kadarıyla en son somut norm denetimi 
yapmış olduğu 2006 yılından sonra 10 yıl-
dan uzun zaman geçmiştir. Buna karşılık bu 
süreçte Anayasa Mahkemesi aynı konuya 
ilişkin olarak önüne gelen bireysel başvu-

rularda da (doğrudan ilgili 
Kanun maddesinin denet-
lendiği davalar değil, kişi-
lerin bireysel olarak temel 
haklarının ihlal edildiği 
iddiasıyla yaptıkları baş-
vurulardır) yine sosyal gü-
venlik hakları arasındaki 
farkı eşitlik ilkesine aykırı 
bulmamıştır. Yani Anayasa 
Mahkemesi, sosyal güven-
lik hakları arasında önemli 
düzeydeki farklılığa ilişkin 
olarak uzun yıllardır aynı 

şekilde tutum göstermekte, düzenlemele-
rin eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olmadı-
ğını değerlendirmektedir. Bu nedenle Oda-
mız adına Anayasa Mahkemesi nezdinde 
hukuki girişimler başlatılması halinde de 
Mahkemenin değerlendirmesinin şu an için 
olumlu yönde olmayacağı düşünülmekte-
dir.

 Önümüzdeki dönemde hukuki süreç 
tekrar başlatılacaktır.
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Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 
9/1-1 bendine  göre sağlık kuruluşları Atık 
beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri 
içerecek şekilde her yıl Ocak ayından baş-
lamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar 
Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulama-
ları kullanarak “doldurmak, onaylamak ve 
form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca 
saklamakla" yükümlüdür.

 31 MART 2022 tarihine kadar yapmamız 
gereken Atık Beyanının nasıl yapıldığı ile il-
gili önceki yıl hazırlamış olduğumuz video-
ya  ulaşmak için tıklayınız.

 Not:  Tesis Kodu Nace Bilgileri kısmında 
Diğer açıklama bölümü kaldırılmıştır.

Odamız tarafından düzenlenen "Uygulamalı 
Temel Endodonti Kursu" meslektaşlarımızın 
yoğun ilgi ve katılımıyla 27 Mart Pazar günü 
gerçekleştirildi. 

27.03.2022

27.03.2022

TIBBİ ATIK BEYAN İŞLEMLERİ HK. 

UYGULAMALI TEMEL ENDODONTİ 
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tüm geliri ADO Burs Fonu'na 
aktarılan kursu veren hocamız 
ve yönetim kurulu üyemiz Prof. 
Dr. Ali Cemal TINAZ'a, sponsor 
firmalara ve çalışanlarına, Oda 
personelimize, etkinliğe katılarak 
dinlenme gününü mesleki eğitime 
ayıran değerli meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
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I- Sağlıkta Şiddet İle İlgili Teklif 
Hükümleri:

1. Teklifin 7. maddesi ile Türk Ceza Kanu-
nunun “Kamu hizmetlerinden yararlanma 
hakkının engellenmesi” başlıklı 113. Mad-
desine ek düzenleme yapılmaktadır. Teklife 
göre, engellenen kamu hizmetinden yarar-
lanma hakkı  sağlık hizmeti ise,  2-5 yıl ara-
sında öngörülen hapis cezası altıda bire ka-
dar arttırılabilecektir. Artırımın üst sınırı 1/6 
olarak belirlenmiş olmakla birlikte,  alt sınırı 
belirlenmemiştir.

2. Teklifin 9. maddesi sağlıkta şiddete ilişkin 
yeni bir düzenleme içermemektedir. Yalnız-
ca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanu-
nunun Ek 12. maddesinde yer alan, kasten 
yaralama suçunun tutuklamaya ilişkin kata-
log suçlar arasına alınmasına dair düzenle-
meyi, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
nun 100. Maddesine aktarmaktadır. Teklifin 
13. Maddesi ile yapılan aktarım nedeniyle 
3359 sayılı Kanunun Ek 12. Maddesi yürür-

lükten kaldırılmaktadır.

Değerlendirme: Bu düzenlemeler, elbet-
te sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli, 
ancak yeterli değildir. Düzenleme yapılır-
ken ceza normunun, norm ile korunması 
hedeflenen hak ve özgürlüklere etkisinin 
değerlendirilmesi zorunludur.  Sağlıkta şid-
det nedeniyle hekimlerin sağlık çalışanları-
nın öldüğü, hasta hekim ilişkisinin ciddi bir 
biçimde yaralandığı, şiddetin kontrol altına 
alınması bir yana sürekli artış gösterdiği bir 
toplumsal dönemi yaşamaktayız. Sağlık-
ta şiddeti önleyici düzenlemelerin tek bir 
maddeye indirgenmeden, bütüncül bir bi-
çimde, sağlık alanına özgü, sağlık hizmetini, 
sağlık çalışanlarını korumaya dönük yapıl-
ması, bu durumun  toplumda bilinir ve an-
laşılır olması önem taşımaktadır.

Elbette sağlık işyerlerinde şiddetten arındı-
rılmış bir çalışma ortamının sağlanabilmesi 
için salt ceza normları yeterli değildir. Çalı-
şan sağlığı ve güvenliği yönünden denetim 

TÜRK CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNDE 
YER ALAN SAĞLIK ALANINA İLİŞKİN MADDELERLE 
İLGİLİ ADO GÖRÜŞÜ

16 Mart 2022 günü TBMM Başkanlığı’na sunulan, 17 maddelik Kanun Teklifinin 5 maddesi 
(7,9,13,14,15) sağlık alanı ile ilgili olmakla beraber TBMM Adalet Komisyonu'nda 29.03.2022 
tarihinde görüşülmeye başlanacaktır. ADO olarak bu beş maddeye ilişkin hukuk büromuzla 
birlikte yaptığımız 22.03.2022 tarihli değerlendirme notu aşağıda sunulmuştur.

29.03.2022
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yapılmasına, denetim sonuçlarının şeffaf bir 
biçimde kamuoyu ile paylaşılmasına, TBMM 
Araştırma Komisyonu Raporunun önerileri 
arasında da yer aldığı üzere sağlık hizmet-
lerinde koruyucu sağlık hizmetlerini temel 
alan, kamucu bir sağlık sistemine ihtiyaç 
vardır.  Sağlık hizmetlerini ücretli hale geti-
ren, ekip hizmetini ve sağlık personelinin iç-
sel motivasyonunu bozan, performansa da-
yalı ödeme sisteminin acilen değiştirilmesi, 
çalışma ilişkilerinin demokratikleştirilmesi, 
güvenceli çalışma koşulları sağlanması şid-
detin önlenmesi için acil ihtiyaçlardandır.  

II. Kusurlu Sağlık Hizmeti/Malpraktis 
Tazminatlarının Rücu edilmesine Dair 
Teklif Hükümleri:

Teklifin  14 ve 15. Maddeleriyle,  3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, bir biri 
ile bağlantılı hükümler içeren iki adet ek 
madde  eklenmesi teklif edilmektedir.

Bu Ek maddeler ile Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu kurul-
maktadır. Kurul, toplam 7 üyesinden beşi 
Bakanlık yöneticileri, iki üyesi ise nasıl se-
çileceği belirtilmeyen hekimlerden oluş-
turulmaktadır. Kurul, aynı oluşum yöntemi 
ile Bakanlık tarafından  ihtiyaç duyulacak 
sayıda çoğaltılabilecektir.  Kurulun iki temel 
görevi bulunmaktadır;

1. Bütün hekim, diş hekimi ve sağlık mes-
lek mensuplarının “sağlık mesleğinin icrası 
kapsamında yaptıklan muayene, teşhis ve 
tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar” 
nedeniyle yapılan soruşturmalarda 4483 
Sayılı Kanununa göre soruşturma izni ta-
leplerini karara bağlamak (Devlet Üniver-
siteleri ve Vakıf Üniversitelerinin akademik 
kadrolarında görev yapanlar hariç).

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üni-

versitelerinde,  tıbbi işlem ve uygulamalar 
nedeniyle idare tarafından ödenen tazmi-
nattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilme-
yeceğine ve rücu miktarına karar vermek.

3. 4483 Sayılı Yasa Kapsamına Dahil Edi-
len Sağlık Personeli?

• Teklif; özel sağlık kurum ve kuruluşları 
ile Vakıf Üniversitelerine ait sağlık ku-
ruluşlarında  görev yapan ve  akademik 
kadroda yer almayan hekim, diş hekimi, 
hemşire ve sağlık 

• Esasen kamu sağlık kuruluşlarında çalı-
şan sağlık personeli yönünden görevleri 
nedeniyle işledikleri ileri sürülen suçlar-
dan,  zaten yürürlükteki 4483 sayılı Ka-
nun uyarınca soruşturma izni alınmadan 
yargılama yapılamamaktadır. Bu neden-
le teklifteki düzenleme, sağlık çalışanları 
için belirtildiği gibi  haksız suçlamalara 
karşı önleyici bir sistem inşa etmemek-
tedir.  

•  Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversite-
leri öğretim üyeleri ve  öğretim eleman-
ları teklifteki soruşturma yönteminin  
kapsamına dahil değildir. Onlar hakkın-
da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 
53. Maddesinde Kurumları tarafından 
yürütülmesi öngörülen ceza soruştur-
ması yöntemi uygulanmaya devam 
edecektir.  Akademik kadrolarda görev 
yapanlar yönünden teklif soruşturma 
izni bakımından bir değişiklik getirme-
mektedir.

4. Mesleki Sorumluluk Kurulunun Karar-
larında Dikkate Alacağı Ölçütler?         

• Mesleki Sorumluluk Kurulu, kapsama alı-
nan hekim, diş hekimi ve sağlık meslek 
mensuplarının “sağlık mesleğinin icrası 
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kapsamında yaptıkları muayene, teşhis 
ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygu-
lamalar nedeniyle” işledikleri suçlardan 
yargılanabilmesi için soruşturma izni-
ni vermeye yetkili kılınmaktadır. Diğer 
suçlar yönünden 4483 sayılı Kanunun 
tanımladığı yetkili merciler görevlerine 
devam edecektir. Teklifin gerekçesinde, 
uzman kişilerden oluşacak kurulun in-
celemeye dayalı kararı ile sağlık meslek 
mensuplarının haksız suçlamalara kar-
şı korunacağı belirtilmektedir. Ancak 
teklif edilen düzenlemelerde Kurulun 
“uzman” sayılmasını gerektiren bir üye 
yapısı yoktur. Bunun yanında kararını 
hangi ölçütler üzerinden, nasıl vereceği 
de belli değildir. 

• Teklif Kurula,  kamu kurum ve kuruluşları 
ile Devlet üniversitelerinde,  tıbbi işlem 
ve uygulamalar nedeniyle idare tarafın-
dan ödenen tazminattan dolayı ilgilisine 
rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu mik-
tarına karar verme yetkisi vermektedir. 
Böylece 2547 sayılı Kanunun ile Üniver-
site’nin bir tüzel kişilik olarak kendisine 
karşı açılan ve sonuçlanan davada kendi 
personeline yönelik rücu ilişkisini değer-
lendirme yetkisi Sağlık Bakanlığı’na dev-
redilmektedir.

• Kurul bu yetkiyi kullanırken “ilgilinin 
görevinin gereklerine aykırı hare-
ket etmek suretiyle görevini kötüye 
kullanıp kullanmadığı ve kusur du-
rumunu gözetecektir”.   Kurul’un ka-
rar verirken uyacağı ölçütler yetersiz ve 
muğlaktır.  İfadelerden kasten işlenmiş 
bir suçun varlığının mı aranacağı yoksa 
istemeden yapılan hatalara yönelik de 
mi  rücu kararının verileceği belirsizdir.

• Teklif,  Özel sağlık kurum ve kuruluşla-

rında çalışanlar ile Vakıf Üniversitelerin-
de çalışanlar yönünden hekim, diş heki-
mi ve sağlık meslek mensuplarına karşı 
tazminat davası öncesi bir başvuru ku-
rumu oluşturmamaktadır.  Bu tür sağlık 
kuruluşlarına karşı açılan ve sonuçlanan 
davalarda rücuen tazminat konusunda 
da dava öncesi başvuru kurumu kurulu-
şu teklif edilmemektedir.

• Teklifte, zarara neden olan sağlık hizme-
tindeki sorunların nedenlerine eğilen, 
kimin kusurlu olduğunu değil, zararın 
neden doğduğunu, asıl sebebin ne ol-
duğunu bulmaya, sistemi iyileştirmeye 
dönük düzenlemelere de yer verilme-
miştir. 

III. Teklif’in Mesleki Sorumluluk Kurulu 
İle İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi  

Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni 
için yetkili kılınmaktadır. Böylece hekim, diş 
hekimi ve sağlık meslek mensuplarının “sağ-
lık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkla-
rı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi 
işlem ve uygulamalar nedeniyle” işledikleri 
suçlarda, tüketilmesi gereken bir başvu-
ru yolu oluşturulmaktadır. Anayasa’nın 40. 
Maddesi ve AİHS’nin 13. Maddesi  uyarınca, 
bu yolun teori ve pratikte etkili, ulaşılabilir 
ve ihlali ortadan kaldırmaya yeterli güven-
celeri içerecek biçimde düzenlenmesi ge-
rekir.  Başvuru yolu iç hukukta açık, net ve 
bağlayıcı nitelikte düzenlenmiş olmalıdır. 

Teklif hükümleri Açık Değildir;  Belirsiz, 
Hatalı Yorum Ve Uygulamalara Neden 
Olacak İfadeleri İçermektedir.

1219 sayılı Kanununda 1-28 maddeleri ara-
sında hekimlik, 28-46 maddeleri arasında 
diş hekimliği, 47 ve devamı maddelerinde 
ebelik,  Yasa’nın Ek 13. maddesinde   “sağ-
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lık mesleği” sayılan meslekler, 6283 sayılı 
Hemşirelik Kanununda hemşirelik,6197 sa-
yılı Kanunda ise eczacılık mesleği’ne yönelik 
düzenlemeler bulunmaktadır. 

1219 sayılı Kanunun Ek 13. Maddesinde, Ta-
bipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık mes-
lek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan 
teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz 
ve reçete yazamaz” kuralı konulmuş, aynı 
Kanunun 25. Maddesinde de  tıp fakültesi 
ve diş hekimliği fakültesi diploması olma-
dan hasta tedavi etmek suç olarak düzen-
lenmiştir. 

Teklifte, Kurulun “hekim, diş hekimi ve 
sağlık meslek mensuplarının sağlık mes-
leğinin icrası kapsamında yaptıkları mu-
ayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi iş-
lem ve uygulamalar nedeniyle” işledikleri 
suçlardan yargılanabilmesi için soruşturma 
izni vermeye yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Hekim ve diş hekimi ile sağlık meslekleri 
üyelerinin sağlık hizmeti içinde görev alan-
larına ilişkin fiillerinden “muayene, teşhis ve 
tedaviye ilişkin tıbbi işlem” olarak aynı bi-
çimde  söz edilmesi yukarıda belirtilen yasal 
düzenlemelerle çelişmektedir. Bu düzenle-
me hatalı yorum ve uygulamalara neden 
olacak ifadeleri barındırmaktadır.

Bunların yanında Hekim ve diş hekimi olma-
yan sağlık meslek üyelerinden, hastalıkları 
doğrudan muayene, teşhis ve tedavi etme 
fiili bulunan kişilerin hakkındaki şikayetle-
rin Kurul’un yetki alanında olup olmayacağı 
da belirsizdir.  

Yine sağlık meslek mensubu olmamakla bir-
likte sağlık hizmetinde çalışan diğer meslek 
mensuplarının da sağlık hizmetinin yürü-
tülmesinde işlevleri bulunmaktadır. Bunlar 
yönünden de bir belirsizlik bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Mesleki Sorumluluk Kuruluna 
ilişkin teklif edilen düzenlemeler;  hekim, 
diş hekimi, hemşire, ebe, eczacı ve  sağlık 
meslek mensuplarının, kanun hükümleri ile 
ayrı ayrı düzenlenen görevlerine ilişkin so-
ruşturmalarda dava dışı bir  iç hukuk yolu 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte; Kurulun 
görev kapsamının hangi fiilleri içereceği, 
açık, ulaşılabilir bir biçimde gösterilmemiş-
tir.

2. Mesleki Sorumluluk Kurulu düzenle-
meleri etkili bir başvuru yoluna ilişkin 
gerekli güvencelerden yoksundur.

Kurul, sağlık meslekleri üyesi insanların 
ceza yargılamasına ya da tazminat ödeme-
sine karar karar verecek organ olarak yet-
kilendirilmektedir. Bir tür yargılama yetkisi 
kullanacaktır. Bu yetkiyi kullanacak organın 
kararlarında tarafsız olması, etki altında kal-
mayacak bir işleyişle oluşturulması, karar 
verilecek konuda uzmanlık bilgisine sahip 
olması veya uzmanlık bilgisinden yararlan-
maya ilişkin işleyişin ve ölçütlerinin belir-
lenmiş olması gerekir.
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Nasıl ki mahkemeler ve savcılıklar  tarafın-
dan çözümü uzmanlığı, teknik/mesleki/
bilimsel bilgi birikimini gerektiren hallerde 
Bilirkişilik Kanunu uyarınca “bilirkişilik” vas-
fına sahip ilgili uzmanlara başvuru yolları, 
işleyişi tanımlanmış ise; sağlık hizmetinde 
kusurlu bir işleyiş olup olmadığı, var ise bu-
nun nedenlerinin ne olduğu konusunun 
da uzmanlık bilgisi gerektirdiğinden ve bu 
unsurların Yasa ile düzenlenmesi gerekece-
ğinden şüphe yoktur.  Teklifte, kurulun etki-
li bir başvuru yolu olabilmesi için tarafsızlık, 
uzmanlık bilgisine dayanarak karar verme 
özellikleri güvence altına alınmamaktadır. 

Bunların yanında Kurul’un kararları, sağlık 
mesleği üyelerinin hak ve özgürlükleri ile 
şikâyetçi kişilerin hak ve özgürlük alanlarını 
etkileyecektir. Kurulun bileşiminin idarenin 
temsilcilerinden oluşması, kurulun kararla-
rının aleniyetini ve böylece kamuoyu dene-
timini sağlayacak düzenlemelerin noksan-
lığı da etkili başvuru yolu gereklilikleri ile 
çatışmaktadır.

3. Teklifin Sağlık Hizmetlerinde Ortaya 
Çıkan Zararların Karşılanmasına İlişkin 
Önerisi?

Teklifte, sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan 
zararların tazminini hekimlerin, sağlık per-
sonelinin üzerinde bırakan yaklaşım devam 
ettirilmektedir. 2010 yılından bu yana uygu-
lanmakta olan Zorunlu özel sigortacılık sis-
teminin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir 
düzenleme teklif edilmemektedir. 

12 yıldır Ülkemizde uygulanan sigorta sis-
teminin kimi sonuçları Türkiye Sigorta Bir-
liği’nin sektör raporları ve duyurularından 
anlaşılmaktadır. Birliğin 2020 yılı Sektör Ra-
poruna göre, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın  yer 

aldığı genel sorumluluk sigortaları kapsa-
mında 2020 yılında toplam 571 milyon TL 
tazminat ödenmiş,  2.190 milyon TL prim 
üretilmiştir .  

Birliğin duyurularına göre 2016 yılında Tıb-
bi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası kapsamında toplanan 
prim tutarı “48.267.453 TL” dir. Aynı yıl 
sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlar 
nedeniyle ödenen tazminat(hasar) tutarı 
ise “7.738.387 TL”dir. Yani yıllık toplanan 
primin yalnızca %16.03’ü sağlık hizmetin-
den doğan zararları karşılamak için kulla-
nılmış, yüzde %84’ü ise sigorta şirketlerine 
gitmiştir.

Bu sistem hastaların zararlarını karşılama-
maktadır. Hekimleri de sağlık sistemine ve 
hastalara güvensiz hale getirmiş, çekinik tıp 
uygulamaya yöneltmiştir.

Sigorta şirketleri de topladıkları primlere 
oranla artan tazminat tutarları nedeniyle 
değil, yıllarca süren davalarda istenen taz-
minat tutarlarının muallak hasar olarak ikin-
ci kez sigorta ettirilmesinden kaynaklanan 
bir “teknik zarar”dan söz etmektedirler.

Uygulan sistem hastaların, hekimlerin kı-
saca toplumun zararına tehlikeli sonuçlar 
üretmektedir. Her an suçlanma kaygısı taşı-
yan hekimler, sağlık  meslekleri mensupları 
mesleklerinden soğumakta, hasta ile hekim 
karşı karşıya getirildiği için  şiddet artışına 
neden olunmakta ve olası hata durumların-
da da sorunun üzerinin örtülmesi ve böyle-
ce sistemin kendi kendini iyileştirmesi ka-
nalları kapatılmaktadır.

Özel sigortacılık sistemi ve dava yolu yerine, 
hasta ile hekimi karşı karşıya getirmeyen, 
kim suçlu diye kusur aramayan, sorunun 
neden kaynaklandığına ve tekrar etmeme-
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si için çözümüne odaklanan kamusal zarar 
karşılama sistemi uygulayan ülkelerde ise 
kaynağın paylaşımına ilişkin oranlar tersine 
çevrilmektedir. Örneğin İsveç’te ayrılan kay-
nağın %80’nin hastaların zararını karşıla-
mak için kullanıldığı ancak %20’sinin sigor-
ta şirketi ve avukatlara gittiği bilinmektedir  
Diğer taraftan zararlar dava öncesi oluştu-
rulmuş sistemle karşılandığı için uyuşmaz-
lıkların çok azı yargıya yansımaktadır.

• Kötü sağlık hizmetinden dolayı oluşa-
cak zararlarda, hastaların zararlarının 
kısa sürede tespit edip karşılayacak bir 
kamusal zarar karşılama sisteminin oluş-
turulması, hasta ile sağlık personelinin 
karşı karşıya getirilmeksizin ve kusur 
karşılığı olmaksızın zararın karşılanması,

• Sağlık hizmetinin kötü işlemesinden 
dolayı doğacak bütün zararların bu ka-
musal fon tarafından karşılanması, sağ-
lık hizmetlerinde kesinlikle özel sigorta 
kuruluşları aracılığı ile sigortacılığın söz 
konusu edilmemesi,

• Kamusal fonun gelir kaynaklarının he-

kimlerden ya da diğer sağlık personeli-
nin ücretlerinden değil, sağlık kuruluş-
larının ödeyeceği bir biçimde oluşturul-
ması, kişilerin değil kurumların riskleri-
nin güvence altına alınması,

• Kamusal fonun yanı sıra kötü işleyen 
sağlık hizmetlerinin nedenlerini araştı-
rarak tekrar etmemesi için gerekli ted-
birlerin alınmasını sağlayıcı ulusal bir 
organizasyonun yapılması, 

• Kast ve ağır kusur halleri dışında sağlık 
personeline yönelik tazminat vb. benze-
ri yaptırımların ortadan kaldırılması ,

•  Hekimlerin, hemşirelerin, diğer sağlık 
personelinin yetiştirilmesinde ihtiya-
ca yönelik nitelikli mezuniyet öncesi ve 
sonrası eğitim sisteminde bulunan  so-
runların hızla çözülmesi, sürekli mesleki 
gelişim/eğitim olanaklarının güvence 
altına alınması ve geliştirilmesi,

• Sağlık personelinin fazla çalışma ve din-
lenme koşullarının sağlık hizmetinde 
hataya sevk etmeyecek bir biçimde ye-
niden düzenlenmesi, 

• Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetindeki 
diğer denetim mekanizmalarına sürekli 
etkin katılımının sağlanması gerekir.

Topluma, sağlık sistemine zarar verdiği bü-
tün kanıtları ile ortaya çıkmış bir sistem kötü 
yönetim örneği değil, felaket derecesinde 
bir kötü yönetim örneğidir. Özel sigorta ve 
reasürans şirketlerine giden mali kaynağın 
çok azı ile bütün zararları karşılamak, sağ-
lık sistemini giderek daha az hata ile hizmet 
verir hale getirmek, hekimlerin, hemşirele-
rin, diş hekimlerinin ve bütün sağlık çalışan-
larının işlerini güvenli bir biçimde yapmala-
rını sağlamak mümkündür.  21.03.2022
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Ankara Dişhekimleri Odası 19. Olağan 
Genel Kurulu ve Seçimi 24 Nisan 2022 
tarihinde yapılacaktır.

30.03.2022

31.03.2022

“YENİ GÜNCELLEMEYE GÖRE MRONJ 
YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİKLER”

ANKARA DİŞHEKİMLERİ 
ODASI 19. OLAĞAN GENEL 
KURULU VE SEÇİMİ

Üyelerimizin Genel Kurula resmi 
kurumlardan aldıkları TC numaralı kimlik 
belgeleriyle katılmaları gerekmektedir (TC 
numaralı nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport).

Seçim 24 Nisan Pazar günü, 09.00 - 17.00 
saatleri arasında yapılacaktır.

23 Nisan Cumartesi Genel Kurul
24 Nisan Pazar Seçim  
09.00 – 17.00
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

2021-2022 Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında 2022 yılı 
Bilimsel Etkinliklerimiz kapsamında " Doç. Dr. Onur ŞAHİN - 
''Yeni Güncellemeye Göre MRONJ Yönetiminde Değişiklikler" 
başlıklı sunumu, meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla 
online olarak gerçekleştirildi.
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ADO 2022 yılı Bilimsel Etkinlikleri kapsamında 
Prof. Dr. Bülent KURTİŞ'in “İmplantolojide 
Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu 
Prensipleri ve Klinik Uygulamaları” sunumunu 
izlemek üzere bir araya geldik. 

07.04.2022

"İmplantolojide Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu 
Prensipleri ve Klinik Uygulamaları”  

Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için etkinlik kaydı ADO Youtube 
Kanalımızda:  https://youtu.be/B78NWQVMvxc

Konuşmacımıza, 
ilgi ve katılımları için 

meslektaşlarımıza, 
öğrenci 

arkadaşlarımıza, 
emeği geçen ADO 

Eğitim Komisyonuna 
teşekkür ederiz. 
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Her zaman olduğu gibi son iki yıllık pandemi döneminde de 
cesareti, demokrasi ve dayanışma geleneği ile toplum sağlığını 
önceleyen, halkın sağlık hakkını savunan, bilimsel ve özgür 
düşünceden taviz vermeyen bir meslek örgütü olarak Türkiye 
sağlık politikalarına önemli katkılar yapmaya devam eden Ankara 
Tabip Odasını ve yeni yönetimini kutluyor, çalışmalarında 

09.04.2022

11.04.2022

ANKARA TABİP ODASI 
GENEL KURULUNA KATILDIK
9 ve 10  Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 

Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurul 
sonucunda Çağdaş Hekimler Grubu tekrar 
göreve geldi. 

Ankara Dişhekimleri Odası 
18. Döneminde,

ADO Klinik Bilimler Dergisi 
yeni editör ve yardımcıları ile 
yayın hayatına kaldığı yerden 
devam etti.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 
Odamızın yılda 3 kez online 
olarak yayımlanan hakemli ve 
açık erişimli yayın organıdır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergimiz-
de diş hekimliği ile ilgili konularda yazılmış 
olan bilimsel araştırma makaleleri, olgu su-
numları, teknik not ve alanımızda geliştiri-
len son yenilikleri bizlere sunan derleme ve 
editöre not türü makaleler yayımlanmaktadır.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2021 yılı itiba-
rıyla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizinde yer al-

maktadır ve makale başvuruları 
DergiPark üzerinden, yazarlar-
dan herhangi bir ücret talep 
edilmeden yapılabilmektedir.

Bugüne kadar makaleleri ile 
dergimize destek veren mes-
lektaşlarımıza teşekkür eder, 
makaleleriniz ile dergimize ya-
pacağınız değerli katkılarınızın 
devamını dileriz.

ADO Klinik Bilimler Dergisi, ülkemizde pu-
anlı dergi statüsü kazanmış meslek odası 
dergisi olması özelliği ile tektir.

Bu önemli ve gurur verici gelişmeyi sizin-
le paylaşmaktan mutluluk duyuyor, emeği 
geçen değerli hocalarımıza bir kez daha te-
şekkür ediyoruz.

ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNDE 
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SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü 
dolayısıyla başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere şiddet nedeniyle kaybettiklerimizi andık. 

Şiddet sona erene kadar mücadelemiz sürecek... 
#SağlıktaŞiddetSonaErsin

Basın açıklaması metnine web sitemizden ulaşabilirsiniz:
https://www.ado.org.tr/haberler/saglikta-siddetle-mucadele-gunu-2siddet

15.04.2022

23.04.2022

Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin ebedi sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
kuruluşunu ulusal bayram ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI KUTLU OLSUN!

https://www.ado.org.tr/haberler/saglikta-siddetle-mucadele-gunu-2%C5%9Eiddet?fbclid=IwAR005Mrew4xBI9N4hhBbpIOGtMR_XJi9egcJgQ6-Anc3Tw29PkQ5HrQTsR0
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A. Davalara İlişkin İşler

1. 19.03.2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’n-
den çekilme işleminin iptali için Danıştay 
10. Dairesi’nin E.2021/2555 sayılı dosyasına 
kayıtlı dava açılmıştır. Davada karşılıklı di-
lekçeler aşaması tamamlanmıştır. Dosyada 
savcı düşüncesinin ve duruşma gününün 
tebliği beklenmektedir. 

2. Vergi Dairesi Başkanlıklarınca sağlık ku-
ruluşlarında vergi inceleme müfettişlerin-
ce hasta protokol defterinin ibrazının talep 
edilmesi üzerine öncelikle Odanıza bu uy-
gulamaya ilişkin bir bilgi notu hazırlanmış, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu uygula-
maya son verilmesi talebiyle başvuru yapıl-
mış, Bakanlık Vergi Denetim Kurulu Başkan-
lığı 16.7.2021 tarih ve E.18342 sayılı yazıyla 
talebimizi reddetmiştir. Ret işleminin yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali için Ankara 
5. İdare Mahkemesi’nin E.2021/1859 sayılı 
dosyasına kayıtlı dava açılmıştır. Dosyada 
davalı Bakanlığın ikinci cevap dilekçesini 
sunması beklenmektedir.

3. Ayasofya Camii’nde düzenlenen hafız-
lık etkinliğinde konuşma yapan Mustafa 
Demirkan hakkında Atatürk’ün hatırasına 
alenen hakaret suçundan suç duyurusunda 
bulunulmuştur. Soruşturma devam etmek-
tedir.

4. İmplantdanışmanı isimli sosyal medya 
hesabının içerik sağlayıcıları hakkında diş 
hekimine hasta yönlendirerek aracılık yap-

ma suçu uyarınca Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş-
tur. Soruşturma devam etmektedir.

5. gulusestetigi sayfalarının içerik sağla-
yıcısı hakkında diş hekimine hasta yönlen-
direrek aracılık yapma suçundan Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun-
da bulunulmuştur. Soruşturma devam et-
mektedir.

6. “bludentankara” internet sayfalarının 
içerik sağlayıcısı …………….. hakkında An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı’na diş hekimi-
ne hasta yönlendirerek aracılık yapmak su-
çundan suç duyurusunda bulunulmuştur. 
Soruşturma devam etmektedir.

7. Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan 
ağız ve diş sağlığı merkezinin Gazi Üniver-
sitesi Rektörlüğü’ne devredilmesine ilişkin 
işlem ile Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi Dekanlığı tarafından ağız ve diş sağ-
lığı hizmetinin taşeron aracılığı ile gördü-
rülmesi için yapılan ihalenin iptali talebi ile 
açılan ve yıllar içinde değişik aşamalardan 
geçen davada Danıştay 13. Dairesi tarafın-
dan verilen E.2014/5095, K. 2020/642 karar-
daki  yargılama giderleri ve vekalet ücreti 
yönünden tavzih talebinde bulunulmuş, 
ilgili icra işlemleri yürütülmüştür.

B. Pandemi ile İlgili Yapılan Çalışmalar

1. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 
3.8.2020 tarih ve E.3 sayılı ağır seyretme-
yen Covid-19 tanılı hastaların tedavilerinin 

HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ
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evden yürütüleceği, ilaç verme işlemlerinin 
de hastaların bulgularının değerlendirilme-
sinin ardından diş hekimlerinin de bulun-
duğu filyasyon ekipleri tarafından yerine 
getirilmesine ilişkin yazı hakkında hukuki 
görüş hazırlanmış ve Müdürlüğe Odanız ve 
diş hekimleri için ayrı ayrı olmak üzere baş-
vuru dilekçeleri hazırlanmıştır.

2. Diş hekimlerinin filyasyon ekiplerinde gö-
revlendirilmesi ve bu kapsamdaki çalışma 
gün ve saatleri, izinleri gibi konuların What-
sapp uygulaması üzerinden bildirilmesine 
ilişkin uygulamanın sona erdirilmesi ve gö-
revlendirmelerin resmi yazışma usullerine 
uygun yapılması talebiyle Ankara Valiliği İl 
Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağ-
lık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yapılmıştır. Başvurulara yanıt verilmemiştir.

3. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 
“Personel İşlemleri” konulu, Bakanlık mer-
kez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün 
personelin her ne sebeple olursa olsun gö-
revden çekilme taleplerinin kabul edilme-
yeceği, yazıda sayılan sınırlı haller dışındaki 
izin, emeklilik, ayrılma, yer değiştirme vb. iş-
lemlerinin ise süresiz olarak durdurulduğu-
nun bildirildiği yazısı hakkında görüş yazısı 
hazırlanmıştır.

4. Filyasyon ekiplerinde görevlendirilen ve 
her ikisi de diş hekimi olan eşlerin çocukla-
rının bakımını sürdürebilmesi için aynı gün 
görevlendirilmemesi talebiyle Ankara Valili-
ği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış-
tır. 

5. Filyasyon ekiplerinde görev yapan ve 
mesai saatleri dışında, akşam ve gece saat-
lerinde görevlendirilen diş hekimlerinin ika-
metleri ile görevlendirildikleri yer arasında 

güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması 
ve bunun için yerel ve merkezi yönetimlerle 
işbirliği yapılması talebiyle Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
başvurularda bulunulmuştur. 

6. Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden 
diş hekimlerinin hastalıklarının işe bağlı 
olduğunun kabulüyle Covid-19’un meslek 
hastalığı sayılması ve bu yönde karar alına-
rak Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilme-
si; Covid-19’un meslek hastalığı sayılması 
için hekim raporunun yeterli olması ve ta-
leplerimiz yerine getirilene kadar Sosyal Gü-
venlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016/21 
sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama-
ları Genelgesine göre işlem tesis edilmesi 
için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. 

7. Diş hekimlerine kişisel koruyucu ekip-
man sağlanması amacıyla Odanızca bağış 
toplanmasının mümkün olup olmadığına 
dair görüş yazısı Odanıza iletilmiştir.

8. Filyasyonda görevlendirilen diş hekimle-
rinin görevlendirildiği yere ulaşımını sağla-
ması için yol, günlük gider vb. harcırah sağ-
lanmaması ve bu giderleri diş hekimlerinin 
karşılaması karşısında bu bedellerin öden-
mesi için diş hekimlerince İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne başvuruda bulunmak üzere dilekçe 
hazırlanmış ve Odanıza iletilmiştir.

9. Sağlık Bakanlığı’nca ve sonrasında Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nca Covid-19’un meslek 
hastalığı olduğu belirtilerek yayınlanan ve 
başvuru için izlenmesi gereken yolu gös-
teren genelgeye ilişkin bilgi notu Odanıza 
iletilmiştir.
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10. Sağlık Bakanlığı’nca idari izinli sayılacak 
sağlık meslek mensuplarını gösterir genel-
gede değişiklik yapılarak merkez ve taşra 
teşkilatında görevli diş hekimlerinden ha-
mile olanların haftasına bakılmaksızın ve 10 
yaş altı çocuğu olan diş hekimlerinin de ida-
ri izinli sayılmasına ilişkin Bakanlığa başvuru 
dilekçesi hazırlanmış ve Odanıza iletilmiştir. 
Aynı zamanda üyeniz …………………… 
da konu hakkında bilgi verilmiştir.

11. Diş hekimleri ile aynı evde yaşayan ve 
bu nedenle Covid-19 hastalığına maruz 
kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma 
riski yüksek olan eşlerin COVID-19 aşısında 
öncelikli grup olarak belirlenmesi talebiy-
le Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi hazırlan-
mış ve Odanıza iletilmiştir.

12. Odanızın idari işlerini yerine getiren 
ancak diş hekimi olmayan personellerinin 
diş hekimleriyle bir arada bulunması ve 
maruziyet riskinin yüksek olması nedeniyle 
Covid-19 aşısında öncelikli grup olarak be-
lirlenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru 
yapılmıştır. Bakanlık başvurumuza yanıt 
vermemekle birlikte kısa süre içerisinde aşı-
da öncelikli grup ayrımını kaldırmış ve iste-
yen 18 yaş üstü herkes aşı olabilmiştir.

13. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün 17.5.2021 tarihli, E.286 
sayılı ve “Covid-19 Pandemisi Nedeniyle 
Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme” 
konulu Genelgesinin geri alınması, bunun 
yerine Covid-19la ilişkili hizmetlerde çalış-
sın veya çalışmasın tüm diş hekimlerinin 
sağlık kuruluşlarında, Covid-19 hastası veya 
temaslısı olabilecek kişilerle iç içe, bulaş ris-
ki altında görevlerini yerine getirdiği göz 
önünde bulundurularak yeniden düzenle-

me yapılması, tıp hekimleriyle aralarında 
ek ödeme katsayısı farkının giderilmesi is-
temiyle Müdürlüğe başvuru dilekçesi hazır-
lanmış ve Odanıza iletilmiştir.

14. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum 
ve kuruluşlarında ağız ve diş sağlığı polik-
liniklerine başvuracak hastaların acil haller 
haricinde 2 doz aşılı olması veya son 48 saat 
içerisinde yapılmış PCR testi ibraz etmesi 
zorunluluğu getirilmesine dair başvuru ya-
pılmıştır. 

15. Sağlık Bakanı’nın Covid-19 hastalarına 
Favipiravir ilacının kullanılıp kullanılma-
yacağına filyasyon ekiplerince karar veri-
leceğine dair açıklaması karşısında ilacın 
kullanımına dair tıbbi karar alma sorumlu-
luğunun diş hekimlerine yükletilmesi dü-
zenlemesinin değiştirilmesi talebiyle Sağlık 
Bakanlığı’na başvuru dilekçesi hazırlanmış 
ve Odanıza iletilmiştir.

C. VERBİS/KVKK Kapsamında Yapılan İşler

1. Sağlık hizmeti sunan diş hekimlerinin 
veri sorumlusu kabul edilmesi ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’nun VERBİS’e ka-
yıt süresinin son tarihini 31.12.2021 olarak 
belirleyerek tekrar ertelememesiyle birlikte 
Oda üyeleri için kişisel verileri işlemek ve 
VERBİS’e kayıt olmak bir zorunluluk halinde 
gelmiştir. Bu nedenle Kişisel verileri Koruma 
Kanunu kapsamında üyeler için Diş Hekim-
leri için Kişisel Verilere İlişkin Rehber hazır-
lanmış ve Odanızla paylaşılmıştır.

2. Üyeler için hastaların verilerinin işlenme-
si hakkında aydınlatma ve onam metni ör-
neği hazırlanmış ve Odanızla paylaşılmıştır.

3. Üyeler için VERBİS’e giriş usulüne ilişkin 
şema hazırlanmıştır.
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4. Üyeler için muayenehanelerinde çalışan 
sekreter, mali müşavir, teknisyen gibi perso-
nelle aralarında imzalanmak üzere personel 
gizlilik sözleşmesi hazırlanmıştır.

5. Odanızca Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
kapsamında yapılması gerekenler ile yü-
kümlülükleriniz hakkında bilgi notu hazır-
lanmıştır.

6. Oda personeli ile Odanız arasında imza-
lanmak üzere personel gizlilik sözleşmesi 
hazırlanmıştır.

7. Odaya yeni üye olacak diş hekimlerinin 
üye bilgileri alınırken kullanılacak verilere 
ilişkin onam metni hazırlanmıştır.

8. Kişisel verilerin işlenmesi, Odanızın yü-
kümlülükleri ve yapılması gerekenler hak-
kında Oda Yönetim Kurulu Toplantısına ka-
tılım sağlanmıştır. 

9. Kişisel veriler hakkında üyelerinizi bilgi-
lendirmek amacıyla Instagram sosyal med-
ya sitesi üzerinden canlı yayın yapılmıştır.

10. İnternet siteniz üzerinden online öde-
me yapılırken üye bilgilerinin işlenmesi ne-
deniyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 
Web Site Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

11. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü, giriş, kayıt 
olma vb. konular hakkında Odanız YK tem-
silcileri ile toplantı yapılmıştır.

12. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü kapsamın-
da örnek kişisel veri işleme envanteri hazır-
lanmıştır.

13. Üyeler için VERBİS’e kaydedilen kişisel 
verileri saklama ve yasal süresinin sona er-
mesiyle imha etmeye ilişkin politika hazır-
lanmıştır.

14. Diş hekimlerinin muayenehanelerinde 
yapılan vergi denetimlerinde hasta proto-
kol defterinin ibrazının talep edilmesi ne-
deniyle konunun Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu’na Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında değerlendirilmesi talebiyle 
başvuru yapılmıştır. 

15. Kişisel verilerin işlenmesinde hekimle-
rin aydınlatma yükümlülüğü ve yazılı onam 
alınmasına dair Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu’na başvuru yapılmış ve Kurum’dan ki-
şisel verilerin işlenmesinin açık rıza şartına 
bağlı olmadığına dair ilke karar alınması ta-
lep edilmişti. Kurum, yanıtında diş hekimle-
rinin sağlık hizmeti sunmak amacıyla sınırlı 
olmak üzere gerçekleştirdiği veri işleme 
süreçlerinde, hastalarından kişisel verileri-
nin işlendiğine ilişkin açık rıza almalarının 
zorunlu olmadığını belirtmiş. Konuya ilişkin 
ayrıca üyelere bir duyuru metni hazırlanmış 
ve Odanıza iletilmiştir.

16. Diş hekimlerinin muayenehanelerinde 
yapılan vergi denetimlerinde hasta proto-
kol defterinin ibrazının talep edilmesi nede-
niyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’na yapılan başvu-
rular sonuçlanıncaya kadar üyelerin sorun 
yaşamaması için izlemesi gereken yollara 
ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.

17. Vergi Dairesi Başkanlıklarınca muaye-
nehanelerde gerçekleştirilen denetimlerde 
hasta protokol defterinin ibrazının talep 
edilmesine ilişkin uygulamadan dönülme-
si nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
başvuru yapılmıştır. Devam eden hukuki 
süreç A. Davalara İlişkin İşler başlığı altında 
3. maddede aktarılmıştır.

18.  Üyeniz ……………..’e kişisel sağlık ve-
rilerinin işlenmesi konusunda Kişisel Verileri 
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Koruma Kurum’'na yapmış olduğumuz baş-
vuru ve bu başvuruya verilen yanıt hakkın-
da bilgi verilmiştir.

D. Mevzuat Düzenlemeleri

1. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimle-
ri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 12. 
maddesinin uygulama alanı hakkında bilgi 
notu hazırlanmıştır.

2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 12.03.2021 tarihli yazısıyla 
diş hekimlerinin hastalarının kişisel ve sağ-
lık verilerini Muayene Bilgi Yönetim Siste-
mi’ne işlemesi gerektiği, aksi halde 3359 sa-
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 
11. Maddesi uyarınca işlem yapacağına dair 
yazısına ilişkin üyelere duyurulmak üzere 
bir bilgi notu hazırlanmıştır. Bunun yanında 
Bakanlığın ilgili yazısı hakkında danışmanlı-
ğını yürüttüğümüz başkaca kurumlar adına 
dava açılmış olup Danıştay 10. Dairesi ilgili 
yazının yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiş, karara ilişkin bilgi notu Odanıza ile-
tilmiştir.

3. Yeni Genelgeye göre personel çalıştırıl-
ması için Valilik izin formu incelenmiştir.

4. Odanız Disiplin Kurulu tarafından kulla-
nılmak üzere reklam yasağı ve tanıtım ku-
rallarına ilişkin bir kılavuz hazırlanmıştır.

5. 20.08.2021 günlü Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 82 No’lu Devlet Denetleme Kuru-
lu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile Kurul’un görev 
ve yetki alanı genişletilerek kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşlarının her türlü 
ortaklık ve iştiraklerinde Devlet Denetleme 
Kurulu’na denetim yetkisi tanınmasına iliş-
kin düzenleme karşısında Türk Dişhekimleri 

Birliği’ne düzenleme ile ilgili herhangi bir 
girişimde bulunulup bulunulmadığı ve ka-
muoyu nezdinde bir açıklama yapılıp yapıl-
mayacağına ilişkin başvuru hazırlanmış ve 
Odanıza iletilmiştir.

6. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü’nün 16.12.2021 tarih ve 
E-23824201-010.03 sayılı yazısıyla iletilen 
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendir-
me Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 
hakkında hukuki görüşümüz ve değişiklik 
önerilerimize ilişkin bilgi notu hazırlanmış-
tır.

7. 10.2.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hak-
kında Yönetmelik hakkında hukuki görüş 
hazırlanmıştır.

8. 16.03.2022 tarihinde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne sunulan Türk Ceza Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi'nin  sağlık alanı ile ilgili 5 mad-
desine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.

E. Disiplin Soruşturmalarına İlişkin İşler

1.Hasta……..………………’nın anne-
si……..………………….. tarafından Dt. 
…………………… hakkında yapılan şika-
yete disiplin soruşturması açılmasına yer 
olmadığına dair karar yazısı yazılmıştır.

2. Odanızca açılan disiplin soruşturmala-
rında kullanılmak üzere soruşturmacı sa-
vunma istem yazısı ve ön inceleme yazısı 
örnekleri hazırlanmıştır.

3 . D t . … … … … … … … … . . h a k k ı n d a 
………………………………………tara-
fından memur olarak görev yaparken yasak-
lı faaliyet kapsamında şirket ortağı olduğu 
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ve fiili olarak eczane sahibi olduğu belirtile-
rek faaliyetlerinin engellenmesi ve yaptırım 
uygulanması talepli şikayet uyarınca açılan 
soruşturmada …………………….. tarafın-
dan sunulan savunma dilekçesi hakkında 
hukuki görüş hazırlanmıştır.

4. Diş hekimi ………………………’in sos-
yal medyada paylaştığı gönderiler hakkın-
da yapılan şikayet uyarınca başlatılan ince-
lemeye cevap yazısına ilişkin hukuki görüş 
hazırlanmıştır.

5. Dt.……………………………..’ın inter-
net üzerinde yapmış olduğu Covid-19 sal-
gını ve aşıyla ilgili çalışmalara dönük açık-
lamaları nedeniyle Odanızca açılan disiplin 
soruşturmasına gerekçeli karar yazılmıştır. 
…………………………..’ın karara itiraz et-
mek için soruşturmacı fezlekesi ve raportör 
raporunun kendisine verilmesi talebi hak-
kında Odanıza bilgi verilmiştir.

6. ………………….. tarafından Odanıza 
verilen Dt. ………………………… ile ni-
şanlandığı, diş hekiminin şikayetçiye şiddet 
uyguladığı yönündeki şikayet dilekçesi uya-
rınca izlenebilecek yollara ilişkin hukuki gö-
rüş hazırlanmıştır. 

7. Odanızca açılan bir disiplin soruşturma-
sında bilirkişi raporu alınması için şikayetçi 
olan hasta ……………………………’nın 
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-
si’ne sevk edildiği ancak kendisinin mah-
kemeye başvurduğundan orada alınacak 
bilirkişi raporu için muayeneye gideceğini, 
Oda tarafından sevk edildiği Diş Hekimli-
ği Fakültesi’ne gitmeyeceğini ifade etmesi 
üzerine yapılabilecekler konusunda görüş 
hazırlanmıştır.

8. Dt. ……………………. hakkında reklam 
yasağı ve tanıtım kurallarına aykırılık nede-

niyle yapılan inceleme uyarınca soruşturma 
açılmasına yer olmadığı kararı yazılmıştır.

9. Özel ……………. Tıp Merkezi’nde hasta 
……………………………‘e tıbbi girişimde 
bulunan Dt. ………………………….. hak-
kında Odanızca verilen cezaya gerekçeli ka-
rar yazılmıştır. Ayrıca Odanızca Tıp Merkezi 
hakkında izlenebilecek hukuki yollara iliş-
kin bilgi talep edilmesi üzerine bu konuda 
bir görüş yazısı hazırlanmıştır.

10. Dt. …………………………. hakkında 
Odanızca açılan soruşturmada verilen ka-
rara ilişkin yasal düzenlemelerin artık yü-
rürlükte olmadığından bahisle cezanın uy-
gulanabilir olup olmadığına ilişkin hukuki 
görüş hazırlanmıştır.

11. Dt. …………………………….. hakkın-
da reklam yasağı ve tanıtım kurallarına ay-
kırı yayınları nedeniyle açılan disiplin soruş-
turmasında soruşturulan uluslararası sağlık 
turizmi kapsamında tanıtım yaptığına iliş-
kin savunma sunmuş, savunması hakkında 
hukuki görüşümüz Odanıza iletilmiştir.

12. Dt. ……………………… hakkında 
farklı illerde şirket ortağı olması nedeniyle 
disiplin soruşturması açılmış, Odanız kararı 
doğrultusunda soruşturma dosyasına ge-
rekçeli karar yazılmıştır.

13. Hasta ………………………’in şikayetiy-
le açılan disiplin soruşturmasında hastanın 
dosyaya atanan bilirkişiyi sürekli arayarak ta-
ciz etmesi nedeniyle ……………………..’e 
gönderilmek üzere ihtarname ve somut 
olaya ilişkin hukuki görüş hazırlanmıştır.

F. Odanız Adına Yapılan Diğer İşler

1. Odanızın 18. Olağan Genel Kurul Toplan-
tısına katılım sağlanmıştır.
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2. Diş hekimlerinin Odanıza online olarak 
elektronik imza ile üye olabilmesi hakkında 
görüş yazısı hazırlanmıştır.

3. Geçmişte Disiplin Kurulu üyesi olan iki 
Yönetim Kurulu üyenizin Yönetim Kurulu’n-
da görüşülecek Disiplin Kurulu kararlarında 
görüşmelere katılmasının, görüş bildirmesi-
nin ve oy kullanmasının önüne geçebilmek 
için tutanak örneği hazırlanmıştır.

4. Diş hekimlerinin yabancı dilde broşür-
ler hazırlayarak ilan vermelerinin mümkün 
olup olmadığına dair görüş yazısı hazırlan-
mıştır.

5. Türk soylu yabancı uyruklu hekimler hak-
kında sözlü bilgi verilmiştir.

6. Üyelerinizden………………………….. 
hakkında açılan disiplin soruşturmasında 
verilen cezaya itiraz dilekçesinde kullanıl-
mak üzere talep edilen belgelerin kendisi-
ne verilip verilemeyeceği ile ilgili görüşme 
yapılmıştır.

7. Diş hekimlerinden gelen yazılı beyanlar 
hakkında sözlü bilgi verilmiştir.

8. Flor kullanımı reklamları hakkında Oda-
nıza sözlü bilgi verilmiştir.

9. Üyeniz …………………….. tarafından 
18. Olağan Genel Kurul’un görüntü ve ses 
kayıtlarının kendisine verilmesi talep edil-
miş, talebe karşı yalnızca çalışma raporu ile 
Sayman Raporu, Denetleme Kurulu Raporu 
ile Genel Kurulda alınan kararları iletilmiştir. 
Kendisinin tekraren başvuru yapması üze-
rine deşifrelerin kendisine verilemeyeceği 
yanıtı verilmiştir.

10. Kamudan emekli olan diş hekimleri ile 
mesleklerini serbest olarak icra ettikten 
sonra emekli olan diş hekimlerinin emek-

li aylıkları arasındaki farkın giderilebilmesi 
için başvurulabilecek yollar hakkında görüş 
yazısı hazırlanmıştır.

11. Filyasyon görevlendirmelerine asistan 
hekimlerin de dahil edilmesi hakkında bilgi 
verilmiştir.

12. Kendisini avukat olarak tanıtan ve avu-
katlık yetkisindeki işleri yapan, aynı zaman-
da Facebook’ta bir gruba diş hekimi iş ilanı 
veren ………………… hakkında Ankara 
Barosu’na kendisinin avukat olması halinde 
disiplin yaptırımı uygulanması, avukat de-
ğilse suç duyurusunda bulunması talebiyle 
başvuru hazırlanmış ve Odanıza iletilmiştir.

13. İş Kanunu uyarınca işverenler tarafın-
dan tutulması gereken personel özlük dos-
yası ve içerisinde bulunması gereken belge-
lerin birer örneği hazırlanmıştır.

14. Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar isim-
li tartışma programında ……………….’ın 
sağlık çalışanları hakkında sarf etmiş ol-
duğu sözler nedeniyle Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu’na ve Basın Konseyi’ne 
…………………. hakkında yaptırım uygu-
lanması, yayıncı kuruluşa idari para cezası 
verilmesi ve Ters Kutuplar isimli programın 
yayınının durdurulması talebiyle başvurular 
yapılmıştır. RTÜK tarafından inceleme başla-
tıldığına ilişkin yanıt verilmiştir.

15. Öğretim üyesi olan diş hekimlerinin 
muayenehanede çalışabilmeleri için İl Sağ-
lık Müdürlüğü’ne örnek başvuru dilekçesi 
hazırlanmıştır.

16. Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağ-
lanması için muayenehane odalarına ka-
mera konularak görüntü kaydı alınmasına 
ilişkin görüş yazısı hazırlanmıştır.
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17. …………………..’in Türk Dişhekimle-
ri Birliği’ne iletmiş olduğu dilekçe ile Oda 
Başkanı Serhat Özsoy’a karşı ithamları ve 
Birlik’in yazıyı Odanıza iletmesi nedeniyle 
Türk Dişhekimleri Birliği’ne yanıt yazısı ve 
Odanız için bilgi notu hazırlanmıştır. Bunun 
yanında …………….’e ithamlarını sona er-
dirmesi, aksi halde hukuki yollara başvuru-
lacağını belirten ihtarname gönderilmiştir.

18. Diş hekimi …………………… hakkın-
da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan açılan soruşturma hakkında Odaya bil-
gi verilmiştir.

19. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
sözlü olarak Oda üyelerinin iletişim bilgile-
rinin istenmesine ilişkin görüş yazısı hazır-
lanmıştır.

20. Üyelerinizin herhangi bir talebi olmak-
sızın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne kayıt-
larının yapılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne 
bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.

21. Odanızca diş hekimlerinin reklam ve ta-
nıtım faaliyetlerine dönük gerçekleştirilen 
toplantıya katılım sağlanmıştır.

22. Covid-19 nedeniyle tam kapanma 
ilan edilen 29.04.2021 - 17.05.2021 tarih-
leri arasında meslek örgütlerinin kapanma 
istisnaları arasında sayılmaması ve Oda çalı-
şanlarının sokağa çıkma yasağından muafi-
yeti olmaması nedeniyle Oda çalışanlarının 
yasaktan muaf tutulması için Ankara Valili-
ği’ne başvuru yapılmıştır.

23. Poliklinik ortaklarından herhangi biri 
poliklinikte çalışmadığı zaman İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nce Oda kayıt belgesinin istenme-
mesi hakkında hukuki görüş hazırlanmıştır.

24. Kamuda çalışan bir dişhekiminin po-
liklinik ortağı olup olamayacağı ve devlet 
memuru dişhekimlerinin çalışmadan şirket 
ortağı olduğu takdirde İl Sağlık Müdürlük-
lerince Oda kaydı aranmadığı ifade edilerek 
bu uygulama hakkında neler yapılabileceği 
hakkında hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.

25. Hastası tarafından …………………’ya 
yöneltilen haksız, huzur ve sükûnu bozucu 
ithamlar karşısında yapılabilecekler hakkın-
da ………………. ile görüşme yapılmış ve 
hastasına bu ithamlara son verilmesi, kişilik 
haklarına dönük saldırının devamı halinde 
hukuki girişimde bulunulacağına dair ihtar-
name gönderilmiştir.

26. ………………………’in savcılık dosyası 
hakkında bilgi verilmiştir.

27. Muayenehanede saldırıya uğrayan Suri-
yeli diş hekiminin izleyebileceği hukuki yol-
lar hakkında bilgi verilmiştir.

28. Türk Dişhekimleri Birliği 18. Olağan 
Genel Kurulu’na ilişkin görüntü ve ses kayıt-
larının tarafınıza verilmesi talebiyle Birliğe 
yapmış olduğunuz başvuruya verilen yanıt 
hakkında görüş yazısı yazılmıştır.

29. ………………………’un Av. …….. 
Arslan’ın meslek kurallarıyla bağdaşmayan 
davranışları nedeniyle Baroya şikayet edil-
mesi talebine Odanız adına yanıt hazırlan-
mıştır.

30. 26.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Top-
lantısına katılım sağlanmıştır.

31. ………………….’ın Covid-19, aşı çalış-
maları ve Odanız hakkında yapmış olduğu 
açıklamalara karşı bir basın açıklaması met-
ni hazırlanarak Odanıza iletilmiştir.
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32. İnternet üzerinden tıbbi ürün satışı ya-
parak diş hekimi olmayan kişilerin bu mes-
leğe dair işleri yapmasına ve ruhsatsız sağlık 
hizmeti sunulmasına olanak sağlayan NM 
Dental Sağlık Hizmetleri Pazarlama Ltd. Şti. 
(Selforto) hakkında yaptırım uygulanması 
ve suç duyurusunda bulunulması talebiy-
le İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurular yapılmış-
tır.

33. İnternet üzerinden tıbbi ürün satışı ya-
parak diş hekimi olmayan kişilerin bu mes-
leğe dair işleri yapmasına ve ruhsatsız sağ-
lık hizmeti sunulmasına olanak sağlayan 
Frontier Dental Technology Sağlık Hizmet-
leri Pazarlama Şirketi (Lime Align) hakkında 
yaptırım uygulanması ve suç duyurusunda 
bulunulması talebiyle İl Sağlık Müdürlü-
ğü’ne ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-
mu’na başvurular yapılmıştır.

34. İnternet üzerinden tıbbi ürün satışı ya-
parak diş hekimi olmayan kişilerin bu mes-
leğe dair işleri yapmasına ve ruhsatsız sağlık 
hizmeti sunulmasına olanak sağlayan Smi-
leneo hakkında yaptırım uygulanması ve 
suç duyurusunda bulunulması talebiyle İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne ve Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’na başvurular yapılmıştır.

35. Üyeniz …………………………’nin ça-
lıştığı …… Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 
Medikal Ticaret A.Ş.’den çıkarılmasından 
sonra ihbar tazminatının eksik yatırılması 
nedeniyle Şirkete gönderilmek üzere ihtar-
name hazırlanmış ve üyenize iletilmiştir.

36. Odanız ile Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin ortak bir çalışma düzenleyerek perifer 
bölgelerde ücretsiz genel ağız taraması ya-
pılması hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

37. Üyeniz ……………………… hakkında 
Odanıza gelen şikayetler uyarınca İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmanız ve İl 
Sağlık Müdürlüğü’nden kendisine uyarı ce-
zası verilmesi üzerine Odanıza yapmış oldu-
ğu başvuruya ilişkin görüşme yapılmıştır.

38. Odanızla TEB arasında akdedilen işbir-
liği sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin 
hukuki görüş hazırlanmıştır.

39. Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile mua-
yenehanelerde kullanılan tabela isimlerinin 
mevzuata uygunluğunun sağlanması adına 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve An-
kara Ticaret Odası’na başvurular yapılmıştır. 

40. Hasta………………………. Yıldırım’ın 
……………… Sönmez ve başkaca diş he-
kimleri hakkında Odanıza ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına yapmış olduğu şikayetler 
hakkında bilgi verildi.

41. Dt. …………………’ın ortağı olduğu 
poliklinikten mali haklarını alarak ayrılması 
için ihtarname örneği gönderilmiş, kendisi-
ne bilgi verilmiştir.

42. 2008 yılından önce kamu görevine baş-
layan emekli hekimlerin aylıklarına ilave 
ödeme yapılmasına rağmen 2008 yılından 
sonra kamu görevine başlayan hekimlerin 
söz konusu ödemeden yararlanamaması 
karşısında yapılabilecekler konusunda bir 
bilgi notu hazırlanmış, konunun yasa de-
ğişikliği gerektirmesi nedeniyle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi gündemine alınması için 
TBMM’ye bir başvuru dilekçesi hazırlanarak 
Odanıza iletilmiştir.

43. Odanız tarafından diş hekimliği fakülte-
si öğrencilerine burs verilmesi için yapılabi-
lecekler sözlü olarak iletilmiştir.
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44. Hasta …… Çıtak’ın velisi ……….Çı-
tak’ın hastanın velisi olduğuna dair onay 
formu, açık rıza formu ve Covid geçirip ge-
çirmediğine dair onay formu imzalatılmak 
istenmesine karşın imzalamaması ve bu ne-
denle sağlık hizmeti alamaması karşısında 
onam formlarının ve somut olayın değer-
lendirilmesine ilişkin görüş yazısı Odanızla 
paylaşılmıştır.

45. Diş hekimi olmadığı halde diş hekimle-
rinin yetkisine giren tıbbi girişimlerde bulu-
nan …………. Sarsılmaz hakkında İstanbul 
Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne 1219 sayılı 
Kanun’un 41. maddesi uyarınca suç duyu-
rusunda bulunulması ve yaptırım uygulan-
ması talepli başvuru yapılmıştır.

Hukuk büromuzla toplantı
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KOMİSYONLARIMIZ

Eğitim ve Bilimsel Danışma Komisyonu
Ankara Dişhekimleri Odası’nın 2020 - 2022 yıllarında 
düzenlemekte olduğu Perşembe Konferanslarının dikkat 
çekici konu başlıkları ve konuşmacılar boyutuna indirgeyerek 
meslektaşlarımızca ilgiyle takip edilen kurs ve seminer takviminin 
oluşumuna emek veren Eğitim Komisyonuna, katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Ankara Dişhekimleri Odası 
Eğitim ve Bilimsel Danışma Komisyonu
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Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu

Ankara Dişhekimleri Odası Toplum Ağız 
Diş Sağlığı Komisyonu sorumlu yönetim ku-
rulu üyesi Tuğba ULUCANLAR’ın çağrısı ile 
12 Kasım 2020 de ilk toplantısını gerçekleş-
tirdi.

Komisyonumuz üyelerinin oybirliği ile seç-
tiği  Serpil Yağan’ın başkanlığında çalışma-
larını yürüttü. İlk toplantılarımızda geçmiş 
dönem çalışmalarının incelenip yeni dö-
nemde görme engelliler için projeler, işit-
me engelliler için projeler, eğitim materyal-
lerinin hazırlanması, radyo programcılarıyla 
temas kurarak kamu spotlarının yayınlatıl-
ması, web sitesi için eğitici görsellerin hazır-
lanması ve özellikle toplum sağlığına yöne-

lik bilinçlerinin arttırması için  öğrencilerle 
beraber projeler yapılmasına karar verildi.

Ancak yaşadığımız pandemi ortamı nede-
niyle yapılmak istenen  projeler askıya alın-
dığı için pandemi ortamının geçmesi halin-
de  bir sonraki dönemin çalışmaları içinde 
yer alabileceğini düşünüyoruz. Komisyonu-
muz yaptığı Çalışmalar:

2 Aralık 2020 tarihinde İngiliz Kültür Koleji-
nin isteği ile bilgilendirme çalışması Serpil 
yağan tarafından çevrimiçi olarak verildi.

30 Mart 2021’de Tuğba Ulucanlar tarafında 
Otizm Derneğinde oral hijyen eğitimi
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Ankara Dişhekimleri Odası Etik Komisyo-
nu olarak 18. Dönem ADO Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Deniz GÜRSOY AYALP’ in kurduğu 
WhatsApp grubu üzerinden 26.04.2021 ta-
rihinde grup üyeleri ilk teması gerçekleşti-
rerek 28.04.2021 tarihinde Zoom üzerinden 
toplanmıştır. Bu toplantıda Dr.Dişhekimi A.R. 
İlker CEBECİ başkan, Dişhekimi A.Burak YAN-
DIMATA raportör olarak seçildikten sonra 
yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir payla-
şılmış ve “reklam niye yasaktır?” kavramının 
işlenmesinin ve bu konunun oda üyeleri ile 
de paylaşılmasının iyi olacağına karar veril-
miştir. 

Bu karar doğrultusunda tüm görüş alışveriş-
leri ve fikir tartışmaları WhatsApp üzerinden 
yapılmıştır. Dişhekimi Süha ALPAY tarafın-
dan hazırlanan metin Dr.Dişhekimi A.R. İlker 
CEBECİ’ nin  katkıları ve Dişhekimi Z.Füsun 
YAŞAR’ın gönderdiği konuyla ilgili literatür-
ler yardımıyla şekillenmiş grup üyelerinin 
değerlendirilmesine sunulmuştur. 

Aşağıda yer alan metin bu dönem çalışma-
larının sonucunda hazırlanarak bilgilerinize 
sunulmaktadır. 

“Sağlıkta reklam niçin yasaktır?

 18. Yüzyılın sonlarına doğru Tıp ve Dişhe-
kimliği zanaatkarlıkğa geçiş yapmıştır.  Bu 
süreçte hekimliğin meslek olarak gelişimi 
toplum içinde güç kazanmasına, mesleki 
onur ve vakarın öne çıkmasına, bir yandan 
da toplumsal sorumluluklarının artmasına 
tanık olmuştur. Giderek hekimlik kazanç için 
değil insan ve toplum sağlığı için var olan bir 
meslek olma özelliği kazandı.  Bu süreç için-
de dişhekimliği mesleğine özel meslek etik 
kuralları da yapılanmaya başladı.

Dişhekimliği meslek etik kurallarıhekimlerin 

topluma, mesleğine ve meslektaşlaına karşı 
sorumluluklarını düzenleyen kurallar bütü-
nüdür. En önemli kurallarından biri de “rek-
lam yasağıdır” ve dünyanın birçok ülkesinde 
Türkiye’de olduğu gibi yasal düzenlemeler 
de yer almaktadır. Reklamda temel amaç bir 
mal ya da hizmet için talep yaratmak ve bu 
talep doğrultusunda daha fazla kazanç sağ-
lama amacıyla reklam verene yönlendirmek-
tir. Sağlıkta talep yaratmanın mantığı yer al-
madığı gibi insanların hekim ya da sağlık ku-
ruluşu seçerken reklam ifadelerine bakarak 
doğru bir seçimde bulunmaları da mümkün 
değildir. Sağlık alanında talep yaratmak için 
yapılan reklam faaliyetlerinin toplum sağlığı 
açısından pek çok sakıncaları vardır.  Yanlış 
tüketim tercihlerinden farklı olarak sağlık-
larını kaybetme ve gereksiz sağlık hizmeti 
talep etme gibi olumsuz sonuçlara neden 
olabilecektir. 

 ………………

Tam tersine sağlıkta talep yaratmanın man-
tığı olmadığı gibi, (eğer bu talep olarak isim-
lendirilecekse) talep azaltmanın bir mantı-
ğı var ve talep azaltmak için de çağdaş tıp 
anlayışında koruyucu, önleyici tıp uygula-
malarının giderek daha da geliştirilmesi he-
defleniyor. Koruyucu sağlık hizmetleri ile, 
hem kişilerin hastalıklarının ileri sorunlarına 
maruz kalmamaları hem de bu hastalıkla-
rın tedavileri için ekonomik ve sosyal bir-
çok maliyetin düşürülmesi hedefleniyor. Bu 
açıdan baktığımızda aslında hekimlerin ve 
diğer sağlık çalışanlarının sağlık alanındaki 
“talepten” para kazanmak zorunda oldukları 
ekonomik rant ortamını ortadan kaldırmak 
ve sağlık alanını tamamen sosyal devletin 
sorumluluğu kabullendiği bir alan haline 
getirerek belki de tüm sağlık çalışanlarının 
bireylerle ekonomik bir ilişkiye girmemesini 

Etik Komisyonu
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sağlayacak sistemlerin ütopyasını kurgula-
mak gerekiyor. İşte bu noktada zaten reklam 
da kendiliğinden anlamsızlaşıyor.  Bu yu-
karda vurgulanan ütopyaya ulaşmanın zor-
lukları ve hatta imkansızlığı tartışılmaz bir 
gerçektir. O zaman hiç olmazsa meslek dışı 
kişilerin müdahalesinin en aza indirgenebi-
leceği bir yöntemle salt kâr amaçlı bir yapı 
oluşmaması için sağlık alanında reklamların 
yasak olmasının genel kabulü en azından 
önemli bir iyilik haline hizmet etmektedir. 
Sağlık alanında reklamların amacının hiçbir 
zaman hastayı bilgilendirmek, onun doğru 
sağlık hizmetlerine ulaşmasına olanak sağ-
lamak olmadığını kabul etmek aklın gere-
ğidir. Ancak reklamın hizmet edeceği şeyin, 
aşırı sağlık talepleri ortaya çıkartmak, sağlık 
ihtiyacı olmayan talepleri yaratmak ve teşvik 
etmek bunun yanı sıra bu oluşturulan sağ-
lık taleplerini de ticarethaneleştirilmiş sağlık 
kuruluşlarına kanalize etmek amacı olduğu-
nu da açıkça ifade etmek uygun olacaktır.

19. Yüzyılın başlarında hekimlik mesleği şifa-
cı konumundan bilimsel temelleri artık oluş-
maya başlamış, bazı standartları oturmuş, 
bu bilimsel temellerle hasta tedavi etmeyi 
İlke edinmiş ve bu tedavi süreçlerinden kay-
naklanan sorumlulukları da yüklenmiş bir 
yapı kazanmıştır. O dönemdeki toplumun 
sosyoekonomik durumu da göz önüne alın-
dığında sağlık hizmetlerinin toplumun tüm 
kesimlerine yaygınlaştırılabilmesi açısın-
dan hekimlik mesleklerin ekonomik kazanç 
sağlayan bir ticaret alanı olmasından çok, 
bir yaşam biçimi ve sosyal hizmet alanı gibi 
gelişmesinin arzulanması kaçınılmaz olmuş-
tur. Sağlık alanının ticarileşmesinin önünde 
birtakım düzenlemeler yapılması doğal bir 
şekilde gündeme getirmiştir bunlardan bir 
tanesi de bu alanda toplum üzerindeki bilgi 
asimetrisinden kaynaklanan hakimiyetin-
den dolayı sağlık alanında reklamın ayıp-
lanması daha sonrasında da yasaklanması 

ortaya çıkmıştır. Hekim hasta ilişkisinde bil-
giye hâkim olan hekim karşısında sağlık hiz-
metine ihtiyaç duyan hastanın hekime gü-
venmek dışında başka bir seçeneği yoktur. 
Bu kişiler hastalık durumunun kendisinde 
yarattığı fiziksel ve ruhsal etkileri sebebiyle 
hekimin ya da sağlık kuruluşunun bilgilen-
dirmelerine tabi olma yatkınlığı artmıştır. 
Yani hastaların sağlık hizmetleri ile ilgili ta-
nıtımlardan etkilenebilme olasılıkları çok 
yüksektir. Bu nedenle sağlık alanında yapı-
lacak olan reklamlar hasta ve hasta yakınla-
rının sağlıklı karar verebilmelerini olumsuz 
anlamda etkileyebilecek bir faktör olarak 
ortaya çıkabilirler. Sağlık alanındaki ticari-
leşme eğilimi hastanın bu yatkınlığını rek-
lam aracılığı ile yönlendirmeyi bir ekonomik 
gereklilik olarak görür. Hatta kişilerin ihtiyacı 
olmayan sağlık taleplerinde bulunabilmesi-
ni destekler.

Tüm bu bilgiler, reklamın ancak bir ticari ya-
pılanmanın, pazarlama stratejilerinin bileşe-
ni olabileceğinin ve sağlık alanının ise salt 
kâr amacı güden bir yapı olamayacağı için 
reklamın bu alanda asla yerinin olmadığının 
ısrarla vurgulanması gerektiğini gösteriyor.”

Etik komisyon olarak bu konudaki önerimiz 
Dişhekimi Dişhekimi Z.Füsun YAŞAR’ın da 
grup yazışmalarında belirttiği gibi (“tanıtım 
ve reklam sınırlarını düzenlemek, öneriler 
sunmak, konuyla ilgili etik ikilemleri de be-
lirlemek ve yorumlamak uygun olacaktır.) 
reklamın neden yasak olduğunu içselleştire-
cek bir bildiriyi, tanıtım ve reklam arasındaki 
farkı ortaya koyan, sınırlarını düzenleyen ve 
bu konuda etik değerler çerçevesinde öne-
riler sunarak ikilemleri çözmeyi amaçlayan 
bir söylemi de içerecek şekilde hazırlamanın 
gerekli olduğu şeklindedir. Komisyonun bu 
dönem bitiremediği bu çalışmanın kaldığı 
yerden devamı uygun olacaktır.
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Basım Yayın Komisyonu 

Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel 
Dergisi bu dönemde de rutin olarak 
yayımlanmaya devam etmiş, 2021 yılı 
itibarıyla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizinde yer 
almaktadır ve makale başvuruları DergiPark 
üzerinden, yazarlardan herhangi bir ücret 
talep edilmeden yapılabilmektedir.

Kadın Dişhekimleri Komisyonu
Kadın hekim olmanın toplumsal, sosyal , kültürel yönlerini analiz etmek, tıp eğitiminde 

ve hekimlik mesleğinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek, kadınlara eşit, ücretsiz, 
nitelikli, ulaşılabilir ve sürekli sağlık hizmeti için mücadele etmek, ülkemizde öncelikli 
bir kadın sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, bu amaçlarla 
kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapan Kadın Dişhekimi Komisyonuna  
katkılarından dolayı  teşekkür  ederiz.

Sosyal Komisyon
Meslektaşlarımızın yoğun iş tempolarını dikkate alarak gündelik hayatın stresinden 

onları biraz olsun kurtaracak etkinlikler yapanSosyal Komisyona, katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 

Serbest Dişhekimleri 
Komisyonu
Serbest Dişhekimleri Komisyonu 
Odamızın üye profilinde %80’lik paya 
sahip olan serbest dişhekimlerinin ihtiyaç, 
beklenti ve problemlerini tartışarak 
ve Yönetim Kuruluna çözüm önerileri 
sunarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Kamuda Çalışan Dişhekimleri Komisyonu
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın 

pandemi döneminde yaşadığı 
sıkıntılar  performans baskısı , şiddet 
ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle 
karşılaştıkları problemleri dile 
getirdikleri toplantılarda  çözüm 
önerileri tartışılmıştır. Yönetim 
Kurulumuz, başta ADSM’ler olmak 
üzere, Dişhekimliği fakülteleri ve 
diğer kamu kurumları ile ilişkilerini 
sıklaştırmış ve üyelerimizin aleyhine 
değişen mevzuatlara karşı dava 
süreçlerini başlatmıştır. Kamuda 
çalışan meslektaşlarımızın sahada 

yaşadığı sıkıntıları her mecrada duyurduk, anında 
ve yerinde çözüm ürettik. 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU  

   

9. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası 
Yerel Öğrenci Komisyonu faaliyetleri 

1.  2 Ocak 2020 Tarihinde ilk toplantı yapılmış, dönem başkanlığına Ulaş Bora AKTAŞ, genel 
sekreterliğe Sedanur HÖKEREK seçilmiştir.

2. 10 Ocak 2020 Tarihinde TDB Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan ATAÇ’ın katılımlarıyla 
toplantı düzenlenmiştir.

3. 2 Şubat 2020 Tarihinde TDB Öğrenci Kolu 9. Olağan Genel Kurulu’na katılım sağlanmış, 
odamızın adayı Gökberk KOÇER yeni TDB Öğrenci Kolu Başkanı olarak seçilmiştir.

4. 13 Mart 2020 Tarihinde Covid 19 pandemisi kapsamında kısıtlamalar başlamıştır. Bu 
dönemde komisyonumuz faaliyetlerine online olarak devam etmiştir.

5. 27 Mart 2020 Tarihinde Covid kısıtlamarı nedeniyle Türkiye’de ilk online seminerler serisi 
komisyonumuz tarafından hayata geçirilmiştir.

4 Nisan 2020 Tarihinde Prof. Dr. Atila ERTAN

11 Nisan 2020 Tarihinde Prof. Dr. Bülent KURTİŞ

17 Nisan 2020 Tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bilge KÜTÜK

25 Nisan 2020 Tarihinde Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

9 Mayıs 2020 Tarihinde Prof. Dr. Mehmet Özgür UYANIK

16 Mayıs 2020 Tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TOPRAK, bu seminer 
serisine konuşmacı olarak katılmıştır.
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6. 9 Haziran 2021 Tarihinde TDB Dergisinde Ulaş Bora AKTAŞ ve Sedanur HÖKEREK’in 
yazıları yayımlanmıştır.

7. 14 Kasım 2021 Tarihinde uzun süren pandemi koşullarının gevşetilmesi ile ilk yüz 
yüze etkinliğimiz olan 5. Öğrenci Sempozyumu, MEB Şura salonunda 500 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Tolga YÜKSEL

Prof. Dr. Bülent KURTİŞ

Prof. Dr. Emre NAGAŞ

Dt. Alptuğ KENDİRCİ

Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU

Prof. Dr. Atilla Stephan ATAÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Nur ALTIPARMAK, bu sempozyuma konuşmacı olarak katılmıştır.

8. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma 
yapılarak stantlar açılmış, komisyonumuz delegeleri bu stantlarda aktif rol alarak 
insanlarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi vermiş, eşantiyon ürünler dağıtmışlardır.

9. Bu dönem boyunca hem yaşanılan pandemi sürecinde hem de yaşanan normal 
süreçlerde komisyonumuz sosyal medyada aktif rol almıştır. Önemli günler ve 
bayramlar atlanmadan kutlanmış, pandemi sürecinde gerekli bilgilendirme 
paylaşımları sürekli olarak devam etmiştir.

10. 21 Ocak 2022 Tarihinde 10. Dönem başlayarak ilk toplantı yapılmış, başkanlığa 
İbrahim Kaan PEHLİVAN, genel sekreterliğe Sait COŞKUN seçilmiştir.
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Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TARTICI
Üye Mehmet DERİCİ
Üye Sevinç ÖYLÜ
Üye Yaşar UZUN
Üye Veli ASLANALP
Üye Turgut Burak CERİT
Üye Fatih ÖZYÜRÜK
Üye Orhan DİRKEÇ
Üye Süleyman DEMİRDÖVEN

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Ali KARAAĞAÇ
Üye Orhan DİRKEÇ
Üye Süleyman DEMİRDÖVEN
Üye Yaşar UZUN
Üye Veli ASLANALP
Üye A.Burak YANDIMATA
Üye Çağrı ÖZÇELEBİ
Üye Mehmet TARTICI
Üye Emre BARIŞ

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ali Cemal TINAZ
Raportör Uzm. Dişhekimi Deniz GÜRSOY ÖZALP
Üye Prof.Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU
Üye Prof. Dr. Burçak ÇEHRELİ
Üye Prof. Dr. Nilüfer ÇELEBİ
Üye Prof. Dr. Bülent KURTİŞ
Üye Prof. Dr. Nur MOLLAOĞLU
Üye Prof. Dr. Murat ÖZBEK
Üye Doç.Dr. Özkan ÖZGÜL
Üye Doç Dr. Evşen TAMAM
Üye Dr. Öğretim Üyesi Turgay Peyami HOCAOĞLU
Üye Dişhekimi Ali KARAAĞAÇ

Serbest Dişhekimleri Komisyonu

Sosyal İşler Komisyonu

Eğitim ve Bilimsel Danışma Komisyonu
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Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Tuba ULUCANLAR
Üye Ahmet Burak YANDIMATA
Üye Serpil YAĞAN
Üye Gamze Burcu GÜL
Üye Sibel KEPEZ ÜLKÜ
Üye Sibel KEPEZ ÜLKÜ
Üye Nilüfer ÇELEBİ

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Burcu GÜL
Üye Zehra Tuba ULUCANLAR
Üye Sanaz JELALİ KESEBİR
Üye Handan Tuğçe OĞUZ
Üye Nilüfer ÇELEBİ
Üye Ahu Eser ESET

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GÜRSOY AYALP
Üye A.R. İlker CEBECİ
Üye Süha ALPAY
Üye Neslihan SEVİM
Üye A. Burak YANDIMATA
Üye Helin ARAS
Üye V. Umut BENGİ
Üye Z. Füsun YAŞAR

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faik Serhat ÖZSOY
Üye Handan Tuğçe OĞUZ
Üye Nilüfer ÇELEBİ
Üye Candan OKAY TÜRKDÖNMEZ
Üye Emre BARIŞ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu

Kadın Dişhekimleri Komisyonu

Etik Komisyonu

Özlük Hakları Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Ali KARAAĞAÇ

Tüketici Haklar Koruma Komisyonu
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Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GÜRSOY AYALP
Üye     Turgut Burak CERİT

Halkla İlişkiler Komisyonu

Basın Yayın Komisyonu

Genç Dişhekimleri Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan SÜKÜT
Başkan İbrahim Kaan Pehlivan Başkent Üniversitesi
Genel Sekreter Sait Coşkun Ankara Üniversitesi
Sayman Burak Yasin Salman Hacettepe Üniversitesi
Editör Begüm AKÇA Lokman Hekim Üniversitesi
Editör Beril BEYHAN Gülhane Üniversitesi
Editör Melisnur Ceyda Arslan Kırıkkale Üniversitesi
Editör Elif ERTEKİN Ankara Üniversitesi
LSO Hüseyin YAVUZ Gazi Üniversitesi
LSO Mehmet Alper Sakar Başkent Üniversitesi
LSO Ege Çetiner Başkent Üniversitesi
LSO Mustafa Onur Külük Ankara Üniversitesi
LSO Ahmet Emin BOLAT Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
LSO Doğa Karaslan Gülhane Üniversitesi
LSO Muhammed baver BARS Hacettepe Üniversitesi
LSO Rabia YÜCEL Kırıkkale Üniversitesi
LEO Simge Güllü Kırıkkale Üniversitesi
LEO Ece Kurtgil Hacettepe Üniversitesi
LEO İlkyaz Güleç Gülhane Üniversitesi
LEO Sefa Girgin Lokman Hekim Üniversitesi
LEO Gülce EVİS Gazi Üniversitesi
LEO Övgü Nalçacı Başkent Üniversitesi
LEO Umut İLHAN Ankara Üniversitesi
LEO Sare Apaydın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
NPO Ahmet ŞAHAN Gazi Üniversitesi
NPO Atahan ERDALI Başkent Üniversitesi
NPO Selin TUNCER Ankara Üniversitesi
NPO Tarık RAŞİD Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
NPO Haydar Karabacak Lokman Hekim Üniversitesi

Öğrenci Komisyonu
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NPO İrem Nur Aşkın Gülhane Üniversitesi
NPO Erdem Baki Hacettepe Üniversitesi
Üye Elif Sude Çetin Gazi Üniversitesi
Üye Aleyna Sudenaz Kavi Gazi Üniversitesi
Üye Tuğçe Çetin Gazi Üniversitesi
Üye Doğa Ünal Gazi Üniversitesi
Üye Çağ Nur Buyurgan Başkent Üniversitesi
Üye Çiğdem Saray Ankara Üniversitesi
Üye Deniz Baran Bek Ankara Üniversitesi
Üye Zeynep Bilgi Ankara Üniversitesi
Üye Sergen Balcan Ankara Üniversitesi
Üye Ali Korkmaz Ankara Üniversitesi
Üye İrem Durmazuçar Ankara Üniversitesi
Üye Cansu İlay Demirel Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Üye Gülşen OYLUM Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Üye Onuralp YAVUZKAN Gülhane
Üye Arda Aydın Gülhane
Üye Deniz Akbunar Hacettepe Üniversitesi
Üye Nida Su Akpınar Hacettepe Üniversitesi
Üye Can Ahmed Ünal Hacettepe Üniversitesi
Üye Candost Songür Şekerler Kırıkkale Üniversitesi
Üye Tunahan ŞEN Kırıkkale Üniversitesi
Üye İlayda Arslan Kırıkkale Üniversitesi
Üye Seyit Yusuf SERT Ankara Medipol
Üye Eda KEKLİK Ankara Medipol
Üye Buse MEYDAN Ankara Medipol
Üye Ecem Nas AKAY Ankara Medipol 
Üye Melike YAĞAR Çankırı Karatekin Üniversitesi
Üye Damla ILGIT KURT Çankırı Karatekin Üniversitesi
Üye Ahmet Yılmaz TURANLI Çankırı Karatekin Üniversitesi
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 18. DÖNEM KOMİSYONLARI 
VE ÜYELERİ

Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı Komisyonu
Armağan DEMİRÖREN
Cengiz TAMTUNALI

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretlerini Belirleme Komisyonu
Hüseyin EMİNOĞLU

Dişhekimliğinde Eğitim ve İnsangücü Planlaması Komisyonu
Emre BARIŞ
Etik Kurul
Süha Alpay 
Funda Gülay Kadıoğlu
Burcu Kurtiş Ankara
Zehtiye Füsun Yaşar

Kadın Dişhekimleri Komisyonu
Gamze Burcu GÜL

Mevzuat Komisyonu  
Ercan SÜKÜT

Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu
Murat Akkaya 
Atilla Stephan Ataç
Semih Berksun 
A.Rıza İlker Cebeci 
Ayşe Tuğba Demiralp 
Mehmet Ali Kılıçarslan 
Meltem Tartar Öztan 
Ayşegül Mine Tüzüner 
Seda Alp 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu
Helin ARAS
Ahmet Burak YANDIMATA
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER

TARİH KONUŞMACI KONU

10 ARALIK 2020 DOÇ.DR İLKER KESKİNER DİŞETİ ÇEKİLMELERİNDE TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ

7 OCAK 2021 PROF. DR. ERCÜMENT ÖNDER MUAYENEHANE KOŞULLARINDAMİNÖR 
CERRAHİ GİRİŞİMLER

28 OCAK 2021 PROF.DR SEDAT ÇETİNER KANSER TEDAVİSİ GÖREN BİREYLERDE 
DENTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

28 ŞUBAT 2021 PROF. DR. CEYHAN ALTUN ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE OKLUZYONU 
ETKİLEYEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

4 MART 2021 PROF. DR. HANEFİ KURT TME HASTALARINDA SPLİNT TEDAVİSİ
18 MART 2021 PROF.DR. KIVANÇ KAMBUROĞLU AĞIZ , DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ VE 3D 

PRİNTİNG: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
1 NİSAN 2021 DOÇ. DR. ZEYNEP BİLGE KÜTÜK ESTETİK ANTERİOR REZİN 

RESTORASYONLAR
15 NİSAN 2021 DOÇ. DR. NEDA HASANOĞLU ERBAŞAR MUAYENEHANE PRATİĞİNDE TME 

DİSFONKSİYONLARINA YAKLAŞIM
6 MAYIS 2021 PROF. DR. TOLGA TÖZÜM SANAL HASTADAN CANLI HASTAYA : 

TEKLİ, ÇOKLU VE TAM DİŞSİZLİKTE PERİO 
– İMPLANT CERRAHİLERİ.

27 MAYIS 2021 PROF. DR.HAKAN TERZİOĞLU İMPLANT ÜSTÜ SABİT PROTEZLERİ 
PLANLAMADA YOL AYRIMLARI

2020 – 2021 YILI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

150 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Bi
lim

se
l

Et
ki

nl
ik

le
r

TARİH KONUŞMACI KONU

16.09.2021
(ONLINE)

DOÇ. DR. DİDEM ATABEK 
PROF. DR. BULEM 
YÜZÜGÜLLÜ

GÜNCEL ÇÜRÜK YÖNETİM STRATEJİLERİ PORSELEN 
LAMİNALAR VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

23.09.2021
(ONLINE)

PROF. DR. CEMİL YEŞİLSOY ‘KANAL TEDAVİSİNİ YENİLEMELİ MİYİM, BUNA HAZIR 
MIYIM?’

07.10.2021
(ONLINE)

PROF. DR. NUR 
MOLLAOĞLU,
PROF. DR. SİBEL ELİF 
GÜLTEKİN

‘ORAL PREMALİGN LEZYONLAR’

21.10.2021
(YÜZ YÜZE)

PROF. DR. ZAFER ÇEHRELİ ‘AVÜLSİYON YARALANMASINDA ACİL MÜDAHALE:
BİR GÜNCELLEME’

04.11.2021
(ONLINE)

PROF. DR. UMUR 
SAKALLIOĞLU

‘COVID-19 –AĞIZ ETKİLEŞİMİ’

18.11.2021
(YÜZ YÜZE)

   PROF. DR. ATİLA ERTAN ‘PORSELEN LAMİNATE VENEERLER’

02.12.2021
(YÜZ YÜZE)

DOÇ. DR. ÖZKAN ÖZGÜL ‘İMPLANT CERRAHİSİNDE LOKAL VE SİSTEMİK ZORLUKLAR 
VE ÇÖZÜM ALTERNATİFLERİ’

16.12.2021 
(ONLINE)

DR. SERHAT KÖKEN ‘SERVİKAL MARJİN RELOKASYONU;
BİR BAŞKA AÇIDAN’

06.01.2022
(ONLINE)

DOÇ. DR. EDA DİDEM 
YALÇIN

‘DİŞ HEKİMLİĞİ’NDE 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME’

13.01.2022
     (ONLİNE)

PROF. DR. DERYA GERMEÇ 
ÇAKAN

‘ANTERİOR RESTORATİF
UYGULAMALARDA ORTODONTİNİN KATKISI NEDİR?

20.01.2022
(YÜZ YÜZE)

DR. MELİS YILMAZ ‘DİŞ HEKİMLİĞİNDE NON-ODONTOJEN AĞRILARIN AYRIMI 
VE ULUSLARARASI
OROFASİYAL AĞRI SINIFLANDIRMASI’

03.02.2022
(YÜZ YÜZE)

PROF. DR. AYŞE GÜLŞAHI ‘DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE TOMOGRAFİ
SONRASI DEĞİŞEN TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMALARI’

17.02.2022
(YÜZ YÜZE)

DR. TURGAY PEYAMİ 
HOCAOĞLU

‘İMPLANTOLOJİDE İNSİZYON, FLEP VE SÜTUR TEKNİKLERİ’

03.03.2022
(ONLINE)

PROF. DR. ERHAN FIRATLI ‘PRF: NEREDE, NASIL UYGULAMALIYIZ?
NELER BEKLEMELİYİZ?’

17.03.2022
(YÜZ YÜZE)

DR. ÖZGÜR YILDIRIM 
TORUN

‘ÇOK MU LAZIM DENTAL FOTOĞRAFÇILIK?’

31.03.2022
(ONLINE)

DOÇ. DR. ONUR ŞAHİN YENİ GÜNCELLEMEYE GÖRE MRONJ YÖNETİMİNDE 
DEĞİŞİKLİKLER

07.04.2022
(YÜZ YÜZE)

PROF. DR. BÜLENT KURTİŞ ‘İMPLANTOLOJİDE YÖNLENDİRİLMİŞ KEMİK 
REJENERASYONU PRENSİPLERİ VE KLİNİK UYGULAMALARI’

2021 – 2022 BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ
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11 OCAK 2022 PARHAD VE TUANA İLK YARDIM 
EĞİTİM MERKEZİ

CPR VE ACİL HASTA YÖNETİM KURSU

23 OCAK 2022 PROF. DR. ALİ CEMAL TINAZ UYGULAMALI TEMEL ENDODONTİ KURSU

27 ŞUBAT 2022 PROF. DR. BÜLENT KURTİŞ
PROF. DR. SERMET ŞAHİN
UZM. DR. ORHAN GÜLEN

UYGULAMALI TEMEL İMPLANTOLOJİ KURSU

9  - 10 MART 2022 TUANA İLK YARDIM EĞİTİM 
MERKEZİ

SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM VE OED EĞİTİMİ

13 MART 2022 DOÇ. DR. ZEYNEP BİLGE KÜTÜK ANTERİOR KOMPOZİT RESTORASYONLAR KURSU

27 MART 2022 PROF. DR. ALİ CEMAL TINAZ ‘UYGULAMALI TEMEL ENDODONTİ KURSU

2021 – 2022 YILI KURSLAR
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Basketbol Takımı

CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Turnuvasına Odamız üyesi meslektaşlarımızın 
katılımı ile başladık ve maçlarımız devam etmektedir

SOSYAL  ETKİNLİKLER
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02.01.2021

Seyahat olanaklarımızın kısıtlandığı bu 
ağır pandemi koşullarında, isteyip de 
gidemediğimiz yerlere oturduğumuz 
yerden, tarihi, kültürel, sanatsal 
özellikleriyle Düş Gezileri yaptık.

Konusunda uzman rehber ve 
danışmanlar tarafından sunulan Düş 
Gezilerine;

Zoom programı üzerinden, Bilgisayar 
veya cep telefonu ile bağlanarak 
katıldık.

DÜŞ GEZİLERİ BAŞLIYOR 

10 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Bilinmeyen Yönleriyle Efes e-turu
17 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Göbekli Tepe e-turu
24 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Afrodisias e-turu
31 Ocak 2021, Pazar, 17.30, Zeugma e-turu

e-tur programı kapsamında gerçekleştirilecek gezilerin ayrıntıları
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DİŞHEKİMLİĞİ BALOSU

22 Kasım Dişhekimliği Balosu

Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası etkinlikleri kapsamında 

düzenlediğimiz Ankara 
Dişhekimleri Odası Balosu 

28 Kasım 2021 Pazar 
akşamı Çankaya Belediyesi 

Zübeyde Hanım Tesislerinde 
meslektaşlarımızın yoğun 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu özel gecemiz Oda 
Başkanımız Sayın Serhat 
ÖZSOY'un yaptığı açılış 

konuşması ve slayt sunumları ile 
başlamış. Pandemi nedeniyle onur 
plaketlerini takdim edemediğimiz 

2020 yılında plaket almaya hak 
kazanan meslektaşlarımıza ve 
2021 yılında mesleğimizde 50, 
45, 40, 35, 30 ve 25 yılını geride 
bırakan meslektaşlarımıza onur 
plaketlerinin takdimi ile devam etti.

2020 - 2021 
Yılı
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Balomuzda  08 Eylül 2022 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi  için bilgilendirme yapılarak yapılan çekiliş ile bir 
değerli meslektaşımıza kongre davetiyesi takdim edildi
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadın cinayetlerinin böylesine yükselişte 
olduğu, kadına yönelik şiddetin tırmandığı 
bir dönemde ilk imzacısı olduğumuz 
İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı 
kararı ile imza çekilmesinin hemen 
ardından, 2021 yılının Nisan ayında An-
kara Dişhekimleri Odası olarak söz konusu 
Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın 
dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali 
istemiyle Danıştay’da dava açmıştık. Davayı 
gören Danıştay 10. Dairesi 28.09.2021 tari-
hinde yürütmenin durdurulması talebimizi 
reddetti. Bunun üzerine 17.11.2021'de bu 
karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’na itiraz ettik. Ocak ayında itirazımız 
reddedildi ama biz vazgeçmiyoruz!

Kadın çalışan oranının daha yüksek olduğu 
sağlık alanında, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı bir sağlık meslek örgütü olarak, 
kadına yönelik şiddetin temelinde de bu 
eşitsizliğinin yattığını biliyoruz.

20 Mart 2021

İlk imzacısı olduğumuz “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi", bilinen adıyla "İstanbul 
Sözleşmesi"nin gece yarısı kararnamesiyle 
feshedilmesini ve kadını yok sayan bu zih-
niyeti kabul etmiyoruz. 

Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlike-
si olan kadınları, çocukları, yaşlıları, en-
gellileri, mültecileri ve LGBTİQ bireyleri, 
kısaca herkesi koruyan uluslararası bir 
sözleşmeden, Anayasa’ya, evrensel hukuka, 
insan haklarına ve toplum vicdanına aykırı 
bir şekilde vazgeçilemez!

#istanbulsözleşmesiyaşatır
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23 Mart 2021

BASIN AÇIKLAMASI

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Ses Ankara Şube, Ankara’daki 
üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacettepe Üniversitesi bahçesinde basın 
açıklaması yaparak İstanbul Sözleşmesi'nin gece yarısı kararnamesiyle feshedilmesini 
protesto ettik.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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 “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin kısa-
ca “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılmasının 
nedeni, ilk kez İstanbul’da imzaya açılması. 
Ancak Türkiye’nin bu sözleşmeyle olan bağ-
lantısı sadece bu değil. İstanbul Sözleşme-
si’ne giden sürecin başlangıcında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2009 yılında 
verdiği “Nahide Opuz” kararı var.

Bu hak ihlali kararına neden olan dosyanın 
öyküsünü ve kadın mücadelesinin kazanı-
mı olan Nahide Opuz davasını hatırlamak 
için 2002 yılına gidelim.

Diyarbakır’da yaşayan Nahide Opuz, Kasım 
1995’te H.O. ile evlendi. Üç çocuk annesi 
olan Opuz, üç yıl boyunca annesiyle birlik-
te H.O.’nun şiddetine, bıçaklı saldırısına ve 
araçla ezme girişimine maruz kaldı. Darp, 
ağır yaralama ve cinayete teşebbüsten hak-
kında dava açılan H.O.’ya, “kanıt yetersizliği” 
gerekçesiyle yaptırım uygulanmadı. İki kez 
gözaltına alınan H.O. tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. H.O., 11 Mart 2002’de 
kızını yanına alarak İzmir’e yerleşmeye karar 
veren Nahide Opuz’un annesinin aracının 

önünü kesti. H.O.’nun açtığı ateşle Nahide 
Opuz’un annesi öldü. Opuz bu olayın ardın-
dan kendisini ölümle tehdit edip, annesini 
de öldüren H.O. hakkında 2002’de Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. 
Mahkeme, “Türkiye’nin, şiddet gören bir 
kadını savcılığa başvurduğu halde kocasın-
dan koruyamayarak ayrımcılık yaptığına” 
hükmetti ve Türkiye’yi tazminata mahkum 
etti. Bu karar ile AİHM, ilk defa aile içi şidde-
te karşı vatandaşını koruyamadığı gerekçe-
siyle bir devleti suçlu buldu.

2009 yılında alınan bu kritik karar ve benzer 
şikayetler sonucunda, Avrupa Konseyi’n-
de kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması amacıyla bir sözleşme 
hazırlanması için çalışmalara başlandı. Bir 
uzman grubu oluşturularak yürütülen çalış-
malar neticesinde uluslararası alanda kadı-
na yönelik şiddet konusundaki en kapsamlı 
hukuki metin olan bu sözleşmenin ortaya 
çıktı ve 2011 yılında İstanbul’da imzaya açıl-
dı.

Ak Parti iktidara geldiğinde kadına yöne-
lik şiddetle birlikte tazminata mahkum 
edildiğimiz bir AİHM kararı vardı. İstanbul 

KADINLAR HER YERDE HAKLARINI TALEP EDECEK

Kadınlar her yerde haklarını talep edecek 
Gamze Burcu Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin 
önemine dair yazdı.
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Sözleşmesi, Türkiye’nin Avrupa Komisyo-
nu dönem başkanlığı sürecinde imzalandı 
ve şimdi anlıyoruz ki siyasi iktidarın reklam 
kampanyasının bir parçası yapıldı.

1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul 
Sözleşmesi, uluslararası alanda kadına yö-
nelik ve ev içi şiddetle ilgili ilk bağlayıcı bel-
ge olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, fizik-
sel şiddet, ısrarlı takip, taciz, tecavüz,  zorla 
ve erken yaşta evlendirme, kadın sünneti, 
kürtaja zorlama ve zorla kısırlaştırmayı içe-
ren cinsel şiddet olmak üzere kadına yöne-
lik şiddetin tüm türlerini kapsamaktadır.

Sözleşme, ev içi şiddete uğrayan kadınları, 
çocukları, yaşlıları, engellileri, göçmen ve 
mültecileri, LGBTİQ+ bireyleri, kısaca herke-
si korur. Kadınların, aynı evde yaşıyor olsun 
ya da olmasın, eş, eski eş veya partner tara-
fından uygulanan şiddete karşı korunması-
nı esas alır.

İstanbul Sözleşmesi aslında bir insan hakla-
rı sözleşmesidir.

Halk sağlığının temeli de insan haklarıdır.

Sağlığın tanımını yaparken sadece hastalı-
ğın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 
olarak tam bir iyilik halinden söz ediyoruz.

Peki sosyal iyilik hali nedir?

Bir yönüyle sağlıklı ve güvenli bir çevrede 
yaşama hakkına sahip olmaktır.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya ve ülkemizin 
içinde bulunduğu salgın sürecinde evlere 
hapsolduk, şiddetin en çok yaşandığı yer 
de evlerin içi.

“Evde Kal” dediğimiz kadınlar evlerde gü-

vende değildi, daha da yalnızlaşıp yoksul-
laştılar.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı za-
ten oldukça düşük iken pandemiyle birlikte 
daha çok kadın işsiz kaldı, haneye çekildi.

Ev içi bakım emeği arttı, ev içi şiddet arttı. 
Şikayet ve yardım mekanizmalarına hatta 
sağlık hakkına ulaşmak bile zorlaştı.

Kadın cinayetlerinin böylesine yükselişte 
olduğu, kadına yönelik şiddetin tırmandığı 
bir dönemde, biz daha sözleşmenin etkin 
uygulanmadığından, 6284 sayılı Yasa’nın 
tam olarak uygulanmadığından şikayet 
ederken önce İstanbul Sözleşmesi tartışma-
ya açıldı ve her mecrada yoğun dezenfor-
masyona dayalı bir karalama kampanyası 
başlatıldı. Ardından bir gece yarısı kararı ile, 
üstelik Anayasa’ya ve hukuk kurallarına ay-
kırı şekilde, ilk imzacısı olmakla övündüğü-
müz sözleşmeden imza çekildiğini duyduk.

Devletin gece yarısı kararnameleri ve ge-
nelgelerle yönetildiği, demokrasi havasının 
otoriterleşmeye döndüğü, temel hak ve öz-
gürlüklerde geri adım atıldığı bir baskı dö-
neminde, Türkiye’deki en büyük toplumsal 
muhalefet olan kadın mücadelesine karşı 
alınmış bir karardır bu.

Kadının yüksek yararını gözeten bu sözleş-
meden ayrılmakla kadına yönelik her türlü 
şiddetin önlenmesi, mağdurlarının korun-
ması, etkin kovuşturma ve cezalandırma, 
şiddetle mücadelede bütüncül ve etkili po-
litikaların hayata geçirilmesi gibi yükümlü-
lüklerimizden vazgeçtiğimizi tüm dünyaya 
ilan etmiş olduk.

Her ne kadar bu hükümlerin birçoğuyla il-
gili olarak ulusal mevzuatta düzenleme ya-
pılmamış olsa bile, sözleşmenin maddeleri 
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Anayasa’nın 90. maddesi çerçevesinde Türk 
hukuk sistemi açısından yine de sonuç do-
ğurmaktadır. Çünkü temel hak ve özgürlük-
lere ilişkin uluslararası antlaşmalarla yasa-
ların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
durumunda, uluslararası antlaşma hüküm-
lerinin esas alınacağını belirtmektedir Ana-
yasa’nın 90. maddesi ve Sözleşme YÜRÜR-
LÜKTEDİR.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
verilerine göre 2020’de 300 kadın erkekler 
tarafından öldürüldü, 171 kadın ise şüphe-
li bir şekilde hayatını kaybetti. Biliyoruz ki 
İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygu-
lansaydı, bu kadar kadın öldürülmeyecekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Nisan 
2021’de Twitter hesabından yaptığı payla-
şımda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’n-
den çekilmesinin ardından kadın cinayetle-
rinde azalma olduğunu iddia etti. Soylu, 3 
Şubat-19 Mart tarihleri arasında 34 kadının, 
19 Mart-22 Nisan tarihleri arasında da 25 
kadının hayatını kaybettiği verisini paylaş-
mıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Der-
ya Yanık ise TBMM Kadına Yönelik Şiddetin 
Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komis-
yonu’na katılarak bir sunum yapmış ve sal-
gın döneminde kadına şiddet olaylarındaki 
artışın “tolere edilebilir” düzeyde olduğunu 
söylemişti.

Bunlar kadın cinayetlerini normalleştiren 
açıklamalardır ve TOLERE EDİLEMEZ.

Kadınların fizyolojik ve ruhsal bütünlüğü-
nün sağlıklı bir toplum için şart olduğunu, 
bunu koruyacak tüm hukuki mekanizmala-
rın da kritik öneme sahip olduğunu biliyo-
ruz.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 6284 
sayılı koruma kanunu hâlâ var. Elbette bu-
nunla yetinmeyeceğiz ve asla umudumuzu 
yitirmeyeceğiz.  Kadınlar ve kadın örgütle-
ri hem hukuki hem politik mücadeleyi her 
platformda sürdürecek.

Kadınlar evde, işte, siyasette, sosyal yaşam-
da haklarını talep edecek ve İstanbul Söz-
leşmesi’nden vazgeçmeyecek.

Onlar gidecek,150 yıllık kadın mücadelesi 
devam edecek.

KAYNAK: https://ekmekvegul.net/
category/kadinlar-her-yerde-haklarini-
talep-edecek?fbclid=IwAR2qCynf5-MWo
uWkOvYSUBOouznjCHQK4ZBSKBYoVNbN
zD-scRre7gFdY8I

https://www.gazetelink.com/vaz-gec-mi-
yo-ruz-gamze-burcu-gul/
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25 Nisan 2021

İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak! 

İnsanların sağlığını ve esenliğini korumayı görev, özgür ve onurlu davranmayı ilke 
edinmiş sağlık emekçileri olarak toplumsal barış için, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
bir anlayışı hayata geçirmek için, yaşamak ve yaşatmak için İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğimizi söyledik.    

11 Mayıs 2021

İstanbul Sözleşmesi 10 Yaşında
İstanbul Sözleşmesi’nin 

11 Mayıs 2011’de İstanbul’da 
imzaya açılmasının ve 
Türkiye’nin ilk imzacısı olmasının 
10. yıl dönümünde bir kez daha 
haykırıyoruz: 

Sözleşmeden ve haklarımızdan 
vazgeçmiyoruz! 

Ankara Dişhekimleri Odası olarak 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshine 
ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının 
yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle dava açtığımızı 
saygıyla duyururuz. 
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23 Mayıs 2021 

Ankara Kent Konseyi 
Kent ve Sağlık 
Buluşmaları

"Neden İstanbul Sözleşmesi?" 

30 Haziran 2021

Ankara Kent Konseyi  Kent 
ve Sağlık Buluşmaları

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde 
Neredeyiz?" 

21 Haziran 2021

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI İLE ANKARA BAROSU 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 
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Bir meslek örgütü 
olarak toplumsal 

sorumluluğumuzu yerine 
getirmek, haklarımızı 
ve yükümlülüklerimizi 
bilerek hem 
meslektaşlarımız arasında 
hem kamuoyunda 
farkındalık yaratmak, 
şikâyet ve yardım 
mekanizmalarını doğru 
ve hızlı şekilde işletmek 
için Ankara Barosuyla bir 
işbirliği talebimiz oldu. 
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ile 
yaptığımız hazırlık çalışması sonucunda, 
meslek örgütleri arasında bu alanda bir ilk 
olan protokolü hayata geçirdik. 

Ankara Diş Hekimleri Odası ile Ankara 
Barosu arasında toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadın haklarına ilişkin farkındalık 
oluşturma ve güç birliği amacıyla bir 
protokol imzalandı. 

Protokol kapsamında ortak hukuki, 
toplumsal ve sosyolojik araştırmalar, 

çalışmalar ile eğitim-
öğretim faaliyetleri, 
projeler, atölye 
çalışmaları ve kültürel 
işbirliği yer alıyor.

Protokol kapsamında 
yaptığımız çalışmaların 
başlangıcı olarak 
Odamız bünyesinde 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerine başladık.

3 Modül halinde 
g e r ç e k l e ş t i r d i ğ i m i z 
eğitimlerin ilk 

modülünde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve İlgili Kavramlar, Cinsiyete Dayalı 
Şiddet, İş Yerinde Şiddet", 2. modülde 
"Şiddet Mağdurlarında Travmanın İzleri, 
Dişhekimliği Açısından Şiddetin Fiziksel 
Bulguları ve Travma Sonrası Hasta 
Yaklaşımı", 3. modülde ise "Şiddet Karşısında 
Dişhekimlerinin Hak ve Yükümlülükleri, 
Bildirim Sorumluluğu, Sağlık Çalışanlarının 
Şiddete Uğraması Halinde Yapması 
Gerekenler ve 6284 Sayılı Kanun" başlıkları 
ele alındı.
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ADO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim programına 
katılan meslektaşlarımız ve Ankara Barosu Kadın Hakları 
Merkezi avukatlarıyla birlikte yapılan eğitim değerlendirme 
toplantısının ardından katılım belgelerini takdim ettik.

Meslek örgütü olarak toplumsal sorumluluğumuzu 
yerine getirirken hem meslektaşlarımız arasında hem 
de kamuoyunda farkındalık yaratmak için benzer eğitim 
programlarına devam edeceğiz.
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08.03.2022

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 
düzenlenen "Meslek Örgütlerinde Cinsiyetçilik" konulu 
panele katıldık 

Konuşmacılardan ADO Genel Sekreteri 
Gamze Burcu Gül, kadınların çalışma yaşamında 
ve meslek örgütlerinde karşı karşıya kaldıkları 
ayrımcılık ve eşitsizliklerden, toplum algısının 
değişmesinde eşit temsilin öneminden, 
ADO'nun bu konudaki çalışmalarından ve 
Ankara Barosu ile imzalanan işbirliği protokolü 
kapsamında yapılan çalışmalardan söz etti. 

Ayrıca kliniklerimizde bulundurmak üzere 
hem meslektaşlarımızı, hem hastalarımızı 
bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlıyoruz. 
Kadın olarak haklarımız, şiddete uğrama 
halinde ya da şiddete uğrama tehdidi halinde 
başvurabileceğimiz acil destek hatları ve 
merkezlere ait bilgilerin yer aldığı afiş ve 
broşürlerin kliniklere, hastanelere, görünür 
noktalara asılmasının faydalı olacağını 
düşünüyoruz.

Bu çalışmaların yaygınlaşması ve meslek örgütlerinde kadın temsilinin artması, şiddetin 
ve ayrımcılığın her türüyle mücadelede bütüncül ve etkili politikaların oluşturulması için 
sorumluluğumuzun gereğini yapmaya devam edeceğiz
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Dünya kadınlarının şiddete karşı 
uluslararası dayanışma günü 
olan 25 Kasım’ı tüm dünyada 

ve Türkiye’de COVID-19 salgını nedeniyle 
yaşamlarımızı altüst eden ciddi bir krizin 
içinde karşılıyoruz. Kadınlar bu krizde de en 
yüksek bedel ödeyenler arasında yer alıyor.

Ülkelerin pandemi önlemlerinden biri 
olarak uyguladığı "evde karantina ve 
izolasyon" koşullarında yaşayan kadınların 
ve çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine 
yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, 
ekonomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin 
arttığını göstermektedir. Özellikle karantina 
dönemlerinde acil yardım hatlarına yapılan 
başvuru sayısındaki olağanüstü artış da bu 
veriyi desteklemektedir. 

Salgın sürecinde kadınların daha da 
yoksullaşması, “evde olmak” bir zorunlu 
sağlık tedbiri iken, şiddete en çok maruz 
kalınan yer olan evlerin güvensiz hale 

gelmesi, artan ev içi bakım emeği ve 
kronik kadın işsizliğiyle birlikte yöneticiler 
tarafından kullanılan ayrımcı eril dil ve 
cezasızlık, şiddeti akıl almaz boyutlara 
taşıdı. 

Tüm bu sorunların varlığında, ilk imzacısı 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir 
gece yarısı kararnamesi ile imza çekilmesinin 
hemen ardından Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı 
Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili 
maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açtık. Davayı gören Danıştay 10. 
Dairesi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin 
durdurulması talebimizi reddetti. Bunun 
üzerine 17.11.2021 tarihinde bu karara 
karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 
itiraz ettik. Bir kez daha vurguluyoruz; 
kadınların yaşamları politik pazarlık konusu 
edilemez. Biz İstanbul Sözleşmesi’nden 
VAZGEÇMİYORUZ!

25 Kasım 2020

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI 
MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
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Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
sosyal konumlarını yükseltmekten geçtiğini 
biliyoruz. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele için 
ulusal eylem planlarında, yaygınlaştırılmış 
toplumsal cinsiyet eğitimleri, kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik ek koruyucu ve 
destekleyici tedbirler yer almalı, sivil toplum 
kuruluşları, akademi, yerel yönetimler ve 
bakanlıklarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu anlayıştan hareketle Ankara Dişhekimleri 
Odası ile Ankara Barosu arasında toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin 
farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıyla 
bir protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ortak hukuki, 
toplumsal ve sosyolojik araştırmalar, 
çalışmalar ile eğitim-öğretim faaliyetleri, 
projeler, atölye çalışmaları ve kültürel 
işbirliği yer almaktadır.

Meslek örgütleri arasında bir ilk olma 
özelliğini taşıyan bu protokol ile 
haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, 
hem meslektaşlarımız arasında hem 
kamuoyunda farkındalık yaratmak, şikâyet 
ve yardım mekanizmalarını doğru ve hızlı 
şekilde işletmek için de işbirliği yapmayı 
hedefliyoruz.

Şiddetin her türüyle mücadelede bütüncül 
ve etkili politikaların oluşturulması için 
sorumluluğumuzun gereğini yapmaya 
devam edeceğiz.

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme 
(CEDAW), 

kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi ile bunlarla mücadeleye ilişkin 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam 
ve eksiksiz uygulanmalıdır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadını 
ezen, yok sayan, ötekileştiren, öldüren her 
türlü yaklaşımın karşısında; kadınların haklı 
mücadelesinin yanındayız.

Ankara Dişhekimleri Odası
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08.03.2021

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİSİ KADINLARDAN 
8 MART BASIN AÇIKLAMASI

"PANDEMİNİN YÜKÜ KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN OMUZUNDADIR!"
Yaşamak ve Yaşatmak için Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz!
Emeği Örgütlüyor, Dayanışmayı Büyütüyoruz!
Yaşasın 8 Mart!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgınının bir yılı geride kalırken,  tüm kriz-
lerde olduğu gibi patriyarkal kapitalist sis-
tem,  pandemiyi de kadınların emeği ve be-
deni üzerinden fırsata çevirmektedir.

Pandemi öncesi dünyanın eşitsizlikleri, sal-
gının getirdiği yeni koşullarla birlikte gide-
rek daha da büyümektedir.  Pandemi süreci, 
sermayenin ve egemenlerin çıkarlarını ko-

ruyacak şekilde yönetilirken, emek sömürü-
sü ve yoksulluk hızla artmaktadır.  Günümüz 
dünyasında,  erkek egemenliğine dayanan 
cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık içeren politika-
lar ve söylemler ise kadınların görünen ve 
görünmeyen emekleri üzerindeki sömü-
rüyü, kadın bedeni üzerindeki denetimi ve 
kadına yönelik şiddeti arttırmaya devam 
etmektedir.

Bugün A.Ü. İbni Sina 
Hastanesi önünde 8 Mart 
ortak basın açıklamasını 
gerçekleştirmek üzere bir 
araya gelen sağlık ve sosyal 
hizmet emekçisi kadınlara polis 
müdahale ederek pankartlarını 
yırttı. Ardından hastanenin 
arka bahçesine geçen sağlık 
çalışanları, burada müdahaleyi 
kınayarak 8 Mart bildirisini 
okudu.

Basın açıklaması metni:

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN : 

HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ !

EMEĞİ ÖRGÜTLÜYOR, DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ!

PANDEMİNİN YÜKÜ KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN OMUZUNDADIR!
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
sağlık çalışanlarının büyük çoğunlunu oluş-
turan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
kadınlar, her gün emeğimizin değersizleş-
tirilmesine, el konulmasına, haklarımızın 
gasp edilmesine tanık olurken, pandemi 
krizinin tam göbeğinde de tüm bu eşitsiz-
likleri her yönüyle yaşadık, yaşamaya da de-
vam etmekteyiz.

Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 
olarak yaptığımız işler kadına yüklenen ba-
kım verme rolleriyle bağdaştırıldığı için do-
ğal bir görevmiş gibi görülmekte, bununla 
bağlantılı olarak da değersizleştirilmekte-
dir.  Özellikle pandemi sürecinde Covid -19 
hastalarının tıbbi tedavi ve bakımını yapar-
ken bu bakım verme rolü biz kadın sağlık-
çılar üzerinde ayrı bir duygusal emek yükü 
oluşturmaktadır.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI; 
PANDEMİDE GEREKTİĞİ GİBİ 
KORUNAMAMAKTA, YETERLİ VE UYGUN 
EKİPMANA ULAŞAMAMAKTADIR!

Pandemiye karşı gerçekçi koruyucu ön-
lemler alınmaması nedeniyle giderek artan 
iş yükü, sağlık çalışanlarının; en çok da biz 
kadın sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkıl-
mıştır ve yıkılmaya da devam etmektedir.  
Pandemide bir yılı geride bırakmamıza rağ-
men, hala sağlık emekçileri nitelikli kişisel 
koruyucu ekipmana erişimde güçlük yaşa-
maktadır.  Kadınlar hala standart erkek be-
denine göre yapılan koruyucu ekipman ne-
deniyle çok daha zor, ergonomik olmayan 
koşullarda, uzun saatler çalışmak zorunda 
bırakılmaktadır.

KADIN EMEĞİNİN PANDEMİDE DE 
HER TÜRLÜ SÖMÜMÜRÜSÜ DEVAM 
ETMEKTE, KADIN EMEĞİ GÖRMEZDEN 
GELİNMEKTEDİR!

Pandeminin sağlık alanında da tüm yükü-
nü kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları 
üstlenirken emeğimiz değersizleştirilmeye, 
görünmez kılınmaya devam ediliyor. Ba-
kanlığın üst düzeyinden, en küçük birimi-
ne kadar tüm yönetim düzeylerinde, hatta 
sağlık emek ve meslek örgütlerinin karar 
mekanizmalarında, erkeklerin emek ve ka-
rarları sahnede başrollere konulurak kadın-
ların emeği görünmez kılınıyor.

Sermaye sahipleri kar etmeye devam ede-
bilsin diye sağlık çalışanları olarak yoğun ve 
tüketici koşullarda yakınlarına hastalık taşı-
ma endişesiyle çalışmaya devam etmekte, 
hastalanmakta  ve ölmekteyiz. Pandemi  
tüm can yakıcılığı ile devam etmesine rağ-
men, sağlık kurumlarında  müşteri mantı-
ğıyla covid dışı hasta sayısını arttırmaya yö-
nelik çalışma düzeni yeniden kurulmakta, 
sağlık emekçileri,  performans baskısıyla, 
gerekli önlemler alınmadan ve pandemiye 
uygun fiziki koşullar oluşturulmadan çalıştı-
rılmaya zorlanmaktadır.

Tüm bu zorlu koşullarda kadın sağlık ve sos-
yal emekçilerinin mesaileri iş yeriyle sınırlı 
kalmamakta, pandemide "evde kal" çağrı-
larıyla;  okula gidemeyen, kreşe gönderile-
meyen çocuğun, sokağa çıkamayan hane 
halkının artan bakım, temizlik ve hijyen ih-
tiyacını karşılama görevi gibi kadına yükle-
nen roller daha da pekişmektedir. Bu süreç-
te erkek yargı da pandeminin faturasını ka-
dına yüklemiş,  boşanan sağlık emekçisi bir 
kadın üzerinden kadınları, işleri ile çocukları 
arasında seçim yapmaya zorlayarak, çocu-
ğun velayetini babaya vermiştir. Kadınların 
güçlü dayanışması ve mücadelesi sonucun-
da bu yanlış karardan dönülmüştür.

KADINA ŞİDDET, YİNE ŞİDDET,  HEP 
ŞİDDET!
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Pandemiyle mücadelede şeffaf ve gerçekçi 
olunmaması nedeniyle sağlık kurumların-
da yaşanan tüm sorunların kaynağı sağlık 
emekçileri olarak görülmekte ve bu durum 
sağlıkta şiddeti arttırmaktadır. Sağlıkta şid-
det,  kadın sağlık çalışanlarına toplumsal 
cinsiyet rollerinin yansıması olarak da yö-
nelmekte, kadın sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanları, sadece kadın oldukları için, psi-
kolojik ve  fiziksel şiddetin  yanı sıra meslek-
taşları ve  amirleri olan erkekler tarafından 
da mobbinge maruz kalmaktadır.

PATRİYARKAL KAPİTALİZMİN TÜM 
SALDIRILARINA RAĞMEN YAŞAM 
HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ!

Krizi fırsata çevirenler karşısında kadınlar 
yaşamlarından hiç vazgeçmemiş,  baskının 
ve sömürünün olduğu yerde kadınlar yaşa-
mı yeniden kurma güçleriyle birlikte, müca-
deleyi hep var etmişlerdir. Kadınların dün-
yanın dört bir yanında emekleri, bedenleri, 
kimlikleri üzerindeki baskı ve sömürüyü 
kırmak adına verdikleri mücadele, böylesi 
zorlu bir dönemde bile iktidarlara geri adım 
attırabilmekte, toplumsal mücadelenin en 
ileri unsuru olarak da yol gösterici olmaktadır.

Hane içi şiddet başta olmak üzere;  kadı-
na yönelik her türlü şiddet artarken, kadın 
katillerine cezasızlık,  özsavunma hakkını 
kullanan kadınlara ise adaletsizlik uygulan-
maktadır.  İktidar kadınların güvencesi olan 
İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmeye ve 
6284 sayılı yasayı iptal etmeye hazırlandı-
ğında da, yaşam hakkımızdan vazgeçme-
dik, vazgeçmiyoruz.

Dayanışmayı bırakmamaya,  şiddete, tacize, 
tecavüze karşı birlikte ses çıkarmaya, birbi-
rimizin sesi olmaya,  erkeklerin "güç" ve ko-

numlarını kullanarak kadınlara uyguladık-
ları tacizi ifşa etmeye ve birbirimizden aldı-
ğımız güçle birilerinin uykularını kaçırmaya 
devam edeceğiz.

Salgının getirdiği biz kadınlara göre hiç de 
yeni olmayan baskıcı düzenin ilk 8 Mart’ın-
da baskı, şiddet ve sömürünün, derinleşen 
krizlerin karşısında,  dayanışmamızın verdi-
ği güçle mücadelemizi büyütüyoruz!

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN: YAŞASIN  
8 MART, YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

Kadın Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
olarak Taleplerimiz:

-Kadın mücadelesi ile kazanılan 8 Mart günü 
kadınlara ücretli izin olarak verilmelidir.

- Cinsiyetçi iş bölümü nedeniyle kadınların 
üzerine yıkılan çocuk bakımı, ebeveynlerin 
ortak sorumluluğudur. Kreş, kamusal bir 
hizmet olarak sunulmalıdır. Parasız, 24 saat 
hizmet veren, anadilde, nitelikli kreşler tüm 
iş yerlerinde kadın sayısına göre değil, ça-
lışan sayısına göre belirlenmeli, çalışanlar 
arasında ayrım yapılmadan hizmet sunul-
malıdır.

 - Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolu tehlikeli 
iş kapsamına alınmalı, yıpranma payı arttı-
rılmalı ve kadın sağlık emekçilerine ek yıp-
ranma payı verilmelidir.

 - Nitelikli, kadınlara uygun kişisel koruyucu 
ekipman ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

 - Kadınlar fizyolojik bir döngü olan regl 
döngüsünün doğal belirtileri olan karın ağ-
rısı, kramplar ve halsizlik gibi belirtileri ile 
çalışmak zorunda bırakılıyor ya da bu doğal 
süreç için zar zor “hastalık raporu” almak du-
rumunda kalabiliyor. Oysa regl olmak has-
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talık değildir. Bizler kadın özgünlüğümüzle 
eşit ve haklarımızla çalışmalıyız, ücretli izin 
hakkımızı istiyoruz.

 - Fiilen uygulanan kürtaj yasağına son ve-
rilmeli, kürtaj hakkımızı kullanmanın önün-
deki tüm engeller kaldırılmalıdır. Pandemi-
de giderek zorlaşan kadınların cinsel sağlık 
hizmetlerine erişimi sağlanmalıdır.

 - Doğum sonrası 24 ay ücretli izin verilme-
lidir. Doğum izninin anne ve bebek için bi-
yolojik gereklilik ortadan kalktıktan sonraki 
kısmı, her iki ebeveynden birini kapsayacak 
şekilde düzenlenmelidir.

 - 3600 ek gösterge hakkı, sağlık hizmetleri 
kapsamında yer alan tüm personel için uy-
gulanmalıdır.

 - Çalışma hayatında kadına yönelik şiddet-
le mücadelede, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü(ILO)’nün 190 sayılı "Çalışma Yaşamında 
Şiddetin ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" 
imzalanmalıdır.

 - Kadın çalışanların yoğun olduğu sağlık 
alanında, kadına yönelik her türlü şiddet ve 
taciz durumunda kadınların güvenle baş-
vurabileceği bağımsız kadın birimleri oluş-
turulmalıdır.

 - Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz. İstan-
bul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam ve 
istisnasız uygulanmalıdır.

Taleplerimiz için mücadele etmeye, yaşam 
hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Ya-
şasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması!

Ankara Diş Hekimleri Odası 

Ankara Tabip Odası 

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

Türk Hemşireler Derneği
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30 Haziran 2021  
BASIN AÇIKLAMASI 

İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı 
kararı ile feshedilmesi ve 29.06.2021 tari-
hinde Danıştay'ın bu kararın yürütmesinin 
durdurulması talebini reddetmesi üzerine 
Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ba-
sın açıklaması yaptı: 

"İstanbul Sözleşmesi'nden 
Vazgeçmiyoruz" 

İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı kara-
rı ile feshedilmesi ve 29.06.2021 tarihinde 
Danıştay'ın bu kararın yürütmesinin durdu-
rulması talebini reddetmesi üzerine Ankara 
sağlık emek ve meslek örgütleri basın açık-
laması yaptı:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
VAZGEÇMİYORUZ

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet 
ve aile içi şiddeti önleme ve bununla müca-
delede temel standartları ve devletlerin bu 
konudaki yükümlülüklerini belirleyen Avru-
pa Konseyi sözleşmesidir.

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu sözleşme, 
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıl-
mış olması nedeniyle kısaca "İstanbul Söz-
leşmesi" olarak bilinmektedir ve 1 Ağustos 
2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet 
ve ev içi şiddeti ortadan kaldırmayı hedefle-
yen, bununla mücadelede önlem, destek ve 
koruma mekanizmalarına ilişkin devletlerin 
yükümlülüklerini belirleyen uluslararası bir 
insan hakları sözleşmesidir. Kadına yönelik 
şiddeti önlemesi ve şiddete maruz bırakıl-
mış kadınların ve kız çocukların korunması-
nı sağlamak amacını güden ilk uluslararası 
sözleşmedir.

Sözleşme, kadına yönelik şiddetin tarihsel-
liğini kabul etmesi ve şiddeti cinsiyet eşit-
sizliğinin yarattığı güç ilişkilerinin bir yansı-
ması olarak görmesi yönünden bir dönüm 
noktasıdır.

Sözleşme, fiziksel şiddet, taciz ve tecavüz 
de dahil cinsel şiddet, ekonomik ve psiko-
lojik şiddet, işyeri şiddeti, ısrarlı takip ve di-
jital şiddet gibi şiddetin her türünü kapsar. 
Bunlar, kadınlara yönelik ayrımcılık olması 
nedeniyle de sözleşmede bir insan hakkı 
ihlali olarak belgelenir ve cinsiyet kimliğine 
dayalı ayrımcılığın önlenmesi gerektiği be-
lirtilir.

İstanbul Sözleşmesi; kadının güçlendiril-
mesi, şiddetin önlenmesi, önlenemediği 
durumlarda etkin soruşturma yürütülmesi, 
destek ve koruma mekanizmaları sağlan-
ması ve ikincil mağduriyetler oluşturulma-
ması konularında devlete yol haritası çizer 
ve denetlenmesini sağlar.

Devletlerin kapsamlı ve bütüncül politi-
kalar geliştirmesinin yanı sıra şiddeti sona 
erdirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini 
hem yasalarında hem de toplumsal yaşam-
da sağlaması gerektiğini belirtir.

İstanbul sözleşmesinin 10. yılında, 20 Mart 
2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 
3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucun-
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sözleşmenin feshedilmesine ka-
rar verildi.

İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması-
nın kadınlar için hayati önem taşıdığı kadın 
örgütleri ve stk lar tarafından sürekli dile 
getirilirken katledilen her kadınla isyanımız 
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büyüdü. En yakınlarındaki erkekler tarafın-
da ‘’namus temizleme’’ bahanesiyle katle-
dilen kadınların, katilleri erkek yargıda, iyi 
halli, ağır tahrikli indirimler ile adeta müka-
fatlandırıldı.

Güldünya Tören,Münevver Karabulut, Öz-
gecan Aslan, Şule Çet, Emine Bulut ve ha-
yattan çekip alınan binlerce kadın, İstanbul 
Sözleşmesi'nin gerekleri devlet tarafından 
yerine getirilseydi ve 6284 sayılı kanun tam 
uygulansaydı hayatta olacaktı.

Sözleşmenin imzalandığı 2011-2020 yılları 
arasında 2906 kadın en yakınındaki erkek-
ler tarafından katledildi. 2021 yılının ilk dört 
ayında 95 kadın cinayeti yaşandı.

İktidar mensuplarının kadını suçlayan ve 
aşağılayan söylemleri, her kadın katliamın-
da aile ve namus vurguları, lgbti+ düşman-
lığı, nerdeyse çocuk evliliklerini teşvik edici 
akademisyen söylemleri geleceğin kadın-
lar, çocuklar ve lgbti+ lar için giderek daha 
da karanlıklaşacağının emareleriydi.

Yıllardır,  hatta pandemide dahi bedenleri 
ve yaşam hakları için sokaklarda olan kadın-

ların, bir gece yarısı "kararı" ile İstanbul Söz-
leşmesi'nin feshedilmesini de, Danıştay'ın 
bu kararın yürütmesinin durdurulması ta-
lebini reddetmesini de sineye çekeceklerini 
sanmayın.

Biz sağlık emekçisi kadınlar, yaşatmayı ilke 
edindik. Kadın hareketinin her dalgası ya-
şam hakkının ihlaline çarpacaktır. Bizler de 
yaşam hakkının kutsallığına olan inancımız-
la bu hareketin bileşenleri olarak her dalga-
nın içinde yer alacağız. İş yerlerimizde, so-
kakta, mahallelerimizde kadının, çocuğun 
ve lgbti bireylerin her türlü yaşam ve sağlık 
ihlaline dur diyeceğiz.

İşte tam da bu gerekçelerle İstanbul Sözleş-
mesinin feshini kabul etmiyoruz.

Yaşam hakkımız ,hayatlarımız, özgürlükleri-
miz için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeç-
miyoruz!

Erkek devletin görmezden geldiği her ha-
yat bizim, İstanbul Sözleşmesi bizim!

"İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz"

Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
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DUYARSIZ KALMADIK

Kadınları ve çocukları 
koruyan yasaları 
uygulamayanlar, 

kadınların ve çocukların 
yaşamını siyasi pazarlık 

konusu ederek 
#İstanbulSözleşmesi'nden 

imza çekenler, çocuk 
istismarcılarına af 

çıkarmaya çabalayanlar, 
faillere iyi hal indirimi 

uygulayanlar bu 
yaşananlardan sorumludur.

İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açmak şiddetin önünü açmaktır.
#istanbulsözleşmesiyaşatır
Kadın cinayetleri önlenebilir, durdurulabilir! 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun en güçlü şekilde, istisnasız uygulanmalıdır. 
#aylinsozer #SeldaTas #VesileDonmez 
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25 Kasım 2021
BASIN AÇIKLAMASI 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Dünya kadınlarının şiddete karşı 
uluslararası dayanışma günü olan 
25 Kasım’ı tüm dünyada ve Türki-

ye’de COVID-19 salgını nedeniyle yaşamla-
rımızı altüst eden ciddi bir krizin içinde kar-
şılıyoruz. Kadınlar bu krizde de en yüksek 
bedel ödeyenler arasında yer alıyor.

Ülkelerin pandemi önlemlerinden biri ola-
rak uyguladığı "evde karantina ve izolas-
yon" koşullarında yaşayan kadınların ve 
çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine 
yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, eko-
nomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin art-
tığını göstermektedir. Özellikle karantina 
dönemlerinde acil yardım hatlarına yapılan 
başvuru sayısındaki olağanüstü artış da bu 
veriyi desteklemektedir. 

Salgın sürecinde kadınların daha da yoksul-
laşması, “evde olmak” bir zorunlu sağlık ted-

biri iken, şiddete en çok maruz kalınan yer 
olan evlerin güvensiz hale gelmesi, artan ev 
içi bakım emeği ve kronik kadın işsizliğiyle 
birlikte yöneticiler tarafından kullanılan ay-
rımcı eril dil ve cezasızlık, şiddeti akıl almaz 
boyutlara taşıdı. 

Tüm bu sorunların varlığında, ilk imzacısı 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir 
gece yarısı kararnamesi ile imza çekilmesi-
nin hemen ardından Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı 
Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili 
maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açtık. Davayı gören Danıştay 10. Daire-
si 28.09.2021 tarihinde yürütmenin durdu-
rulması talebimizi reddetti. Bunun üzerine 
17.11.2021 tarihinde bu karara karşı Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz et-
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tik. Bir kez daha vurguluyoruz; kadınların 
yaşamları politik pazarlık konusu edilemez. 
Biz İstanbul Sözleşmesi’nden VAZGEÇMİYO-
RUZ!

Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sos-
yal konumlarını yükseltmekten geçtiğini bi-
liyoruz. 

Kadına yönelik 
şiddetle mücade-
le için ulusal ey-
lem planlarında, 
yaygınlaştırılmış 
toplumsal cinsi-
yet eğitimleri, ka-
dınlara ve kız ço-
cuklarına yönelik 
ek koruyucu ve 
destekleyici ted-
birler yer almalı, 
sivil toplum kuru-
luşları, akademi, yerel yönetimler ve bakan-
lıklarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu anlayıştan hareketle Ankara Dişhekimle-
ri Odası ile Ankara Barosu arasında toplum-
sal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin 
farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıy-
la bir protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ortak hukuki, toplum-
sal ve sosyolojik araştırmalar, çalışmalar ile 
eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler, atölye 

çalışmaları ve kültürel işbirliği yer almaktadır.

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, 
hem meslektaşlarımız arasında hem kamu-
oyunda farkındalık yaratmak, şikâyet ve yar-
dım mekanizmalarını doğru ve hızlı şekilde 
işletmek için de talep ettiğimiz işbirliği so-
nucu hayata geçirdiğimiz protokol, meslek 
örgütleri arasında bir ilk olma özelliğini ta-
şımaktadır.

Şiddetin her türüyle 
mücadelede bütüncül 
ve etkili politikaların 
oluşturulması için so-
rumluluğumuzun ge-
reğini yapmaya devam 
edeceğiz.

Kadınlara karşı her tür-
lü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına ilişkin 
sözleşme (CEDAW), 

kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi ile bunlarla mücadeleye ilişkin 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam 
ve eksiksiz uygulanmalıdır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde, kadını ezen, 
yok sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü 
yaklaşımın karşısında; kadınların haklı mü-
cadelesinin yanındayız.

Ankara Dişhekimleri Odası
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21.01.2022 - 08.02.2022

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
"Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi 
Projesi" kapsamında iki ayrı tarihte gerçekleştirilen çalıştaya Odamız adına Genel Sekreter 
Gamze Burcu GÜL katıldı. 

Çalıştayın ilk bölümünde

- Sağlık sektörünün mevcut durumu,

- Beceri ve bilgi ile ilgili ihtiyaç ve beklentiler,

- Sektörün güçlü ve zayıf yönleri,

- Cinsiyet odağında geleceğin iş fırsatları,

- Sağlık sektörüne yönelik tehditler ve fırsatlar,

- Sağlık alanında geleceği yakalamak için sonraki adımlar başlıkları altında değerlendirme 
yapıldı.

ikinci bölümde

- Sektörel SWOT sonuçlarından elde edilen bulgular

- Geleceğin işleri ile ilgili sektör araştırmaları için ilk taslak yol haritası başlıkları altında 
değerlendirme yapıldı.
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08.03.2022 

Oda Yöneticilerimizden 8 Mart Mesajları



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

180 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Di
ş s

ağ
lığ

ı 
Ça

lış
m

al
ar

ı

16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası boyunca Ankara'da afişler ve 
billboardlar ile halkımızı ağız diş sağlığıyla ilgili bilinçlendirme ve farkındalık yaratma 
çalışmalarına devam ediyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri 
Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ı ziyaret 
ederek 22 Kasım Dişhekimliği Günü 
ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 
etkinliklerine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunduk. 

Toplumun ağız ve diş sağlığı farkındalığının 
arttırılması konusunda Belediyemizle 
yaptığımız çalışmalarla ilgili gelecek 
dönem programını değerlendirdik.

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI
2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ 

ADO Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu adına 
Başkan Vekilimiz Tuba Ulucanlar, Otizm Vakfı'nda 
çocuklara oral hijyen eğitimi verdi. 

Unutmayalım; otizmli bireylerin ve ailelerin 
toplumsal hayatın her alanına dahil olabilmeleri için 
hepimizin desteğine ihtiyaç var. 

#otizmemaviışıkyak 
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Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’nın belirli noktalarında kurduğumuz 
stantlarda ADO Öğrenci Komisyonumuz, Ankaralılara ağız diş sağlığıyla ilgili, ağız ve diş 
hastalıklarından koruyucu ve önleyici uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıyor. 

Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladığımız toplum ağız diş sağlığı 
bilgilendirme görselleri Ankara'da tüm raylı sistem istasyonlarında, trenlerdeki led 
ekranlarda ve kent ekranlarında yayımlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Ağız ve 
Diş Sağlığı Dairesi Başkanı 

Doç. Dr. Emre KORKUT, 
Toplum Ağız Diş Sağlığı 

Haftası etkinliklerimiz 
kapsamında Ankara'da 
ağız diş sağlığı ile ilgili 

bilgilendirme yapan ADO 
Öğrenci Kolumuzu Kızılay 

standında ziyaret etti. 
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22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ 

Çalışma koşullarımızın ve özlük 
haklarımızın iyileştirildiği sağlıklı günlere bir 
an önce kavuşmak umuduyla...

22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız 
Diş Sağlığı Haftası Basın Açıklamamıza web 
sitemizden ulaşabilirsiniz: 

https://www.ado.org.tr/haberler/22-kasim-
dishekimligi-gunu-2

24.11.2021

Ankara Kent Konseyi Kent ve 
Sağlık Buluşmaları'nda  toplum ağız 
ve diş sağlığı konuşuldu.

ADO Genel Sekreteri Gamze 
Burcu Gül'ün moderatörlüğünde 
gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. 
Meryem Uzamış Tekçiçek ve Prof. Dr. 
Esra Ergin konuk oldu.

25.11.2021

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, 
Kanal 5'te

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, Kanal 5'te 
"Moderatör" programına konuk olarak Yekpa Ahmed'in 
sorularını yanıtlıyor.

  26 Kasım Cuma   17.15
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 26 Kasım Cuma 16:00 

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, 
ABB TV'de "Ortak Akıl" programına 
konuk olarak Gonca Ertuğrul'un 
sorularını yanıtlıyor

 https://t.co/o2kT4ByHgP

22 Kasım 2021

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü parti grup 
toplantısında 22 Kasım Dişhekimliği Günü 
ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayı-
sıyla bir konuşma yaptı. 

Kılıçdaroğlu; "Hekimlerin pandemi süreci 
içinde nasıl bir fedakarlıkla çalıştıklarını bi-
liyoruz. Sağlık çalışanları haftalarca evlerine 
gitmediler, çocuklarını kucaklamadılar, eş-
leriyle konuşamadılar. Bizim sağlığımız için, 
toplumun sağlığı için mücadele ettiler. O 
nedenle biz aynı şekilde çalışan dişhekimle-

rine de yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı, 
dostluğumuzu gönderiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca insan gücü planlaması 
yapılmadan kontrolsüz bir şekilde açılan 
dişhekimliği fakülteleri sorununa değindi, 
bu durumun ileride atanamayan dişhekim-
leri sorununa sebep olacağının altını çizdi.

https://www.facebook.com/
AnkaraDishekimleri0dasi/
videos/917871618835128

Kontrolsüz Açılan Dişhekimliği Fakülteleri İleride 
Atanamayan Dişhekimleri Sorununa Sebep Olur 

https://www.facebook.com/AnkaraDishekimleri0dasi/videos/917871618835128
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TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA 
DİŞHEKİMLİĞİ BALOMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK 

22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla 
meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz geleneksel plaket törenini Çankaya Belediyesi 
Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdik. 
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Meslekte 25-65 yılını tamamlamış değerli meslektaşlarımıza onur 
plaketlerini takdim ettiğimiz bu anlamlı gecede bizlerle birlikte 
olduğunuz için en derin saygı ve şükranlarımızı sunarız. 

Sağlıklı günlerde daha nicelerine...
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Ankara Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı Çalışmaları kapsamında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde okul öncesi çocuklara ağız 
ve diş sağlığı, çürükten korunma, doğru diş fırçalama konularında eğitim vermeye devam 
ediyoruz.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEFKAT EVİ'NDE 
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI SEMİNERİ 

Yaşam boyu ağız ve diş sağlığının en üst seviyede olması için çocukluktan başlayan, 
koruyucu temelli ulusal ağız diş sağlığı politikalarının yürütülmesi gerektiğini tekrar 
hatırlatıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Ankara'da geçici bir süre hasta refakatçisi veya 
hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayanların 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren Rüzgârlı Şefkat Evi'nde ağız diş sağlığı ile 
ilgili farkındalık ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. 

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, 
tesiste kalan misafirlere ağız diş sağlığı, 
salgın önlemleri ve Covid-19 aşıları ile ilgili 
bilgi verdi. 

Tesis yöneticileri ve çalışanlarına toplum 
ağız diş sağlığı konusuna ilgileri ve 
konukseverlikleri nedeniyle teşekkür ederiz.
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  20.03.2021

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ

20 Mart 2013’te Dünya 
Dişhekimleri Birliği(FDI), ağız 
ve diş hastalıklarının görülme 
sıklığını azaltmak ve kişilerin, 
ailelerin, toplumların ve 
hükümetlerin dikkatini ağız 
sağlığına çekmek amacıyla, 20 
Mart gününü "Dünya Ağız Sağlığı 
Günü" olarak kabul etmiştir.

Toplumun ağız-diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi 
yönünde çalışan tüm meslektaşlarımızın ve toplumumuzun “20 
Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü”nü kutluyor, sağlıklı günlere bir 
an önce 
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MESLEK ÖRGÜTLERİ, STK’LAR,  KURUMLAR
08.10.2020 

ANKARA TABİP ODASI'NI ZİYARET EDEREK 
YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİK

01.10.2020 

ANKARA ECZACI ODASI, ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Ankara Tabip Odası'nı ziyaret ederek yeni yönetime başarılar diledik.

Güncel mesleki sorunları ve salgın yönetiminde yaşanan sıkıntıları konuştuk, önümüzdeki 
döneme ilişkin çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Oda Başkanı Taner Ercanlı, Genel Sekreter Ali Fuat Gül ve Haysiyet Kurulu Sözcüsü Berna 
Yücel Mintaş ile güncel mesleki sorunlar, salgın yönetiminde yaşanan sıkıntılar, Ankara 
Sağlık Meslek Örgütleri olarak yaptığımız ortak çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin 
planlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
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15.10.2020

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. KAHRAMAN GÜNGÖR'Ü ZİYARET ETTİK 

Mesleğe dair sorunlar, güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönem yapılacak ortak 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

 21.10.2020

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. MEHMET GÜLÜM'Ü 
ZİYARET ETTİK 

Gazi Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Kahraman Güngör'ü 
ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar 
diledik.

Ankara İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Gülüm 
ile görüşerek Kamu 
Hastanelerinde, Merkezlerde, 
özel kliniklerde çalışan ve 
filyasyonda görevlendirilen 
meslektaşlarımızın yaşadığı 
sıkıntıları, bunlara yönelik 
çözüm önerilerimizi ve 
taleplerimizi ilettik.

Her yıl artan mezun sayısıyla beraber 
genç meslektaşlarımızı bekleyen istihdam 
sorunları, yetersiz atama ve serbest çalış-
ma ortamında karşılaşılan zorluklara ilişkin 
görüşlerimizi aktardık. Ülkemizde salgın 
yönetimi, Ankara'nın özgün durumu, sal-
gın döneminde değişen çalışma koşulları, 

güncel gelişmeler ve önümüzdeki döneme 
dair işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde 
bulunduk.

Her zaman olduğu gibi pandemi süre-
cinde de meslektaşlarımızın yanında, yetki-
lilerle sürekli ve düzenli iletişim halindeyiz.
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15.10.2020 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. NESLİHAN ARHUN'U ZİYARET ETTİK

16.10.2020 

ANKARA KENT KONSEYİ, ODAMIZI ZİYARET ETTİ

ADO Disiplin Kurulu üyemiz olan Başkent Ün. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gülşahı'nın da katıldığı görüşmede pandemi 
döneminde değişen çalışma koşulları, güncel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin 
planlamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.

Başkent Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Neslihan Arhun'u 
ziyaret ettik.

Kentsel problemlere etkin çözümler geliştirmek için, kentin tüm aktörlerinin katılımıyla, 
ilkeli ve şeffaf çalışan bir ortak temsil mekanizması oluşturmak gerektiğine inanıyor, nazik 
ziyaretleri için Ankara Kent Konseyi'ne teşekkür ediyoruz.
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05.11.2020 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. KAAN ORHAN'I ZİYARET ETTİK

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan'ı ziyaret ederek 
yeni görevinde başarılar diledik.

Pandemi süreci, güncel gelişmeler, mesleğe dair sorunlar ve önümüzdeki dönem yapılacak 
ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

03.12.2020

HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
DEKANI PROF. DR. FERİHA ÇAĞLAYAN'I ZİYARET ETTİK

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Feriha ÇAĞLAYAN ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nermin TARHAN'ı 
ziyaret ettik
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28.06.2021 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
2020 - 2021 YILI MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

11.07.2021

ANKARA KENT KONSEYİ SEÇİMLİ GENEL KURULUNA KATILDIK 

Başkent Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 2020 
- 2021 Eğitim Öğretim 
Yılı Mezuniyet Töreni 28 
Haziran Pazartesi günü 
gerçekleştirildi.

Törene Başkan Vekilimiz Tuba Ulucanlar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ercan Sükut katıldı. 
Genç meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar diledik.

Ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Kent Konseyinin gerçek 
anlamının kavranması ve işlevselliğinin arttırılması umuduyla yeni 
bir dönem .
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17.09.2021 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2020 VE 
2021 YILI MEZUNLARI YEMİN TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

30.09.2021

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASINI 
ZİYARET ETTİK

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020 ve 2021 Yılı Mezunları Yemin Töreni 17 
Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. Törene Oda Başkan Vekilimiz Dr. Tuba Ulucanlar katıldı.

Genç meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar diledik.

 Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret ederek Başkan Ahmet Baydın ve 
yönetimine başarı dileklerimizi ilettik.

Salgında son durum, halk sağlığına yönelik çalışmalar ve meslek örgütleri arasındaki 
dayanışmanın arttırılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
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25.10.2021

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE 
BAŞKANI SEYFETTİN ASLAN'I ZİYARET

04.11.2021 

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI YÖNETİMİ, 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

 Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin 
Aslan'ı ziyaret ederek 22 Kasım 
Dişhekimliği Günü ile Toplum Ağız ve 
Diş Sağlığı Haftası etkinliklerine ilişkin 
görüş alışverişinde bulunduk.

Toplumun ağız ve diş sağlığı 
farkındalığının arttırılması konusunda 
Belediyemizle yaptığımız çalışmalarla 
ilgili gelecek dönem programını 
değerlendirdik.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetimi Odamızı ziyaret etti.

Görüşmeye, Başkan Ahmet BAYDIN, Genel Sekreter Seda HORUM METE ve Yönetim 
Kurulu Üyesi İsa YILDIRIM katıldı.

Salgında son durum, halk sağlığına yönelik çalışmalar ve meslek örgütleri arasındaki 
dayanışmanın arttırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk.
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Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal 
Koranel'i ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledik.

Muvazaalı klinikler başta olmak üzere 
güncel mesleki sorunlar, Odamız ile 
Ankara Barosu arasındaki protokol ve 
işbirlikleri, Ankara'da meslek örgütleri 
arasındaki dayanışmayı arttırmaya 
yönelik çalışmalar ve önümüzdeki 
döneme ilişkin planlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk.

11.01.2022

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ZÜLFİKAR AKELMA’YI 
ZİYARET ETTİK

Ankara İl Sağlık Müdürü 
Doç. Dr. Zülfikar Akelma’yı 10 
Ocak 2022 tarihinde ziyaret 
ederek kamu hastanelerinde, 
merkezlerde, özel kliniklerde 
çalışan meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunları, tıbbi 
malzeme teminindeki sıkıntıları 
değerlendirdik, bunlara 
yönelik çözüm önerilerimizi ve 
taleplerimizi ilettik.

Her yıl artan mezun sayısıyla beraber genç 
meslektaşlarımızı bekleyen istihdam sorun-
ları, yetersiz atama ve serbest çalışma orta-
mında karşılaşılan zorluklara ilişkin görüşle-
rimizi aktardık.

Ülkemizde salgın yönetimi, Ankara'nın öz-
gün durumu, salgın döneminde değişen 

çalışma koşulları, güncel gelişmeler ve önü-
müzdeki döneme dair işbirlikleri ile toplum 
ağız diş sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırıl-
ması hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde 
de meslektaşlarımızın yanında, yetkililerle 
sürekli ve düzenli iletişim halindeyiz.
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ANKARA KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARI
16 Ekim 2020 

Ankara Kent Konseyi, Odamızı Ziyaret Etti

22 Ekim 2020 

Atık ilaçların toplanması ve tehlikeli kimyasal atıkların bertarafı konusunda görüş 
alışverişinde bulunmak üzere Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu ile bir 
araya geldik. 

"Atık ilaç çöp değildir."

Kentsel problemlere 
etkin çözümler 
geliştirmek için, kentin 
tüm aktörlerinin 
katılımıyla, ilkeli ve 
şeffaf çalışan bir ortak 
temsil mekanizması 
oluşturmak gerektiğine 
inanıyoruz.
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23 Mayıs 2021 

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen Kent ve Sağlık Buluşmaları;

"Neden İstanbul Sözleşmesi?" 
Konuk: Av. Ceren Kalay Eken 
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı 
Moderatör: Gamze Burcu Gül 
Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 

29 Haziran 2021  

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen Kent ve Sağlık Buluşmaları: 

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz?"
Konuk: Prof. Dr. Alev Özkazanç 
Akademisyen, Yazar
Moderatör: Gamze Burcu Gül 
Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
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11 Temmuz 2021   

Ankara Kent Konseyi Seçimli 
Genel Kuruluna Katıldık

25 Eylül 2021

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma Grubu toplantısında 
Ankara'ya diğer şehirlerden gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorunu öncelikli 
gündem maddelerindendi. 

Odamızı temsilen Genel 
Sekreterimiz Gamze Burcu Gül'ün 
içinde bulunduğu çalışma grubu, 
acil çözüm önerilerini, Ankara'nın 
kaynaklarını ve olanaklarını 
değerlendirdi, öğrencilerin 
barınma koşullarının sağlığa 
ne kadar uygun olduğunu 
izleyerek bu amaçla yürüteceği 
çalışmaların sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşacağını duyurdu. 

Unutulmamalıdır ki; 
barınma, temel insan hakkıdır. 
Sağlıklı koşullarda barınmanın 
sağlanamaması bir halk sağlığı 
sorunudur. 

#BARINAMIYORUZ

Ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Kent 
Konseyinin gerçek anlamının kavranması ve 
işlevselliğinin arttırılması umuduyla yeni bir 
dönem başladı.
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08 Ekim 2021

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. 

Odamızı temsilen Genel Sekreter Gamze Burcu Gül'ün içinde bulunduğu çalışma grubunda 
#Ankara 'da salgın ve aşılama, bağımlılıkla mücadele, nadir hastalıklar, Büyükşehir Belediyesi 
kadın çalışmaları ve başkentte toplum ağız diş sağlığı ana başlıkları görüşüldü.

27 Ekim 2021  

Bileşeni olduğumuz 
Ankara Kent Konseyi'nin 
Halk Sağlığı Çalışma 
Grubunun düzenlediği 
Kent ve Sağlık 
Buluşmaları'nda bu 
ay, Doç. Dr. Cavit Işık 
Yavuz ile Türkiye’de ve 
Ankara’da hava kirliliğini 
konuşacağız.

28 Ekim 2020  

Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyonu Şube Müdürlüğü ile atık ilaçların 
toplanması ve bertarafı hakkında görüşmek üzere bir araya geldik.



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

200 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

An
ka

ra
 K

en
t

Ko
ns

ey
i Ç

al
ışm

al
ar

ı

24.11.2021

Ankara Kent Konseyi Kent ve Sağlık Buluşmaları'nda bu ay, toplum ağız ve diş sağlığını 
konuşuyoruz.

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe 
Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek ve Prof. Dr. Esra Ergin konuk olacak.

29 Aralık 2021  

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubunun düzenlediği 
Kent ve Sağlık Buluşmaları'nda bu ay, içinde bulunduğumuz ekonomik krizin daha da 
derinleştirdiği yoksulluğu ve bunun halk sağlığına etkilerini konuşacağız. 

Konuklarımız, 
Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer FOGGO ve Selen YÜKSEL.
Moderatör Çalışma Grubumuzdan Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR.
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26.01.2022

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi'nin Halk Sağlığı Çalışma Grubunun düzenlediği 
Kent ve Sağlık Buluşmaları'nda bu ay, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının 
yoksulluk ve halk sağlığı ile ilgili çağrıları duyuruldu. 

Basın açıklamasının ardından katılımcı kuruluşlar adına yönetici ve temsilcileri söz alarak 
kendi alanlarının derin yoksulluktan nasıl etkilendiğini anlattı.

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül de içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve derin 
yoksulluğun toplum ağız diş sağlığına etkilerinden söz etti.

30.03.2022

Bileşeni olduğumuz Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubunun düzenlediği 
Kent ve Sağlık Buluşmaları'nda bu ay birlikte soruyoruz: Sağlıkta Şiddetin Çözümü Var Mı?

Konuk: Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurul Başkanı Av. Berna ÖZPINAR 
Moderatör: ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu GÜL
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI VE 
ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ 
ORTAK  BASIN AÇIKLAMALARI

Tüm dünyayı başta halk sağlığı ol-
mak üzere, hemen her alanda 
olumsuz şekilde etkileyen ağır bir 

pandemi döneminden geçerken, mevcut 
verilerden salgının alarm verdiği, müdaha-
le edilmediği takdirde büyük bir krizin bizi 

beklediği anlaşılmaktadır. Bu endişe verici 
durumun oluşmasındaki en büyük etken, 
salgın politikalarının epidemiyoloji bilimi 
dikkate alınmaksızın belirlenmesi ve süreç 
yönetimine, ilgili tüm bileşenlerin dâhil 
edilmemesidir.

25.09.2020 

ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ ORTAK BASIN 
AÇIKLAMASI
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Sağlık sistemini ayakta tutmak için atıl-
ması gereken ilk adım, Birinci Basamak Sağ-
lık Hizmeti Sunucularını etkin kılarak hasta-
nelerin yükünün azaltıldığı yeni bir önlem 
planı oluşturup uygulamaya koymak, böy-
lelikle salgının kontrolden çıkmasını engel-
lemek olmalıdır.

Salgınla başa çıkmak için süreç şeffaf, 
güvenilir, bilimsel ve toplumsal mutabakatı 
sağlayan geniş bir katılımla yönetilmelidir. 
Bu noktada karşımıza çıkan ilk eksiklik, Bi-
lim Kurulu ile İl Pandemi Kurullarında sağlık 
meslek örgütlerinin görevlendirdiği kişile-
re yer verilmemesidir. Salgın yönetiminde 
sağlık meslek örgütlerinin temsili derhal 
sağlanmalıdır. Kuşkusuz, sağlık alanında 
köklü bir tarihe ve birikime sahip olan bu 
kurumların varlığı, söz konusu Kurulların 
etkinliğini arttıracak, salgınla mücadeleye 
olumlu anlamda bir ivme kazandıracaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından 
bu yana üstün bir gayret gösteren sağlık 
emekçilerinin değeri tüm dünyada bir kez 
daha anlaşılmış, moral ve motivasyon açı-
sından güçlü bir sağlık ekibine sahip olma-
nın, salgınla mücadelenin olmazsa olmazı 
olduğu görülmüştür. Özellikle pandemi 
döneminde ağır bir iş yükü altına giren, zor 
şartlarda görev yapan sağlık emekçilerinin 
çalışma koşulları birçok ülkede yeniden 
gündeme gelmiş ve bu unsurların iyileşti-
rilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gelinen 
nokta itibariyle mücadelenin kahramanları 
olan sağlık emekçilerinde maddi ve mane-
vi anlamda ciddi bir tükenmişlik hali görül-
mektedir. Sağlık emekçilerinin psikolojik 
bakımdan yıpranmasının, verilen mücade-
leyi sekteye uğratacağı açıktır. Dolayısıyla 
hayatları pahasına çalışan sağlık emekçileri-

nin çalışma koşulları ve özlük hakları en kısa 
sürede iyileştirilmelidir.

Covid-19 salgınının sağlık emekçileri açı-
sından güçlüklerinden biri ise sağlık emek-
çilerinde görülen azımsanmayacak sevi-
yedeki hastalık tanısı ve ne yazık ki sayıları 
giderek artan ölüm olgularıdır. Bu üzücü 
durumun önüne geçmek için sağlık emek-
çilerinin korunmasına yönelik kişisel koru-
yucu malzeme temini sağlanmalı, düzenli 
bir şekilde test yapılmalı ve Covid-19 tanısı 
meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

Değerli Basın Mensupları,

Diğer bir konu ise pandemi dönemin-
de canla başla çalışan sağlık emekçilerinin 
meslek örgütlerinin hedef gösterilmesidir. 
Demokratik rejimlerin yapı taşlarından olan 
meslek örgütlerine yönelik nefret diline, 
Türk Tabipleri Birliği'nin de maruz kalması-
na büyük bir şaşkınlıkla şahit olduk. Hekim-
ler başta olmak üzere tüm sağlık emekçile-
rini rencide eden bu söylem ve tutumu asla 
kabul etmediğimizin altını çiziyor, içinde 
bulunduğumuz hassas dönemde biz sağ-
lık emekçilerini yıpratacak her türlü eyleme 
karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Tüm bunların 
yanında, sağlık emekçilerine karşı sürekli 
hale gelen şiddet eylemlerinin sona ermesi 
için ilgili kurumlara gerekli adımları atmala-
rı çağrısında bulunuyoruz.

Sağlık meslek örgütü olmanın sorum-
luluğu ve bilinciyle; hem kamu otoritesini 
hem de yurttaşlarımızı uyarıyor, gerekenle-
rin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Tabip Odası

Ankara Eczacı Odası

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
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Coronavirüs salgını tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de tüm hı-
zıyla devam etmektedir. Salgın ne-

deniyle dünyada 41 milyonun üstünde kişi 
hastalanırken, 1 milyondan fazla kişi hayatı-
nı kaybetmiştir.

Ülkemizde ise ilk resmi vakanın açıklandığı 
11 mart 2020 tarihinden günümüze kadar 
açıklanan resmi verilere göre 353 bin kişi 
hastalanırken,  ne yazık ki 9513 yurttaşımız 
hayatını kaybetmiştir.

Pandemi nedeniyle oluşan küresel sağlık 
krizinde mesleki yükümlülükleri ve toplu-
ma karşı sorumlulukları gereği sağlık emek-
çileri en ön saflarda mücadele etmektedir-
ler. 

Ülkelerin sağlık otoritelerinin yaptığı açık-
lamalara göre sağlık çalışanları toplumun 

kalanına göre 4-15 kat daha fazla enfekte 
olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının açıklama-
sına göre ülkemizde 40 bin sağlık çalışanı 
enfekte olurken, 52‘si hekim olmak üzere 
toplam 121 sağlık emekçisi pandemi müca-
delesi verirken hayatlarını kaybetti. 

Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri 
olarak salgının ilk gününden itibaren An-
kara'da enfekte olan sağlık çalışanlarını ta-
kibini yapmaya çalıştık. Bunun için Ankara 
İl Sağlık  Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz 
yüz yüze görüşmeler ve daha sonra yaptı-
ğımız yazılı başvurulardan da ne yazık ki 
herhangi bir sonuç alamadık. Ankara’da kaç 
yurttaşa COVID-19 tanısı konulduğu, tanı 
konan kişilerin kaçının yataklı tedavi ku-
rumlarında takip edildiği ve kaçının filyas-
yon ekipleri tarafından evde izole edilerek 
izlendiği bilgisi tarafımıza verilmemiştir. 

26.10.2020

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN ANKARA'DA 
PANDEMİNİN SON HALİ  
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Kaç  sağlık çalışanın enfekte olduğu gibi 
hem kamuoyunu, hem biz sağlık meslek ve 
emek örgütlerini ilgilendiren bilgilere ulaş-
mak için yaptığımız başvurular karşılıksız 
kalmıştır.

Üyelerden, aktivistlerden ve filyasyon ekip-
lerinden aldığımız ve teyit edebildiğimiz 
enfekte sağlık çalışanlarının verilerini tablo 
halinde kamuoyu ile paylaşıyoruz, 21 Ekim  
itibarı ile ilimizde teyit ettiğimiz 1072 sağlık 
çalışanına COVID-19 tanısı konulmuştur.

Gerçek sayının bu rakamların çok üzerinde 
olduğunu biliyoruz ve dile getiriyoruz. 

Bu zor süreçte görev ve sorumluluk alan 
meslek grupları olarak İl Pandemi Kuru-
lunda doğrudan temsil edilip salgın yöne-
timinde görüş bildirmemiz ve alınan karar-
larda söz sahibi olmamız gerekirken il sağlık 
otoritelerine yaptığımız çağrılara bile hiçbir 
şekilde yanıt alamıyoruz. 

Yine de Sağlık Bakanlığına ve ilgili birimleri-
ne, sahada ve mevcut uygulamalarda yaşa-
nan aksaklıkları hukuki değerlendirmelerle 
birlikte bildirmeye, hazırladığımız çözüm 
önerilerini iletmeye devam ediyoruz. 

Pandeminin başından beri açıklanan resmi 
verilerin şeffaf olmaması, doğruluktan ve 
gerçeklikten uzak olması, pandemiye karşı 
en ön saflarda mücadeleyi yürüten bizleri 
güvensizliğe iterek geleceğe dair kaygıları-
mızı arttırmakta, tükenmişliğe sürüklemek-
tedir. 

Sağlık çalışanlarını değerli gören, önemse-
yen, güvenli çalışma ortamı sağlayan, çalış-
ma koşullarını iyileştirileştiren, güvenceli iş 
ve gelir sağlayan bir sağlık yönetimi istiyo-
ruz.

Evet; yaşanan sağlık krizi nedeniyle toplu-
ma karşı olan sorumluluğumuz ve mesleki 
yükümlülüğümüzden ötürü en  ön safla-
rında mücadele ediyoruz, edeceğiz. Ancak 
sağlık çalışanlarının daha fazla enfekte ol-
maması ve daha fazla can kaybı yaşanma-
ması için sağlık çalışanları özelinde  toplum 
sağlığının korunması için öneri ve talepleri-
mizi kamuoyu önünde bir kez daha Sağlık 
Bakanlığına iletiyoruz.

1- Sağlık çalışanlarına özellikle en riskli 
grupta olanlara (YBÜ, COVID poliklinik ve 
servisleri, filyasyon ekiplerine, 112 çalışa-
nı ve acil servis çalışanları) öncelikli olmak 
üzere düzenli test yapılmalıdır. İnfluenza 
mevsimi olmasından ötürü tüm sağlık çalı-
şanlarına ücretsiz ve hemen influenza aşısı 
yapılmalıdır.

2- Kişisel koruyucu ekipman eksikliği de-
vam eden filyasyon ekiplerine, ASM çalışan-
larına ve yoğun bakım ünitesinde görevli 
sağlık çalışanlarına nitelikli ve eksiksiz KKE 
sağlanmalıdır. 

3- Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağ-
lamak için Kamu Hastanelerinde, Ağız Diş 
Sağlığı Hastanelerinde ve Merkezlerde 
pandemi koşullarına uygun teknik ve fiziki 
düzenlemeler bir an önce yapılmalı, bu ko-
nuyla ilgili plan-program ve çalışma takvimi 
paylaşılmalıdır. 

4-  Filyasyon uygulamasında görevli per-
sonel sayısı ve mesai düzeni tekrar gözden 
geçirilmeli, ekiplerin büyük çoğunluğunu 
oluşturan dişhekimlerinin meslek tanımları 
içinde çalışmaları sağlanmalıdır. 

5- Tam da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. mad-
desinde tariflendiği gibi COVID-19 hastalığı 
sağlık çalışanları açısından mesleki maru-
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ziyetten ve çalışma alanlarından kaynak-
lanmaktadır. DSÖ’nün önerdiği ve birçok 
ülkede kabul edildiği gibi ülkemizde de 
COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları için iş 
kazası, meslek hastalığı olarak kabul edil-
melidir.

6- SARS-Cov 2 virüsünün kuluçka süresi 14 
gün olarak bilinmektedir. Enfekte ve temas-
lı normal populasyondaki kişiler için 14 gün 
izolasyon ve istirahat sağlanırken, sağlık 
emekçileri semptom durumuna göre 7 gün 
sonrasında çalıştırılmaktadır. Sağlık çalışan-
ları ve toplum için daha yüksek risk teşkil 
eden bu duruma derhal son verilerek, bu-
laşma riskinin olduğu 14 gün boyunca isti-
rahat ve izolasyon sağlanmalıdır.

7- Emek yoğun çalışma gerektiren sağlık iş 
kolunda küresel salgınla birlikte iş yükü ve  
işin yoğunluğu artmıştır. Sağlık çalışanları 
tükenmektedir. Atama bekleyen sağlık çalı-
şanlarının ataması derhal yapılmalıdır.

8- Yoksulluk sınırının 7900 tl olduğu ülke-
mizde insan onuruna yaraşır, emeklilik ma-
aşına yansıyan, güvenceli ve temel gelir ana 
talebimizdir. Yıllardır uygulanan performan-
sa dayalı ücretlendirme sistem hem gelirde 
adaletsizliğe neden olmuş, hem de çalışma 
barışını bozmuştur. Güvencesiz olan bu üc-
retlendirme rejimi salgın döneminde sağlık 
çalışanları arasındaki gelir dağılımını daha 
da bozmuştur. Acil sağlık krizi ile mücade-
le ederken COVID-19 tanısı alan sağlık çalı-
şanlarının ek ödemesi kesilmektedir. Sağlık 
emekçileri ekonomik olarak ciddi sıkıntılar 
yaşamaktadır. Bu uygulamalara bir an evvel 
son verilmelidir.

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası
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16.11.2020

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI 
Tüm meslektaşlarımızın ve halkımızın "Toplum Ağız Diş 
Sağlığı Haftası" kutlu olsun

Türkiye'de Bilimsel Dişhekimliğinin 112. 
Yılı

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan 
hafta;  Türk Dişhekimleri Birliği ve Odala-
rımız tarafından toplum ağız ve diş sağlığı 
farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş 
sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel 
sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş 
sağlığı konusunda izlenen politikaları de-
ğerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat 
çekmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu yıl COVID-19 pandemisi, depremler, 
yitirdiklerimizin derin acısı ve katlanarak 
büyüyen mesleki sıkıntılarla buruk bir kut-
lama yapıyoruz.

Yıllardır süregelen kronikleşmiş sorunla-
rımızın yanında pandemi döneminin getir-
diği sorunları da bir kez daha hatırlatmak 
durumundayız.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını-
nın doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkı-
şan sağlık sistemi sonucu bugün, 11 binden 
fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanını 
kaybettik, binlerce sağlık çalışanı virüsle 
enfekte oldu ve mevcut sağlık krizi her gün 
derinleşiyor.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin büyük 
kısmının,  meslek tanımları dışında filyas-
yon uygulamasında görevlendirilmeleri, 
yaşadıkları sorunlar, ADSM ve ADSH’lerde 

hizmet vermeye devam eden hekimlerin 
zorlu çalışma koşulları ve buna bağlı olarak 
yurttaşların sağlık hizmetine erişememesi, 
serbest çalışan dişhekimlerinin artan eko-
nomik sıkıntıları ve koruyucu ekipman te-
mininde ortaya çıkan güçlükler meslektaş-
larımızı hızla tükenmişliğe sürüklemektedir.

Virüs karşısında en yüksek risk altında ça-
lışan meslek grubunda olmamıza rağmen, 
COVID-19, hala meslek hastalığı olarak ka-
bul edilmemekte, COVID yıpranması veril-
memektedir.

COVID-19 tüm sağlık çalışanları için mes-
lek hastalığı kabul edilmelidir.

Döner sermaye uygulaması ve perfor-
mans sisteminin yanlışlığı salgın dönemin-
de bir kez daha açıkça görülmüşken, ka-
muda çalışan meslektaşlarımız için talebi-
miz ek ödeme değil, insan onuruna yaraşır, 
emekliliğe yansıyan, güvenceli, eşit ve adil 
maaş artışıdır.

Her şeye rağmen dünyada ve ülkemizde 
dişhekimliği mesleği, misyonu ve vizyonu 
itibarıyla gençler arasında öncelikle tercih 
edilmektedir. Ancak eğitim ve insan gücü 
planlaması yapılmadan, siyasi rant için art 
arda açılan alt yapıdan yoksun, akademik 
kadroları yetersiz fakülteler, kontrolsüz art-
tırılan kontenjanlar ve usulsüz yatay geçiş-
ler nedeniyle hem eğitim standardı düş-
mekte, hem de işsiz dişhekimlerinin sayısı 
artmaktadır.
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Tüm bu sorunların çözümüne katkı sun-
mak için, yetkileri Anayasa’nın 135. Maddesi 
ile belirlenmiş olan kamu kurumu niteliğin-
de kurulmuş meslek birliklerinin ve odala-
rının süreçlere dahil edilmesi ve kamusal 
yetkilerinin korunması zorunluluktur. Mes-
lek örgütleri özellikle pandemi dönemin-
de alınacak önlemler, görevlendirmeler ve 
planlamalar ile ilgili görüş bildirmeli, karar 
mekanizmalarında söz sahibi olmalıdır.

Bizler, deneyim ve birikimimizle mevcut 
sorunlara çözüm üretecek ulusal sağlık po-
litikaları oluşturulması için katkı sunmaya 
hazırız.

Yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve eko-
nomik sorunlar, değişen çalışma koşulları, 

mobbing ve bitmeyen şiddetle mücadele 
ederken topluma karşı sorumluluğumuz 
ve mesleki yükümlülüğümüz gereği, top-
lumun ağız ve diş sağlığı konusunda bi-
linçlendirilmesi, ağız diş sağlığı düzeyinin 
yükseltilmesi konusunda üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz.

Çalısma koşullarımızın ve özlük hakla-
rımızın iyileştirildiği sağlıklı günlere bir an 
önce kavuşmak umuduyla Toplum Ağız Diş 
Sağlığı Haftası'nı ve tüm meslektaşlarımızın 
22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü kutlarız.

Ankara Dişhekimleri Odası

28.11.2022 

SAĞLIK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA  

Kahramanlar olarak başladığımız Corona mücadelesinde tükendik, tekrar tekrar enfekte 
olduk, öldük; yetmedi çocuklarımız elimizden alınıyor 

EBE CEMİLE DENİZ, CORONA PANDEMİ MÜCADELESİNDE AMBULANSTA GÖREV YAPTIĞI 
VE DAVA SONUCUNDA YER ALDIĞI ŞEKLİYLE 'SÜREKLİ EVLERE GİRİP ÇIKTIĞI' GEREKÇESİYLE 
EVLADININ SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ BULUNDU!
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30.12.2020

BASIN AÇIKLAMASI : ÖFKELİYİZ, ÇÜNKÜ ÖLÜYORUZ! 

Akıl ve bilimden uzak şekilde yöne-
tilmeye çalışılan salgın sürecinde 
yitirdiğimiz yüzlerce sağlık emek-

çisini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
önünde anarak basın açıklamamızı yaptık.

Akıl ve bilimden uzak şekilde yönetilmeye 
çalışılan salgın sürecinde yitirdiğimiz yüz-
lerce sağlık emekçisini Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi önünde anarak basın 
açıklamamızı yaptık.

#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten 
çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri 
olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışan-
larının sağlığı için size uyarılarda bulunduk. 
Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Bizleri din-
leyin dedik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri 
dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağ-
lık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. 
Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız ka-

rarlar, ötesinde alamadığınız kararlar yü-
zünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık 
çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de de-
vam ediyoruz.

Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir 
candı; anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, 
dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi 
yönetiminiz nedeniyle kaybettik. Bu ölüm-
lerin önemli bir bölümü önlenebilir ölüm-
lerdi ve siz önlemediniz, önleyemediniz. En 
temel hakkımız olan “yaşam hakkımızı” ihlal 
ettiniz.

Salgının başından beri sürekli şeffaflık iste-
dik ama hiçbir bilgiyi bizlerle paylaşmadı-
nız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkar-
ları öncelediniz. Bilim insanlarının önerile-
rine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. 
Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya 
çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söy-
leyen kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiği-
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miz noktada maalesef haklı çıkmanın üzün-
tüsünü yaşıyoruz.

Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız ka-
rarlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, 
yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim ve-
recek?

Kişisel koruyucu malzeme herkes için ücret-
siz ve adil olarak karşılanmalı, dağıtılmalıdır 
dedik ama ne yurttaşlarımız ne de sağlık 
çalışanları maskeye ulaşabildi. Beş maskeyi 
dağıtamadınız, yurttaşlarımız ve sağlık ça-
lışanları kişisel koruyucu malzemeleri çok 
daha yüksek fiyatlarla, yarattığınız karabor-
sadan temin etmek zorunda kaldılar. Yaşa-
nan kaos bizleri maalesef haklı çıkardı.

Aylar öncesinden grip aşısı konusunda 
uyardık, gerekli çalışmaları yapın dedik. 
Grip salgınıyla birlikte COVID-19 yıkıcı bir 
etki yapar dedik. Tüm toplumun aşılanması 
gerekirken, temin edilen aşı sayısı risk grup-
larının hemen hiçbirine yetmedi. Sağlık ça-
lışanlarını bile risk grubunda saymadınız. 
Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde 
aşı bulabilmek için ASM’ler, eczaneler, has-
taneler arasında dolaştı durdu. Yarattığınız 
bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağ-
lık çalışanlarına da şiddet olarak döndü. 
Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev 
olduğunu söyledik ama siz ödevinizi yap-
madınız.

COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek 
hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyet-
siz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdı-
nız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalı-
şanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıy-
la kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, 
hukukçuların, milletvekillerinin anlattıkları-
nı dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız.

2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde 
sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Eko-
nomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil 
halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. 
Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri 
dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlu-
su sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı 
sessiz kalmayacağız.

Pandeminin başından bu yana yaşamını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalı-
şanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. On-
lar hastalarının sağlığı için kendi canlarını 
hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yü-
zünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalı-
şanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, 
yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle 
ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bıra-
kıyoruz ama tükenmememiz için, ölmeme-
miz için yılın değil sizin zihniyetinizin değiş-
mesi gerektiğini biliyoruz.

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık 
çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla 
eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşa-
mak, yaşatmak istiyoruz!

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
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22.01.2021 

Ankara Sağlık Meslek Örgütlerinden 
Ortak Basın Açıklaması

HAYKIRIYORUZ….

ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 
uzun yıllar boyunca yaşadığı sorun-
lar Covid-19 pandemisi süresince 

katlanarak artmıştır. Pandeminin başın-
dan beri sağlık ve sosyal hizmet alanındaki 
emek meslek örgütleri olarak ortak talep-
lerimizi sürekli dile getirmekte, pandemi 
yönetiminin mevcut haliyle sorunlarımızı 
büyüttüğünü ifade etmekteyiz.

Pandemi süresince güvenli çalışma ortam-
larının sağlanamaması, pandemi sürecinin 
iyi yönetilememesi nedeniyle bu güne ka-
dar 353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
yaşamını kaybetmişken 150 binden fazlası 
hastalanmıştır. Tüm bunlardan ötürü öfke-
liyiz; “Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz” diye 
haykırdık, çığlıklar attık sesimizi duymak is-
temediler.

Halkın sağlığını korumaya, onları yaşatmaya 
çalışırken yaşamdan kopan yüzlerce sağlık 
ve sosyal hizmet emekçisinin tarifsiz acıları 
hala yüreğimizde... İktidar hiçbir şey yap-
masa da hayatını kaybeden sağlık emekçi-
lerinin geride kalan ailelerine ve çocukları-
na bir vefa borcu kabul edip sahip çıksın. Bu 
konudaki görevini yerine getirsin...

Her gün öldük, bizleri görmezden geldiler. 
İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakan-
lığı önünde haykırdık! Bizleri görmezden 
geldiler. Sözümüzü, eylemimizi görmezden 

gelen bu yaklaşımı alkışlarımızla protesto 
ediyoruz.

Süreç içerisinde sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin talepleri karşılanmadığı gibi 
özellikle Bakanlık ve bazı medya grupların-
dan sağlık emekçilerinin ücret düzeyleri, ek 
ödemeleri konusunda kamuoyunun yanlış 
bilgilendirildiğini; biz sağlık ve sosyal hiz-
met emekçilerini itibarsızlaştıran ve hedef 
gösteren yaklaşımlar sergilendiğini gör-
mekteyiz.

Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet emekçi-
lerini hedef haline getirmeye çalışan bir ta-
kım medya gruplarını ve bunlara müdahale 
etmeyen Sağlık Bakanlığının yaklaşımlarını 
kınıyor, alkışlarımızla protesto ediyoruz.

Uyarıyor ve aşağıda vurguladığımız sorun-
ların ivedilikle çözülmesini istiyoruz.

Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı 
olarak sayılmasına dönük yapılacak düzen-
lemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme 
tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini 
kapsamalı,

Ek göstergeye ilişkin biz sağlık emek ve 
meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı

5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı geniş-
letilerek yıpranma payı düzenlenmeli.
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Haklarında memuriyete engel teşkil edecek 
kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç 
tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri gö-
revlerine iade edilmeli

Farklı istihdam rejimlerine son verilerek 
kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, 
sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı art-
tırılmalı

Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağ-
lamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde 
ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun 
teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce ya-
pılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalış-
ma takvimi paylaşılmalıdır.

İş yükümüz azaltılarak, pandemi dönemin-
de çalışma süresi yeniden düzenlenmeli

Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve di-
ğer sağlık meslek mensupları için kendileri-
ne özgü meslek yasaları çıkarılmalı

İş hukukuna uygun 7/24 ücretsiz kreş hakkı-
mız sağlanmalı

EYT sorunu acilen çözülmeli

Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli

Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler 
alınmalı

Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıl-
malıdır.

Tüm bu haklı taleplerimizin yerine getiril-
mesini ve bunlar hayata geçirilinceye kadar 
mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile 
duyuyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası

Ankara Tabip Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği

Yurt-Sağlık Sendikası
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Şehrin merkezinde, yurttaşların ko-
layca ulaşıp her türlü sağlık hizme-
tini alabildiği 995 yataklı köklü bir 

hastanemizi önce kapattılar sonra salgın 
hastalık döneminde yıktılar.

Ankara'da 121 oda, sendika, dernek, parti 
ve diğer kurumların oluşturduğu Hasta-
nemi Açın Platformu'nun (HAP) ne kadar 
önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 
HAP olmasaydı Ankara'da kapattıkları çok 
önemli hastanelerimizi yıkacaklardı. Önce-
sinde  TTB'nin açtığı davalarda Danıştay'ın 
2012 yılında kapatılacak hastanelerin iha-
leye alan şirketlere devrini engelleyen yü-
rütmeyi durdurma kararı olmasaydı bu has-
tanelerimiz inşaat şirketlerine, arkasındaki 
finans şirketlerine verilecekti. Ancak inat 
edildi, ülkenin dört bir yanında otuza yakın 

hastanemiz şehir hastaneleri gerekçe gös-
terilerek kapatıldı, malzemeleri heder edil-
di, binalar çürümeye terk edildi. Sayıştay 
raporuna göre bu hastaneler boş yatarken 
kiralık tesislere kiralar ödendi, sağlık hiz-
metlerinden koparılan hastaneler için 2019 
yılında 1 milyon 613 bin 186 TL tutarında 
elektrik faturası ödendi.

Olmaz, kabul etmiyoruz. Ankaralılar 
kapanmaması için mücadele ettikleri 
hastanelerini yeniden sağlık hizmetlerine 
kazandırmak için mücadele ediyorlar. Gelin 
bu hastanelerimiz kapatılmalarından bir 
önceki yıl, 2017 yılında hangi kapasiteyle 
ne kadar sağlık hizmeti vermiş bir bakalım 
(Zekai Tahir Burak Doğumevi Ankara 
Hastanesi tarafından sağlık hizmetlerinde 
kullanılıyor).

29.01.2021

HASTANELERİMİZİ AÇMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ ? 

Hastanelerimizi açmak için neyi bekliyorsunuz?

Eskişehir Devlet Hastanesi'ni yıktılar.
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Yatak 
sayısı

Yoğun bakım 
yatak sayısı

Muayene 
sayısı

Acil hasta 
sayısı

Yatan hasta 
sayısı

Ameliyat 
sayısı

Ankara Numune 
Hastanesi 

985 83 1.782.845 185.165 47.87 32.082

Türkiye Yüksek İhtisas 
Hastanesi

442 105 352.768 33.691 19.706 7.343

Dışkapı Çocuk Hastanesi 272 58 511.659 137.323 16.287 4.454
Atatürk Hastanesi 484 67 1.455.970 136.229 32.481 25.712
Ulus Devlet Hastanesi 110 44 512.956 81.598 1.668 1.301
Ankara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi

297 - 76.780 - 2.742 -

Toplam 2.590 357 4.692.978 574.006 120.671 70.892

Bu hastanelerin verileri ne kadar önemli 
olduklarını gösteriyor. Bir yılda 4.692.978 
muayene yapılan, 574.006 acil hasta 
karşılayan, 70.892 ameliyat yapmış, 357 
yoğun bakam yatağı, 2590 servis yatak 
kapasiteli hastaneler şu salgın dönemi-
nde amacına uygun kullanılamıyor. Nu-
mune Hastanesi’nin ve Dışkapı Çocuk 
Hastanesi’nin birer bölümleri COVID-19 
hastaları için kullanılıyor, diğerleri tümden 
boş yatıyor, çürüyor.

Kapanan hastaneler ilimizde toplam yatak 
sayısının ve toplam başvuru sayısının 
%14’nü oluşturmaktaydı. Bu hastanelere 
kapandığı dönemde aylık ortalama 391 
bin başvuru gerçekleşmişken, Ankara 
Şehir Hastanesi’ne pandemi dönemi aylık 
en yüksek 250 bin başvuru oluşmuştur. 
Hastalarımızın önemli bölümü devasa Şehir 
Hastanesi’ne pandemi dönemi gitmemiş/
gidememiştir. Ankara genelinde 2020 
yılının ilk 10 ayında bir önceki döneme göre 
hastane başvuruları %60 düzeyinde, ameli-
yat sayıları ise %62 dolayında kalmıştır. Bir 
önceki döneme göre hastanelere yaklaşık 
11 milyon eksik başvuru oluşmuştur. 
Devlet hastanelerinde sağlık hizmetine 
erişemeyen yurttaşlarımız paraları varsa 

özel sağlık kuruluşlarına yönelmiş paraları 
yoksa sağlık hizmeti ihtiyacını ertelemiştir.

Bu hastanelerimiz kapatılmasaydı;

• Hastalar covid 19 nedeniyle evlerinde 
yatış sırası beklerken ölmeyecekti,

• Hastalar acil servislerde saatlerce yatış 
sırası beklemeyecekti,

• Ameliyat ve yoğun bakım gibi hizmetlere 
ulaşım hakkı bu düzeyde gasp edil-
meyecekti,

• Şehir merkezinde “temiz hastane” 
statüsünde hastanelerimiz olacaktı ve 
hastalar tedavilerini ötelemeyeceklerdi,

• Kanser hastalarının tedavileri daha 
ulaşılabilir olacaktı,

• Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde 
kaos durumu yaşanmayacaktı,

• Sağlık alanında ek yatak ve yoğun bakım 
üniteleri açmak için kamu kaynakları 
boşa harcanmayacaktı,

• Sağlık emekçileri sözde akıllı bina-
lar olan şehir hastanelerinde soluksuz 
bırakılmayacaktı,
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Salgın etkisini sürdürüyor. Aşılamalar 
başladı ancak bilim insanları salgının uzun 
süre daha devam edeceğini belirtiyor. 
Yurttaşlarımız hem COVID-19 için hem CO-
VID-19 dışı hastalıkları için yatacak, ameli-
yat olacak devlet hastanesi bulamazken bu 
hastanelerimiz neden boş yatıyor?

Ankaralılar olarak 2 Eylül 2020 tarihinde bu 
hastane önünde haykırdığımız gibi bir kez 
daha sesleniyoruz, gelin bu inadınızdan 
vazgeçin, sağlığımıza daha fazla zarar ver-
meyin, kapattığınız hastanelerimizi açın.

Etlik Şehir Hastanesi açılacağı zaman 6 has-
tanemizin daha kapanacağı ifade ediliyor. 
Yapmayın, daha fazla zarar vermeyin, sağlık 
çalışanlarının ekmeğiyle, Ankaralıların 
sağlığıyla daha fazla oynamayın. Gereki-
yorsa elden geçirin, daha modern hale 
getirin, sistemlerini yeniden düzenleyin, 
ama elimizin altındaki, yanı başımızdaki, 
köklü kamu hastanelerini kapatmayın, 
kapattıklarınızı hemen açın..!

Her şeyin başı sağlık olsun!

03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı 
Torba Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden iti-
baren emekli hekimlerden bazılarına aylık 
1500-2000 lira tutarında ilave ödeme ya-
pılmıştır. Bu tarihten bu yana enflasyonla 
eriyen emekli sağlık çalışanlarının maaşla-
rına herhangi bir iyileştirme yapılmamış ve 

adeta yoksulluk sınırının altında gelirle ge-
çinmek zorunda bırakılmıştır. Yasa’da, ilave 
ödemenin, bütün emekli hekimlere değil 
sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, ma-
kam tazminatı almayan ve emekli olduktan 
sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu 
ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışma-
yanlara verilmesi kararlaştırılmıştır. İlave 

01.02.2021 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI "GEÇİNEMİYORUZ" DEDİ

“EMEKLİLİK GELİRLERİMİZLE GEÇİNEMİYORUZ’’ 
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ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve 
emekli hekimler arasında yapılan bu haksız 
ayrım, Yasa’nın Komisyon görüşmeleri sıra-
sında Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ve 
sendikalar tarafından dile getirilmiş ise de 
iktidar partilerinin milletvekillerinin karşı 
çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin 
yararlanabileceği bir düzenleme yapılma-
mıştır.

Hekimler arasında ayrımcılık uygulanmış 
olmasının yanı sıra diğer sağlık çalışanları-
nın kapsama alınması hiç düşünülmemiştir. 
Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslana-
mayacak ölçüde düşük olması sebebiyle 
sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen 
ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan 
alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu ba-
kımdan, söz konusu ilave ödemeden yarar-
lanmak için çalışmama şartının getirilmesi 
doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütü-
len sağlık politikası sebebiyle her geçen 
gün hasta sayısı daha da artmakta, bu yo-
ğun talebe cevap verebilmek için daha çok 
sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır. 

Bu nedenle, emeklilere ilave ödeme yapıl-
ması için hizmetten Syf: 1/2 çekilmelerini 
şart koşmak mevcut çalışanların iş yükünün 
daha da artmasına veya çalışmayı sürdü-
rerek olağanüstü düşük emekli maaşını al-
mayı sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer 
yandan, başka meslek gruplarında emekli-
likte ödenen bir takım ek zam ve tazminat-
lar bulunmakta ancak bunlar özelde çalış-
maları halinde kesilmemektedir. 

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasın-
da ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan 
herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu 
nedenle, emeklilere verilecek ilave ödeme-
de, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı 
olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hep-
sine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca ya-
şamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalı-
dır. Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazar-
da, mutfakta artan bir enflasyon varken, her 
gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı 
halkın gündemini işgal etmişken her yer-
den “GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmek-
tedir. 

Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de 
bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insan-
ca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Emekli 
hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR 
ve SSK emeklisi sağlık çalışanlarının aylığı 
2.500 TL’den başlamaktadır. Maalesef bu 
ücretler açlık sınırının da altında kalmıştır. 
Sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylı-
ğına etki edecek 3600-7200 Ek Gösterge-
nin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat 
oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en 
az %150 oranında artış talep ediyoruz. 

Sağlık Emek Meslek Örgütleri olarak bura-
dan tekrar belirtiyoruz, 14 Mart Tıp Bayra-
mından verilen vaatlerden bıktık. Yıllarca en 
zor koşullarda görevini yapan sağlık emek-
çilerini emeklilikte yoksulluk hatta açlık sı-
nırının altında geçinmeye mecbur edenler 
gelecekte sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. 
Sağlık emekçileri olarak emeklilik gelirleri-
mizle ‘’GEÇİNEMİYORUZ’’
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SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ OLARAK  COVİD19 
PANDEMİSİNİN BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKIRKEN, BU 
SÜREÇTE YİTİRDİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE ANDIK...

11.03.2021
BASIN AÇIKLAMASI:

YİTİRDİKLERİMİZ YÜREĞİMİZDE,  TALEPLERİMİZ DİLİMİZDE, 
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ 

11 Mart itibari ile yanlış sağlık 
politikaları sonucu Sağlık çalışanlarını ve 
vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, ölüm ve 
tükenmişlikle geçen Pandeminin birinci yılı 
geride bırakıyoruz. Tüm dünya için olduğu 
gibi ülkemiz için de olağanüstü bir süreç 
olan bu bir yıla dönüp baktığımızda ise 

şunları görüyoruz:

9 Mart 2021 tarihi itibari ile ülkemizde 
resmi verilere göre 1 yıllık süreç içerisinde 
371 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. 200 
bine yakın sağlık emekçisi enfekte oldu. 
Uluslararası platformda da tartışmalı 
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olarak kabul edilen resmi rakamlara göre 
2.790.000 kişi Covid-19’a yakalandı. 29.094 
kişi hayatını kaybetti.

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve 
meslek örgütleri olarak, pandeminin kon-
trol altına alınabilmesi, hızının kesilmesi ve 
en nihayetinde önlenebilmesi için, sürekli 
uyarı ve önerilerde bulunduk. Bu uyarı ve 
önerilerimizi, bilimsel verilere, istatistiklere, 
raporlar ve incelemelere dayandırdık. Sağlık 
hizmetlerinin sunumunda olduğu kadar, 
karar alma süreçlerinde de işin sahiplerinin, 
örgütleri aracılıyla bulunması gerektiğini 
dile getirdik.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, 
halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının 
sağlığı için pandemi öncesinde de uyarılarda 
bulunduk. Bilimin, aklın yolunu göster-
dik. Ancak, siyasi ve ekonomik kaygılarla 
yanlış kararlar alınmaya devam edildi. Bu 
yanlış kararlar ve alınması gerektiği halde 
alınmayan kararlar nedeniyle COVID-19 
pandemisinde binlerce insanımızı, yüzlerce 
sağlık çalışanımızı kaybettik. Kayıplarımız 
bugün de devam ediyor.

Yaşanan can kayıplarının önemli bir bölü-
mü, zamanında alınan doğru kararlarla ön-
lenebilirdi. En temel hakkımız olan “yaşam 
hakkımızın, bilimsellikten uzak, şeffaflıktan 
uzak, ekonomik ve siyasi kaygıların yön 
verdiği kararlarla hiçe sayılması bizi dehşete 
düşürdü. Yorulduk, tükendik, öldük. Çok 
can kaybettik, canlarımızı kaybettik!

Ek ücret talebi ve katkı katılım payları 
ile her ne kadar tam tersi iddia edilse de 
sağlık hizmetlerini kamu hizmeti olmaktan 
çıkaran sağlık sisteminin, pandemi ile müc-
adele de nasıl sınıfta kaldığına üzülerek 
tanık olduk. Özellikle pandeminin yarattığı 

sosyal koşullardan ve tetiklediği ekonomik 
sorunlardan dramatik bir şekilde etkilenen 
halk, sağlık hizmetine ulaşmakta büyük zor-
luklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Pandemiden korunmanın yolu olarak 
gösterilen maske-mesafe-hijyen üçlüsü, 
pandeminin ilk zamanlarında dev-
let tarafından tedarik edilemeyen ve 
halka ulaştırılamayan, halkın karabor-
sadan ulaştığı maskelerle akıllarda kaldı. 
Şimdilerde bu sorun giderilmiş olsa da bizzat 
Sağlık Bakanı ve devlet yetkilileri tarafından 
mesafe kuralının bozuluyor olmasına şahit 
oluyoruz. Bütün bu ihmalkârlık ve ihlallerin 
faturasını ise ekonomik kriz ile baş etmeye 
çalışan halk ödedi, ödemeye devam ediyor. 
Sağlık çalışanları ise bitmek bilmeyen, bey-
hude bir çabanın içeresinde yorgunluk ve 
imkansızlıklardan bitap düşmüş durumda, 
pandemi ile savaşmaya devam ediyor.

Pandeminin 1. yılını geride bıraktığımız bu 
günlerde, yetkilileri tekrar ve daha güçlü 
uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi 
kaygılarınızı değil, halkımızın ve bizlerin 
sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde 
aklı, bilimi ve işin sahiplerini yani bizleri 
dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlu-
sunun aldığınız ya da almadığınız kararlar 
olduğunu artık görün.

Pandeminin 1. Yılında, Sağlık emek ve 
meslek örgütleri olarak;

Pandeminin başından bu yana yaşamını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık 
çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. 
Tükenmememiz için, ölmememiz için 
yılın değil iktidarın zihniyetinin değişmesi 
gerektiğini biliyoruz. Tüm halkımıza ve 
meslektaşlarımıza, haklarımızı alıncaya ka-
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dar mücadeleye devam edeceğimize söz 
veriyoruz.

Sağlık haftasında yitirdiğimiz me-
sai arkadaşlarımız ve yurttaşlarımızı, 
yüreğimizde hissederek taleplerimizi 
haykırmaya devam ediyoruz.

TALEPLERİMİZ

COVID- 19’un meslek hastalığı sayılması, 
Şiddet, mobbing ve baskıların son bulması, 
Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı 
üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret, 
3600’dan başlatılmak üzere ek göstergel-
erin kademeli olarak arttırılması, Fiili hizmet 
zammı, OECD ortalamasında kadrolu 
güvenceli personel istihdamının yapılması, 
Haklarında kesinleşmiş yargı karar bu-
lunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin derhal göreve başlatılması, 
Halk olarak sağlık hizmeti için ödediğimiz 
katkı katılım payları ve ilave ücretlerin 
kaldırılması, vergi diliminin sabitlenmesi ve 
vergi yükünün azaltılması, Sağlık ve sosyal 

hizmetlerin planlanmasından sunumuna 
kadar alanda çalışan emekçiler ile hizmet 
alan halkımız karar alma süreçlerine dahil 
edilmelidir. Bu dahiliyet; sağlık ve sosyal 
hizmet emekçilerinin örgütleri aracılığıyla, 
halkında merkezde siyasi partiler, yerel-
lerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, 
örgütlü yapılar ve siyasi partiler aracılığıyla 
gerçekleştirilebilir.

“Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber 
ya hiçbirimiz!” Sözü bugüne en uygun yol 
gösterici sözdür. Bu nedenle iş kolundaki 
emekçilerin örgütleri olarak bizler, bir araya 
gelerek birlikte haklarımız için mücadele 
ediyoruz.

Bu kapsamda; 15 Mart 2021 tarihinde 
Ankara’da Sağlık Bakanlığına, ilçe ve illerde 
ise Sağlık Müdürlüklerine kitlesel ziyaretler 
gerçekleştirerek taleplerimizi ileteceğimiz 
etkinliklere sağlık ve sosyal hizmet eme-
kçileri ile halkımızı destek vermeye davet 
ediyoruz.
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14.03.2021 

14 MART'TA ACİL TALEPLERİMİZ 

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı’ndan istediğimiz randevu bugü-
ne kadar verilmemiştir. Sağlık Bakanlığı’na 
Sağlık Emek Meslek Örgütleri olarak öneri 
ve taleplerimizi iletmek için istediğimiz ran-
devu geri çevrilmiştir. Bu nedenle bugün 
kamuoyuna ve basına sorun ve taleplerimi-
zi burada açıklıyoruz.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sal-
gının başından beri bir yandan toplum sağ-
lığı için,  salgından en az zarar görme ve 
gerekli tüm tedbirlerin uygulanması müca-
delesini verirken bir yandan da kendi sağlı-
ğımız, haklarımız, emeğimiz için mücadele 
ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının uzun yıllar boyunca 
yaşadığı sorunlar COVID-19 pandemisi ile 
birlikte katlanarak arttı. Pandeminin başın-

dan beri sağlık alanındaki emek ve meslek 
örgütleri olarak birlikte taleplerimizi sürekli 
dile getirmekte, pandemi yönetiminin mev-
cut durumuyla sorunlarımızın büyüdüğünü 
ifade etmekteyiz. Pandemi yönetimi nede-
niyle 14 Mart 2021 itibari ile fiilen çalışma 
yaşamında olan 387 sağlık ve sosyal hizmet 
emekçisi yaşamını kaybetmiş ve yüz bin-
lercesi de hastalanmıştır. Bir bütün olarak 
Türkiye’de yaşayan yurttaşlar sağlıkta dö-
nüşüm programının olumsuzluklarını kat-
kı-katılım payları, ilave ücretler ve her gün 
cepten yaptıkları harcamalarla yaşamaya 
devam ediyorlar. Pandemi sürecinde; sağ-
lıkta dönüşüm programı ile vazgeçilmeye 
başlanan koruyucu sağlık hizmetlerine yö-
nelik yatırımların ne kadar hayati önemde 
olduğu görülmeye başlandı. Hastalıklar ve 
salgınlar ile uğraşmak yerine bunların ön-
lenmesine yönelik çalışmaların daha ucuz 

14 Mart Tıp Haftası kapsamında, sağlık emek meslek örgütleri olarak 
"Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde" demek ve öncelikli 
taleplerimizi bir kez daha iletmek üzere Sağlık Bakanlığı önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdik.

BASIN AÇIKLAMASI 
TALEPLERİMİZ DİLİMİZDE, YİTİRDİKLERİMİZ YÜREĞİMİZDE!
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olduğunu, tüm toplum için elzem olduğu-
nu fakat sermaye için kar getirmediği için 
tedavi edici çalışmalara yönelim olduğunu 
hep birlikte anladık. Bu nedenle de halkın 
ve alanda örgütlü sağlık emek ve meslek 
örgütlerinin hizmetlerin planlanmasından, 
üretilmesine ve sunulmasına kadar tüm ka-
rar alma süreçlerinde etkin olarak yer aldığı 
yeni bir sağlık ve sosyal hizmet politikasına 
ihtiyaç vardır.

Haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye de-
vam edeceğiz. Sağlık haftasında tüm yitir-
diğimiz mesai arkadaşlarımızı ve yaşamını 
yitiren yurttaşları yüreğimizde hissederek 
taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz. 
Bu kapsamda;

Sağlık Bakanlığından 14 Mart 2021 Acil 
Taleplerimiz şunlardır:

- COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz 
yasa tasarısı kabul edilsin
- Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci 
basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın
- Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek 
için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çı-
karılsın, mobing ve baskılar son bulsun
- Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret 
ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştiril-
sin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk 
sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel 
ücret verilsin
- 3600/7200 ek göstergeler sağlansın
- Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için mes-
lek örgütleri üzerindeki baskılara son veril-
sin
- Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayat-
malarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini 
niteliksizleştiren,  altyapısı uygun olmayan 
Tıp fakültelerinin, Eczacılık Fakültelerinin, 
Diş Hekimliği Fakültelerinin, Hemşirelik Fa-
kültelerinin, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin 

ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının açılma-
larına son verilsin.
- OECD ortalamasında kadrolu güvenceli 
personel istihdamı yapılsın
- Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulun-
mayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emek-
çileri derhal göreve başlatılsın
- Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler ye-
ter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kal-
dırılsın
- Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasın-
dan sunulmasına kadar emekçiler örgütleri 
aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, 
yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, 
örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreç-
lere dahil olsun
- Özel hastanelere verilen her türlü teşvik 
kaldırılmalıdır. Özel hastaneler ile SGK an-
laşma yapmamalıdır. Özel hastanelere akta-
rılan teşvik ve bütçen kamu sağlık kurumla-
rına aktarılmalıdır.
- Kamu sağlık kurumları daha demokratik 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık 
kurumlarında idareci belirlenmeleri kriter-
lere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan 
kişilerce seçim yöntemi ile olmalıdır.
- Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kap-
samında olduğundan, fiili hizmet süresi 
(yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam 
olarak ödenmeli, ve sağlık hizmetlerinde 
çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uy-
gulanmalıdır. Fiili hizmet zammı sağlansın

 
Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık-İş Sendikası
Türk Hemşireler Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Ankara Tabip Odası
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Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla 
emek-meslek örgütleri, demokratik 

kitle örgütleri ve siyasi partiler, 15 Nisan 
günü, Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde, 
diğer illerde ise sağlık müdürlükleri önün-
de “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, 
Ölümleri Durdurun!” başlıklı basın açıkla-
maları gerçekleştirdi.

Basın açıklaması metni:
Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz
Ölümleri Durdurun

13 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşka-
nı tarafından açıklanan iki haftalık “kısmi 
kapanma” 1 Mart’tan bu yana uygulanan 
“kontrolsüz normalleşememe” halinin ne 
denli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni 
kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de 
iktidarın pandemi sürecine dönük bilimdı-
şı bir anlayışın ürünüdür. Alındığı söylenen 

önlemler, ölümleri durdurmayacak, sağlık 
çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları de-
ğiştirmeyecektir.

Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. 
Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı topra-
ğa veriyoruz. Her gün yurttaşların onbinler-
cesini hasta eden pandemiyle ve pandemi-
nin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar 
bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını 
tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun 
kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler pake-
ti halkı oyalama paketidir.

Yaşadıklarımız, Gabriel Garcia Marquez’in 
“Kırmızı Pazartesi” romanındaki gibi her şe-
yin herkesin gözü önünde olmasını andırı-
yor. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı 
olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. 
Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken 
önlemleri almak yerine tabloyu seyretmek-

15.04.2021

ANKARA’DAN VE TÜM İLLERDEN EŞZAMANLI SESLENDİK: 
YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ, 
ÖLÜMLERİ DURDURUN!
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le yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala 
SALGINı yönetmek yerine ALGIyı yönetme-
ye çalışıyorlar; “aşı umudu tacirliği” yaparak 
insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığma-
yınca da “Maske, Mesafe, Hijyen” tekerleme-
siyle suçu vatandaşlara atıyorlar.

Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimi-
zin ve meslek örgütümüzün üzerimize yük-
lediği sorumlulukla söylenmeyeni söyleme-
ye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştık. 
Halk sağlığını önceleyen bilimsel bilgiler ışı-
ğında salgının ilk gününden itibaren Sağlık 
Bakanlığı ile görüşmeler talep ettik, rande-
vu taleplerimize yanıt gelmedi. 50 metreye 
varan yazılar yazdık, cevap alamadık, med-
ya aracılığıyla uyardık yapılması gerekenleri 
söyledik ama duyulmadık. Bugün burada-
yız çünkü duymama görmeme şansınız yok, 
bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye 
tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımı-
zın tükendiğine tanıklık etmeye tahammü-
lümüz kalmadı!

Bugün geldiğimiz noktada, eksik, yanlış, 
tutarsız politikalar, başarısız salgın yöneti-
mi neticesinde kontrol altına alınamayan 
COVID-19 pandemisi üçüncü ve en büyük 
pikini yapıyor. Günlük vaka sayıları 60 bine 
dayandı, can kayıpları gerçek rakamların 
ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda 
bile 250’yi aştı.

Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla dol-
du, yeni açılan servisler dahi ihtiyacı kar-
şılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer 
bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni 
ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu 
tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, 
COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur olu-
yor, ertelenemez sağlık sorunları için gere-
ken hizmete ulaşamıyorlar.

Yeter! Bin defa yeter!

Bu kâbusu hep birlikte durduralım.

Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları, Meslek 
Örgütleri, Sağlık Emek Örgütleri olarak bu-
gün, bu saatte sağlık çalışanları olarak ikti-
darı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak 
için “YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYO-
RUZ! Ölümleri Durdurun!” diye haykırmak 
için Ankara’da Ulus Meydanı’ndayız ve Tür-
kiye’nin bütün illerinde de Sağlık Müdür-
lükleri önündeyiz.

Sağlık Emek Örgütleri olarak iktidarı bir kere 
daha uyarıyoruz: Geç kaldınız, önlenebi-
lir ölümleri önlemediniz! Her gün yüzlerce 
insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil 
adımlar atılmalıdır:

Mevcut sağlık politikalarının başarısız ol-
duğu artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül 
bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılı-
mıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık 
sistemi kurulmalıdır.

Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılım-
lı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. 
Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek 
ve meslek örgütleri ve toplum dahil edil-
melidir.

Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışma-
larına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına 
ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya 
hastaneye gelmeden gerekli adımlar atıl-
malıdır.

Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba 
uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, 
şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar der-
hal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 
gün zorunlu üretim alanları dışında çalışan-
lar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar 
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durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında 
çalışanlar için işyerine ulaşmada ve iş yerle-
rinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü 
çalışma modelleri ile çalışma ortamlarında 
bulunan sayısı azaltılmalıdır.

Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve 
yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurt-
dışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygu-
lanmalıdır.

Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık ol-
malıdır. Etkili bir aşılama programı uygu-
lanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir 
biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı, toplu-
mun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır. 
Mevcut durumda hızlı aşılama salgınla mü-
cadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda pa-
tenti ortadan kaldıracak uluslararası adım-
lar atılmalıdır.

Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin 
yükü yetmezmiş gibi iktidarın vurdumduy-
mazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. 
COVID-19’un meslek hastalığı kabul edil-
mesi gibi basit bir adımın bile atılmaması 
halen bir ayıp olarak ortada durmaktadır. 
Halen atanmayı bekleyen ve KHK ile gerek-
çe gösterilmeden ihraç edilmiş tüm sağlık 
çalışanları hızla salgınla mücadelede yerle-
rini almalıdır. Sağlık çalışanları artık dinle-
nebilmelidir.

Bilim insanlarına çağrımızdır: Verilerin ka-
muoyu ile paylaşılmadığı, bağımsız bilimsel 
çalışmaların engellendiği şartlarda sınırlı 
sayıda da olsa eldeki mevcut verileri ile ül-
kenin, bölgelerin, risk gruplarının özgün 
durumlarının gösterilmesi gerekir. Bilim in-
sanları yayın üretme konusunda Bakanlığın 
çizdiği çerçevenin dışına çıkmalıdır; TTB bi-
limsel sorumluluğu almaya hazırdır.

Topluma çağrımızdır: Sosyal haklarımızın 
korunması; temel gıda, su, ısınma, barın-
ma, temizlik ihtiyaçlarınızın karşılanması 
salgınla mücadelede iktidarın görevidir. Te-
miz hava, güneş ve fiziksel hareketliliğinizi 
sağlayacak alanlar ve düzenlemeler organi-
ze etmek yine iktidarın sorumluluğundadır. 
Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı hiçe sa-
yarak çalıştırıldığımız işyeri ortamlarına git-
memeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı 
talebimizdir. Hareketliliği azaltıp bulaşı ön-
lememiz için ekonomik destek, zamanında 
aşılanma, şeffaf bilgi edinme yurttaşlık hak-
larımızdır.

Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politika-
larında ısrar edilmesi, sosyal cinayettir.

Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve 
sağlığını riske atan vurdumduymazlığına 
daha fazla tahammülümüz kalmamıştır.

Siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı ön-
celeyin!

Artık tükendik, söylenecek sözümüzü tü-
kettik. Çığlığımızla buradayız!

Bu çığlık hepimizin!

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla 
duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Eczacıları Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği

Türk Hemşireler Derneği
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03.06.2021

BASIN AÇIKLAMASI
SAĞLIKTA ŞİDDET CANIMIZI YAKMAYA DEVAM EDİYOR!

Ankara sağlık emek ve 
meslek örgütleri olarak 
#SağlıktaŞiddetSonaErsin demek 

için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
bahçesinde basın açıklaması yaptık

Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri 
olarak #SağlıktaŞiddetSonaErsin demek 
için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
bahçesinde basın açıklaması yaptık.

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde or-
topedi asistanına yapılan saldırıyı protesto 
ederek sağlıkta şiddetin sona ermesine 
yönelik taleplerimizi dile getirdik.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi or-
topedi asistanı Dr. Ertan İskender, 27 Mayıs 
2021 tarihinde poliklinik yaptığı sırada bir 
hastanın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Olayın hemen ardından sağlık emek ve 
meslek örgütlerinin yöneticileri ve Ankara 
Dişhekimleri Odası adına Genel Sekreter 
Gamze Burcu Gül hastaneye giderek 
yaralanan asistan arkadaşımıza, hastane 
yönetimine ve Dr. Ertan İskender'in eşi 
Dişhekimi Elaf Bayrakdar İskender'e geçmiş 
olsun dileklerini iletti.

3 Haziran Perşembe günü Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bahçesinde çok sayıda 
sağlık çalışanıyla bir araya gelerek saldırıyı 
protesto ettik, bir kez daha sağlıkta şiddetin 
önlenmesi için yetkilileri uyararak "Yaşamak 
ve Yaşatmak İstiyoruz" dedik.

Sağlık emek ve meslek örgütleri adına ortak 
açıklamayı TTB Asistan Hekim Kolu'ndan Dr. 
Fatma Naime Kırlı okudu.
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Oda Başkanımız Serhat Özsoy  “Burada bir 
meslektaşımızın yaralanmasından dolayı 
toplanmamız çok üzücü. Aslında halkımıza 
güzel müjdeler vermek için toplanmak is-
terdik. Ancak birçok defa Sağlık Bakanlığı 
önünde toplanarak toplumun sağlığını 
daha ileriye götürmek için neler yapılması 
gerektiğini anlatmaya çalıştık” dedi. Bu tip 
üzücü ortamlarda bulunma sebebini siyas-
ilerin toplumda yaratmış olduğu gerginlik 
ve sağlık çalışanları üzerinden uygulanan 
politikaların sonucu olduğunu  ifade eden 
Özsoy “Bir an önce TBMM’de komisyonların 
toplanmasını, sağlıkta şiddete yol açan büt-
ün gerekçelerin ortaya dökülmesini ve bu-
nunla ilgili yasaların çıkartılmasını istiyoruz” 
dedi.

BASIN AÇIKLAMASI:

Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam 
ediyor. Maalesef Ankara E. A. Hastanesinde 
hekim arkadaşımız Dr. Ertan İSKENDER bir 
hasta tarafından hayatına kast edilerek 
yaralandı ve mesleki hayatında belki geri 
dönüşü olmayacak yaralar aldı. Kendisine 
geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletmek is-
tiyoruz. 

Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki, resmi 
rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı sö-
zlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalıyor. 
Hastaneler artık şifa merkezi olmaları ile 
değil bir şiddet ortamı olmaları ile anılıyor. 
Keçiören E.A. Hastanesi yoğun bakım servis 
kapısını barikat ile kapatmaya çalışan sağlık 
çalışanları halen hafızalarımızda.

Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah 
edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta 
TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan 
Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, sağlık 
emek ve meslek örgütlerinin raporları ol-
mak üzere konuyu irdeleyen, çözüm öner-

ileri geliştiren onca rapora rağmen ne 
yazık ki gelinen noktada samimi adımların 
atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini 
görüyoruz. ‘Sağlıkta Şiddet Yasası ‘maalesef 
etkili bir şekilde uygulanmıyor. Ülkemiz-
deki şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet 
vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz.

Dünden bugüne yöneticilerin sağlık 
çalışanlarını şiddetin hedefi haline Ge-
tiren itibarsızlaştırıcı söylemleri bugün 
geldiğimiz noktanın en önemli sebeplerin-
den birisidir.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” biz 
sağlık çalışanlarının canına kasteden bir 
canavara dönüşmüş durumda. Bu program 
sonucu oluşan kışkırtılmış sağlık talebi, ar-
tan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen 
sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet 
olguları ile karşı karşıya kalmaktadır. Asis-
tan hekimler asıl olarak eğitim ve araştırma 
için bulundukları EAH’ leri ve üniversitel-
erde hizmet yükü altında ezilmekte ve ni-
telikli eğitim alamamaktadır. Sürekli mob-
ing altında çalışan asistan hekimler bu 
yetmezmiş gibi pandemi servislerinde ve 
filyasyon görevlendirmelerine gönderilme-
kte ve bu görevlendirmeler asistan hekim-
leri tehdit etmek için dahi kullanılmaktadır. 
Halböyleyken güvenlik önlemleri yetersiz, 
fiziki imkanlardan yoksun hastanelerde 
çalışmak da yine asistan hekimler ve diğer 
sağlık emekçilerine düşmektedir.

Dr. Kamil FURTUN, Dr. Aynur DAĞDEMİR, 
Dr. Ersin ARSLAN, Dr. Göksel KALAYCI, Dr. 
Ali MENEKŞE ve sayamadığımız nice sağlık 
emekçisini kaybettik. Gerekli önlemlerin 
alınması için daha neyi bekliyorsunuz! Daha 
ne kadar seyirci kalacaksınız!

Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari 
memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık 
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emekçileri olarak bizler şiddete, şiddete 
özendiren tüm politikalara karşıyız. Sağlıkta 
şiddete asla izin vermeyeceğiz.

Bizler bu saldırıların sadece genç hek-
imimize değil, tüm sağlık emekçilerine 
yapıldığının farkındayız.

Bizler şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza 
ve tüm sağlık emekçilerimize sahip 
çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Ankara Tabip Odası
Ankara Dişhekimleri Odası

TTB Asistan Hekim Kolu
SES Ankara Şube

DİSK Dev-Sağlık İş
TÜMRAD-DER
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Sözümüze ''sağlık emekçilerinin pande-
mi döneminde dahi görülmeyen emeği ve 
karşılanmayan talepleri ülkemizi yöneten-
lerin ayıbıdır'' diye başlıyoruz.

Pandemi döneminde sağlık emekçilerinin 
pandemi yönetimine, halk sağlığına, işçi 
sağlığı ve güvenliğine yönelik, çalışma ha-
yatı ve emekliliğe ilişkin özlük ve mali so-
runlarının çözümü doğrultusunda talepleri 
olmuştur. Bu talepler bugüne kadar görül-
mediği gibi çalışma hayatı ve emekliliğe 
ilişkin talepleri çalışma barışını bozan, eşit 
işe eşit ücret hakkını görmeyerek sağlık hiz-
metlerine zarar veren tavandan ek ödeme 
ile karşılık bulmuştur.

Sağlık emekçilerinin artan enflasyon karşı-
sında derinleşen ücret kaybının geçici ve 
toplumun sağlık emekçilerinin fazlasıyla 
ücret aldığına yönelik algısını yönlendiren 

pandemi dönemi performansa yönelik ek 
ödeme bizim talebimiz değildir. Bu durum 
nitelikli bir hizmetin sunumunu engelle-
diği gibi bugün pandemi döneminde tüm 
sağlık meslek mensuplarının eşit riskler ve 
iş yüküyle karşılaştığı dönemde, en fazla ih-
tiyacımız olan ekip anlayışına da zarar ver-
mektedir.

Bizler biliyoruz ki; sağlık hizmetlerinin bü-
tünlüğü ile bağdaşmayan şehir hastaneleri, 
aile hekimliği merkezleri, sağlık hizmetle-
rindeki özel sektör ağırlığı her geçen gün 
sağlık hizmetlerine ayrılan kamu kaynakları 
hortumlamaktadır.

İktidarın sermaye işbirliği, sağlık alanı ser-
maye birikim alanına dönüştürmüş, adete 
sağlık alanını en karlı sektör haline gelmiş-
ken kamudaki sağlık emeği giderek görün-
mez olmuştur. Çeşitlenen istihdam model-

04.06.2021

İŞ YÜKÜMÜZ RİSKİMİZ ARTIYOR,  MAAŞLARIMIZ ERİYOR! 

BASIN AÇIKLAMASI
İŞYÜKÜMÜZ RİSKİMİZ ARTIYOR, MAAŞLARIMIZ ERİYOR!
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leri sağlık emeğinin ücretlendirilmesini de 
çeşitlendirmiştir. Bu durum sağlık emekçile-
rinin ücretlerinde gözle görülür bir erimeye 
ve baskıya neden olmuştur.

Bu baskı o kadar artmıştır ki bugün iktidar 
pandeminin tüm dönemlerinde ve tüm 
sağlık emekçilerine “sözde tavandan öde-
meyi” veremeyecek durumdadır.

Verilen tavandan ödeme sağlık emekçileri-
nin tamamını kapsamadığı gibi, bazı aylar-
da hiçbir şekilde düzenlemeye gidilmemiş-
tir.

Pandemi dönemi tavandan ödeme düzen-
lemesine bakıldığında;

2020 Nisan-Mayıs-Haziran dönemi SB Has-
taneleri ve Üniversite Hastanelerinin bir kıs-
mını kapsayan,

2020 Ağustos-Eylül-Ekim dönemi Sağlık Ba-
kanlığında görev yapan sağlık emekçileri-
nin bir kısmını Üniversite Hastanelerindeki 
sağlık emekçilerini ise kapsama almayan bir 
düzenlemeye gidildi,

2020 Kasım-Aralık dönemi Sağlık Bakanlığı 
Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin bir 
kısmını kapsayan,

2021 Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz döne-
minde ise Sağlık Bakanlığında görev yapan 
sağlık emekçilerinin bir kısmını Üniversite 
Hastanelerini ise kapsama almayan bir dü-
zenlemeye gidildi,

Pandemi döneminde, Ankara ilinde 3 Kamu 
Üniversite Hastanelerinde görev yapan 16 
bin üzerindeki sağlık emekçisi çalışmakta-
dır. Ankara ili kamu hastanelerinde görev 
yapan sağlık emekçilerinin %28 Üniversite 
hastanelerinde çalışmakta olup, hiçbir öde-
melerden yararlanmamış, sağlık emekçisi 

olarak görülmemiştir. Üniversite Hastane-
lerinin sorunlarını ne YÖK ne de Sağlık Ba-
kanlığı bugüne kadar sorun olarak görme-
miştir. Pandemi mücadelesinde üniversite 
hastanelerini yok saymak emeği, sağlık 
emekçilerini yok saymaktır. YÖK ve Sağlık 
Bakanlığı üniversite hastanelerinin uzun 
dönemdir yaşadığı soruna daha fazla sessiz 
kalmamalıdır.

Sağlık emekçisine bu şekilde ödemeyi reva 
gören iktidar, pandemi dönemi tercihini bir 
kez daha sermayeden yana yapmıştır.

Şehir hastaneleri mütehaitlerine 2020 yı-
lında 8.739 milyonluk kira ve hizmet bedeli 
ödenirken, ödeme 2021 bütçesinde 16.391 
milyon liraya çıkarılmış,

Pandemi sürecinde “hastanelerini hizme-
te kapatacakları” restini çeken özel sektör 
ödemelerinde 2020 yılında %15’lik artış ya-
şanırken, 2021 Mayıs ayında ise %20’lik zam 
yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde tavandan 
ek ödeme ile aylık net 400-450 milyon TL 
ödeme yapmayı sağlık emekçilerine lütuf 
olarak sunulurken, 2021 yılında aylık Şehir 
Hastanelerine en az 1.366 milyon TL öde-
me yapılacak olup, özel sağlık sektörüne ise 
SGK tarafından aylık 1.031 milyon TL öde-
me yapılmaktadır.

Pandemi döneminde sermayenin payına; 
“Kar-Rant”, emekçilerin payına ise, “Kahra-
manlara Alkış”, “Destan Yazanlara Mektup ” 
düşmüştür.

Kaynak “Şehir Hastaneleri Mütehatlerine” 
var, “Özel Hastane Sahiplerine” var. Ancak; 
istifa etmesi , senelik izni ve emeklilik hakkı 
yasaklanan, ağır çalışma şartlarında pande-
mi ile çözülmeyen sorunları ile baş başa ka-
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lan sağlık emekçilerine ise “Hakkaniyetsiz” 
boş vaatler düşmüştür. İktidar adeta; yok-
sulluk sınırı üzerinde emekliliğe esas temel 
ücret talepleri olan sağlık emekçilerine kar-
şı, ek ödemeyi dönem dönem verilen “lütuf 
“haline getirmiştir.

Maaşları, tartışmalı açıklanan TÜİK rakamla-
rı nedeniyle eriyen sağlık emekçileri ek öde-
meye mahkum edilmiştir.

İktidar Şehir Hastanelerin ödemesinde “as-
gari ücret artış oranları”, “TÜFE”, “ÜFE”, “döviz 
kuru” gibi değişkenleri kullanarak müttehit-
lerini kollarken, sağlık emekçilerinin emek-
lerinin karşılığı olarak “müdahale edilmiş 
TÜFE” referans alınmış ve yeterli görülmüş-
tür.

Şehir Hastaneleri ve özel sektör, sağlık hiz-
metleri bütçesinde kara delik haline gelmiş-
ken, harcamalar artırdıkça tasarruf olarak 
sağlık emekçilerinin ücretlerine göz dik-
mekten vazgeçin!

2021 Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz ayları-
na ait, hakkaniyetsiz ek ödeme bizim talebi-
miz değildir. Bu ek ödeme ;

* Sağlık hizmetlerinin bütünlüğüne zarar 
vermiştir,

* Sağlık hizmetlerinin ekip anlayışına zarar 
vermiştir,
* Kanunlara aykırı olan emeğimizin hakkı-
nın belirlenmesinde iktidarı tek yetkili kıl-
mıştır,
* Sağlık hizmetlerinin yozlaşmasına neden 
olmuştur,
* Sağlık emekçilerinin izin hakları gasp edil-
mektedir,
*Bu ödeme 4/D sağlık işçilerini, Genel İdari 
Hizmetler/Teknik Hizmetler/Yardımcı Hiz-
metler gibi hizmet sınıflarını sağlık emekçisi 
olarak görmemektedir,
* Bu ödeme Üniversite Hastanelerinin sağ-
lık emeğini yok saymaktadır,
Bir kez daha ifade ediyoruz;
* Sağlık hizmetleri ekip işidir, kırıntı değil 
emekliliğe esas yoksulluk sınırının üstünde 
temel ücret zammı istiyoruz.
* Fiili hizmet yıpranma payımız ve ek gös-
terge haklarımızı istiyoruz.
Halkın sağlık hakkını ve sağlık emeğini gö-
ren, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 
meslek tanımlarının kendi mesleki talepleri 
doğrultusunda yapıldığı, sosyal devlet ilke-
sine uygun sağlık politikalarının bir an önce 
hayata geçirilmesini talep ediyoruz!

Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Tabip Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği
Türk Hemşireler Derneği
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 Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 
Sağlıkta Dönüşüm Programları ile artan iş 
yükümüze rağmen gelirimiz sürekli erimiştir.

 SDP dönemi artan iş yükümüz pandemi 
dönemi daha da artmış, tüm sorunlara rağ-
men emeğimizin karşılığında taleplerimiz 
karşılanmamıştır.

 

23.06.2021 

SAĞLIK BAKANLIĞININ BOŞALTILAN BÜTÇESİ! 
SAĞLIK EMEKÇİLERİNE ÇALIŞIRKEN DE 
EMEKLİLİĞİNDE DE BÜTÇE YOK
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Sağlık emekçisini enflasyon altında zam 
oranlarına mahkum eden iktidar müdahale 
edilmiş TÜİK TÜFE oranları ile reel ücretleri-
mizde kayıp yaşatırken, şehir hastanesi mü-
teahhitlerine bütçeyi seferber etmiştir.

Sağlık emekçilerine reel TÜFE’yi çok gören 
iktidar; Şehir hastanesi kira ve hizmet bede-
li ödemelerinde “TÜFE”, “ ÜFE” , “Döviz Kuru”, 
“Asgari Ücret Artış Oranı”, “Beş Yılda Bir Pi-
yasa Testi” artış oranlarını kullanarak şehir 
hastaneleri müteahhitlerini koruyup kolla-
maktadır.

Sağlık emekçileri TÜİK TÜFE rakamları ile 
birlikte 14,6 oranında zam oranı almış olup, 
şehir hastaneleri TÜFE, ÜFE arasındaki 
%10’nun üzerinde fark ile %25,5 zam ora-
nından faydalanmıştır. Yine Şehir Hastane-
leri yapımında kullanılan yabancı kaynaklar 
nedeniyle kira bedelinde ek olarak döviz 
kuru artışından faydalanmıştır.  Bazı hiz-
met ödemelerinde ise asgari ücrete yapılan 
%21,6 zamdan yararlandırılmıştır.

Şehir hastanelerine  geniş çerçevede zam 
tercihi ile ödeme yaparak müteahhitlerin 
gelir kaybını engellemeyi öngören iktidar 
piyasadaki hizmetin üretim maliyetini de 

koruma altına almış ve beş yılda bir “Piyasa- 
Pazar Testi” ile müteahhitlerini korumaktadır.

Şehir hastaneleri tanınan bu ayrıcalıkla, 
sağlık bütçesini hortumlamakta ve şehir 
hastaneleri ödemeleri Sağlık Bakanlığı büt-
çesinde ana harcama kalemi haline gelme-
sine neden olmaktadır.

Tüm bu ayrım ve bütçenin seferber edil-
mesi  ile şehir hastaneleri müteahhitlerine 
2020 yılında 8.739 milyonluk kira ve hizmet 
bedeli ödenmiş, 2021 bütçesinde ise şehir 
hastanelerine 16.391 milyon lira bütçe ay-
rılmıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 722 binden 
fazla sağlık emekçisine ise 2020 yılında büt-
çesinde 24.278 milyon lira ayrılırken 2021 
yılında 30.725 milyon lira ödeme ayrılmıştır.

 Sağlık Bakanlığı bütçesinde 2020-2021 dö-
nemi personel harcamalarında %27’lik artış 
gerçekleşirken şehir hastaneleri ödemele-
rinde %88 artış gerçekleşecektir.

 Sağlık Bakanlığı 722 binden fazla sağlık 
emekçisine ayırdığı bütçenin % 54’nü, 13 
şehir hastanesi müteahhitine ayırmıştır.

2021-2020 dönemi memur maaş düzeyi; TİS 
ve müdahale edilmiş TÜİK TÜFE artış oran-
ları ile reel olarak azalmıştır. ENAGrup TÜFE, 
ÜFE, Asgari Ücret Artış Oranları, Döviz Kuru 
Artışı, Gram Altın Artış Oranı gibi tüm gös-

tergeler yaklaşık memur maaş artış oranının 
iki katı ve üstü gerçekleşmiştir.

Sağlık emekçileri  yanlış politikalar nedeniy-
le çalışırken hakkını alamadığı gibi emek-
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2020-2021 6 14,6 36,72 25,5 21,5 24,8 56,6

Memur Maaş Artışı ve Enflasyon Göstergeleri
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liliği sonrası da daha ciddi gelir kaybı ile 
yoksulluk sınırının altındaki ücretle yaşa-
maya mahkum edilmektedir. Bugün iktidar 
yıllardır seçim döneminde verdiği 3.600 ek 
göstergeyi pandemi döneminde dahi uy-
gulamaya koyamamıştır.

3.600 ek gösterge ile lisans mezunu hem-
şire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık lisan-
siyerlerine aktif çalışmada maaşında 99, 
emekli maaşında yapacağı 869 tl’lik artış 
çok görülmüştür. Yine 7.200 ek gösterge ile 
hekimlerin aktif çalışmada maaşlarında 596 
tl, emekli maaşlarında yapacağı 1.152 tl’lik 
artış çok görülmüştür.

Şehir hastaneleri müteahhitlerine 25 yıllığı-
na tüm kaynakları seferber eden hükümet 
hemşire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık li-
sansiyerlerine emekli maaşlarına yönelik 
869 tl’lik, hekimlerin ise 1.152 tl’lik ek gös-
tergeler ile zam talebini geri çevirmektedir.

Yoksulluk sınırının 9.395 tl olduğu 2021 ilk 
altı ayı için hemşire/ebe/sağlık memuru 
gibi sağlık lisansiyerlerine 3.960 tl emekli 
maaşı almakta pratisyen hekim ise 6.986 tl 
emekli maaşı almaktadır.

Hiçbir iktidar döneminde sağlık emeği bu 
düzeyde meta haline getirilmemiş sömü-
rülmemiştir.

Bu sömürü özelinde son 20 yıldır perfor-
mansa göre ödeme yöntemi yönetim aracı 
olarak kullanılmıştır. Öyle ki sağlık emekçile-
ri performansa göre ödeme ile reel ücretle-
rinde yaşanan düşüş nedeniyle işyerlerinde 
yozlaşmasına ve sağlık hizmetlerine verilen 
zarar karşısında istenilen direnci göstere-
memiştir.

Performansa göre ödeme ile üretim bandı-
na sürülen ve seri üretim seferberliği içinde 

gelirlerinde yaşanacak düşmeler nedeniyle sağ-
lık emekçileri izinlerini dahi kullanamamıştır.

Bugün pandemi  döneminde bütçe baskı-
sıyla sağlık emekçilerinin tamamı ek öde-
meden faydalanamadığı gibi ek ödeme ala-
bilen pek çok sağlık emekçisi de tavandan 
ek ödeme kapsamına alınmamıştır. Bakan-
lık izin yasaklarını kaldırsa dahi tavandan 
ek ödemenin çalıştığı gün sayısı ile birlikte 
değerlendirilmiş olmasından dolayı zaten 
ekonomik sıkıntı yaşayan sağlık emekçileri 
izinlerinden feragat etmek zorunda kalmış-
tır. Bu nedenle sağlık emekçilerinin dinlen-
me hakkı  gasp edilmiştir.

Pandemi dönemi, üniversiteler sağlık hiz-
meti veriyor olarak görülmezken, diğer alan-
larda çalışan sağlık emekçilerinin %80’nine 
yakını covid dışı alanda çalışıyor olarak de-
ğerlendirilmiştir. Çalışanların %80’nini covid 
dışı alanda gören iktidar,  covid dışı alanda 
gördüğü sağlık emekçilerinden uzman he-
kime maaşının %62, hemşire/ebe/sağlık 
memuru gibi unvanlara maaşının %8’i ka-
dar ödemeyi mükafat olarak sunmuştur.

Bir kez daha ifade ediyoruz sağlık kurumları 
dediğiniz yerler  dört duvar, sağlık hizmet-
leri ise biz sağlık emekçilerinin emeğidir. 
Şehir hastaneleri olmadan sağlık hizmeti 
sunabilirsiniz ancak sağlık emeği olmadan 
şehir hastanelerinizin bir önemi olmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz.

 
Ankara Tabip Odası

Ankara Dişhekimleri Odası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası Ankara Şubesi

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve 
Teknikerleri Derneği
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28.06.2021

HUKUKSUZLUK EN AZ RADYASYON KADAR 
TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜDÜR"

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin 
temsilcileri, Radyoloji Radyom ve 
Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hak-

kında Nizamname’nin yürürlükten kaldırıl-
ması ile ilgili 28 Haziran 2021 tarihinde or-
tak bir basın açıklaması yaptı. 

HUKUKSUZLUK EN AZ RADYASYON 
KADAR TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜDÜR 

'Bizleri hiç şaşırtmadınız! Bir gece yarısı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile 1939 yılında Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Radyoloji 
Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri 
Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kal-
dırıldığını öğrendik.

Meslek örgütleri, dernekler ve sendikalara 
haber vermeden radyasyon alanında çalı-

şan radyoloji teknisyeni, radyolog hekim, 
medikal fizikçi, nükleer tıp uzmanı, radyote-
rapi teknikeri, radyoterapi uzmanlarından 
ve hemşirelerden oluşan 60 bin civarında 
sağlık emekçisinin özlük haklarını düzenle-
yen bir mevzuatın yürürlükten kaldırılarak 
yerine bir mevzuat konulmamış olması da-
hası Sağlık Bakanlığı’nın ısrarlarımıza rağ-
men tek bir açıklama yapmaması kaotik bir 
durum yaratmasına neden olmuştur. 

6.5.1939 tarih 4201 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.06.2021 
tarih 21522 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlükten kaldırılan bu tüzük rad-
yasyon ile çalışanların şua izinleri başta ol-
mak üzere, radyasyondan korunma tedbir-
lerini ve radyoloji departmanlarının hangi 
özellikte ve standartlarda olmasını düzen-
leyen önemli bir mevzuattı.

BASIN AÇIKLAMASI:
"Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür" 
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  Bu mevzuatın amacı, 1. maddesinde belir-
tildiği üzere “Röntgen ışınlarının yani rad-
yasyon kullanılan yerler ile her türlü elekt-
rikli tedavi aletlerinin kullanıldığı binaların 
özelliklerini, bu işlemlerin yapıldığı yerlere 
komşu alanlarda çalışan kişilerin radyas-
yondan korunması için alınacak tedbirleri, 
kullanılan cihaz ve aletlerin özelliklerini, bu 
cihazları kullanan teknisyen ve hekimlerin 
çalışma şartlarını, radyasyondan korunma 
ve özlük haklarını belirleyen tertipleyen dü-
zenlemeleri” içeriyordu.

Evet. Oldukça eski bir mevzuat dilini anla-
makta bile zorlandığımız bir mevzuat gü-
nümüz ihtiyaçlarını karşılayacak bilimsel 
temeller ışığında bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardı. Bunu değişik zamanlarda meslek ör-
gütleri olarak dile getirdik. Ancak sahadan 
kopuk bir anlayışla masa başında içerisinde 
birçok yanlışı barındıran ve meslek örgütle-
rinden kaçırarak ve kaldı ki yerine yeni bir 
mevzuat koymadan alelacele yapılmasını 
doğru bulmuyoruz.

Eski de Olsa Bu Mevzuatın Yürürlükten Kal-
dırılmasını İyi Niyetli Görmüyoruz 

Çünkü;

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile radyolo-
ji görüntüleme hizmetlerinin büyük bir 
bölümünü özelleştirerek hizmet alımı adı 
altında taşeronlara verdiniz. Buralarda çalı-
şan sağlık personeli radyoloji çalışanlarının 
ekonomik ve özlük haklarını taşeronlar eliy-
le gasp ettiniz.

Acil servislerde hizmet vermelerine rağmen 
Danıştay kararını beklemeden radyoloji 
teknisyenleri ve laboratuvar teknisyenleri-
ne geri dönük 5 bin-15 bin arasında öde-
nen nöbet ücretlerini faizi ile birlikte talep 
ettiniz.

Radyoloji Teknisyenlerinin Görev, Yetki Ve 
Sorumluluklarını düzenleyen Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliği’ndeki ilgili 
kısımları da yürürlükten kaldırdınız. Yerine 
yeni bir mevzuat koymadınız. 

Radyasyon riski altında ve personel eksikli-
ğine rağmen yoğun bir şekilde çalışan rad-
yoloji çalışanları kanser dahil birçok hasta-
lıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Radyasyon 
ile çalışan radyologlar ve radyoloji teknis-
yenlerin fiili hizmet gibi özlük haklarını hep 
tırpanladınız.

Sizler hiçbir zaman sağlık çalışanlarının ya-
rarına ve toplum sağlığını önceleyen bir 
çalışma yapmadınız O nedenle eski de olsa, 
dilini anlamakta zorluk yaşasak ta bu tüzü-
ğün yerine bir mevzuat konulmadan kaldı-
rılmasını iyi niyetli görmüyoruz.

 Endişeliyiz! Çünkü her bir mevzuat deği-
şikliği ile birçok hakkımız ya kısıtlanıyor 
ya da tamamen kaldırılıyor. Bu mevzuatın 
kaldırılmasının da taşeron lobisine ve şehir 
hastanelerini işleten ve özel hastane sahip-
leri sermaye patronlarının taleplerine ve çı-
karlarına hizmet edeceğini biliyoruz. Sağlık 
meslek ve emek örgütleri olarak konuyu 
çok yakından takip ettiğimizi ve radyoloji 
çalışanların ve haklarını geriletecek, kısıtla-
yacak her türlü uygulamaya karşı olacağı-
mızın bilinmesini istiyoruz. 

Taleplerimiz

Sağlık Bakanlığı ivedilikle yürürlükten kal-
dırılan bu mevzuatın yerine tüm taraflarıyla 
(radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizik-
çiler, nükleer tıp uzmanları, sendikaları ve 
meslek örgütleri) yeni bir düzenleme yap-
malıdır. 

Bilimsel veriler ışığında günümüz görün-
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tüleme teknolojisine uygun yapılacak dü-
zenleme yapılmasını, radyasyon ile çalışan 
sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet 
ve çalışma süresi gibi kanunlarla düzenlen-
miş haklarının aynen korun korunmasını, 
tüm taraflarıyla birlikte radyoloji teknisyen-

lerinin görev yetki ve sorumluluklarını be-
lirleyen düzenlemenin ivedilikle hazırlan-
masını, radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi 
alanında personel eksikliğini gidererek iş 
yükünü azaltacak şekilde istihdam yapılma-
sını TALEP EDİYORUZ.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Türk Hemşireler Derneği (THD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER 
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

237Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Ba
sı

n
Aç

ık
la

m
al

ar
ı

Biz sağlık emek ve meslek örgütleri 
olarak şehir hastanesinin gündem-
leştirildiği ilk dönemden açıldığı 

döneme kadar bu projelerin sağlık hizmet-
lerinin gerçekliğine uymadığını ifade ettik. 
Açılmaları sonrası ise şehir hastanesi uygu-
lamasının sağlık emeği ve sağlık hakkı gaspı 
olduğunu vurguladık. 

Sağlık Bakanı 23/06/2021 tarihinde yapmış 
olduğu açıklamada “Salgın süresince sal-
gından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. 
Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri 
sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok 
daha büyük” açıklaması bizim eleştirilerimi-
zin dikkate alınmamasının, sağlık hizmetleri 
ile örtüşmeyen bu projelerin sonucudur.

Bu gün sağlık emek ve meslek örgütleri 
olarak; hem pandemi dönemi hem de ge-
lecekteki sağlık hizmetlerinin nitelikli sunu-
mu önünde engel olan şehir hastaneleri ve 
kapatılan hastaneler raporumuzu kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.

AKP’nin 2003-2010 dönemi yataklı tedavi 
hizmetlerinde köklü değişimlerin amaçla-
dığı dönem olmuştur. Başta Kamu Yönetimi 
Temel Kanununun Cumhurbaşkanlığı tara-
fından geri çevrilmesi ve  KÖO yönetmelik-
lerine Danıştayın iptal kararı, yataklı tedavi 
hizmetlerine ait projelerin parça parça uy-
gulanarak 2010 yılı sonrasına ertelenmesi-
ne neden olmuştur.

Nitekim Recep Tayip Erdoğan 2012 Aralık 
ayında “Bu fakirin üzerinde 6 yıldır durduğu 
bir şehir hastanesi projesi vardır. Biz bu şe-
hir hastaneleri projemizi ne yazık ki bürok-
ratik oligarşi ve yargı sebebiyle hala hayata 
geçiremedik” demiştir. 

Üzerinde durulan hayal kamu hastaneleri-
nin yerine özel sektörün ve kamu özel or-
taklığının aldığı bir yataklı tedavi hizmetle-
rinin hayata geçirilmesidir.

Ancak bu hayalin 2021 yılında biz yurttaş-
lara maliyeti, sağlık hizmetlerine ulaşımda 
sorunlar ve artan sağlık harcamaları, sağ-

08.07.2021

“PANDEMİDE, ŞEHİR HASTANELERİ VE KAPATILAN 
HASTANELER RAPORU''
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lık emekçileri için ise hak ihlalleri ve artan 
emek sömürüsü olmuştur.

AKP’nin yataklı tedavi hizmetlerine yönelik 
projeleri sonucu; 

2016’dan 2021 yılına gelindiğinde,

* Sağlık Bakanlığına bağlı 52 hastane ve bu 
hastanelere bağlı 29 semt polikliniği kapa-
tılmıştır. 
* Sağlık Bakanlığına bağlı 52 hastanenin 
kapatılması nedeniyle 19.494 yatak hizmet 
dışı bırakılmıştır.
* Kapatılan 52 hastanenin yıllık başvuru ka-
pasitesi 40-45 milyon aralığındadır.
* Kapatılan 52 hastaneye ek olarak 2016 
sonrası Sağlık Bakanlığına devredilen 33 as-
keri hastaneden 27’si kapatılmıştır.
Aynı dönemde;
* Türkiye’de ilk şehir hastanesi 2017 Ocak 
ayında açılmış olup, 13 şehir hastanesi ve 
17.430 yatak kullanıma açılmıştır. 
* 2016 sonrası ile 2021 arası 51 özel hastane 
açılmıştır.

2016-2021 dönemi kent merkezlerinde ki 
kamu hastaneleri kapatılırken çoğu şehir 
dışında 13 şehir hastanesi açılmıştır.

Ankara ilinde de 3.711 yataklı Ankara Şehir 
Hastanesi açılışı ile 7 hastane  ve bu hasta-
nelere bağlı 13 semt polikliniği kapatılmıştır. 
Kapatılan hastaneler nedeniyle 3.091 yatak 
hizmet dışı bırakılmıştır. Bu durum ilimizde 
pandemi döneminde sorunların artmasına 
neden olmuş kapanan hastanelerin kısmi 
olarak bazı bölümleri açılarak sorunun üs-
tesinden gelinmeye çalışılmıştır.

İktidar kapanan hastanelerin pandemi dö-
neminde yarattığı sorunlardan ders çıkar-
mak yerine ilimizde 2021 yılı içinde açılacak 
Etlik Şehir Hastanesi ile 6 hastane,  bu has-
tanelere bağlı 17 Semt polikliniği ve 2.554 

hastane yatağını kapatmayı planlamaktadır.

İlimizde kapatılan hastaneler ve semt po-
liklinikleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı has-
tanelerine yapılan başvurular pandemi 
dönemi %41-43 oranında azalırken, özel 
sağlık kurumlarına başvurular %19-22 azal-
mıştır. Pandemi dönemi şehir merkezlerin-
de yeterli sayıda ulaşılabilir kamu sağlık te-
sisi bulunmaması nedeniyle halkın ya sağlık 
düzeyi bozulmuş yada halkımız cepten har-
camalar yaparak özel sağlık kuruluşlarına 
başvurmak zorunda kalmıştır.

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, sağlık hiz-
metlerinde toplum sağlığını öncelikli olarak 
görmediğiniz, toplumun sağlık düzeyini 
yükseltme dışında kaygılarla hareket ettiği-
niz her adım toplum sağlığını pandemiden 
daha fazla zarar vermektedir.

İlimizde açılacak Etlik Şehir Hastanesi ne-
deniyle kapatılması planlanan hastanelerin 
bakım ve onarımlarının yaptırarak, yerlerin-
de halkımıza hizmet verilmesinin sağlan-
ması, toplum sağlığına ve sağlık bütçesine 
katkı sağlayacaktır.

Tüm bu gerçekliğe rağmen iktidar tarafın-
dan sağlık hizmetlerine zarar veren “Şehir 
Hastaneleri” projelerinin pandemi ile meş-
rulaştırılması önümüzdeki yıllarda daha faz-
la kamu hastanesinin kapatılacağı ve sağlık 
bütçesinin büyük bölümünün bu projelere 
aktarılarak sağlık hizmetlerinin etkin sunu-
munun engelleneceği kaygımızı arttırmak-
tadır. Şehir hastaneleri projelerinden vaz 
geçmek hem sağlık hizmetlerinin doğru su-
numunu hem de sağlık bütçesinin müteah-
hitlere değil halkın sağlık düzeyini yükselt-
meye harcanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca sağlık ve sosyal hizmet emekçileri-
nin neredeyse havzalara dönüşen bu sağlık 
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komplekslerinde sadece çalışma odaklı bir 
sisteme mahkum edilmeye çalışılması ka-
bul edilemez. Şehir hastaneleri sağlık hak-
kına erişimi engellediği gibi sağlık emekçi-
lerinin nitelikli sağlık hizmeti vermelerine 
de engeldir. 

Bir kez daha ifade ediyoruz “Şehir Hastane-
leri Sağlık Çalışanlarının Emeğinin ve Halkın 
da Sağlık Hakkının Gaspıdır.”

Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz.

Ankara Tabip Odası
Ankara Dişhekimleri Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
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Bu hafta 12-13 Temmuz 2021 tari-
hinde görüşülen 2/3740 torba yasa 
tasarısında, aşağıdaki yasa tasarı 

maddeleri; işkolumuzdaki emek ve meslek 
örgütlerimizi ve sağlık hizmetlerini yakın-
dan ilgilendirmektedir. TBMM Genel Ku-
rulu’nda cuma ve cumartesi günü görüşü-
lecek olan bu yasanın, antidemokratik ve 
insan hakları ihlalleri içeren hükümlerinin 
kabul edilmemesini talep ediyoruz.

15 Temmuz tarihi, Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü olarak ilan edilmiştir. Darbeci zihni-
yetin yarattığı, kanlı 15 Temmuz darbe gi-
rişimini fırsat bilen hükümet; darbe girişi-
minden darbe üretmiş ve haksız, hukuksuz 
işlemleri 5 yıl boyunca tesis etmiştir. Bu yasa 
tasarısındaki iki madde ile bu hukuksuzluğu 
üç yıl daha uzatmak istemektedir. Darbenin 
yıldönümünde TBMM’ye getirilen bu torba 
yasa tasarısı demokratik değildir. Yasa tasa-
rısı; sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri 
ve sendikaların görüşleri alınmadan biçim-
lendirilmiştir.

Yasa maddeleri arasında 7. madde, sağlık 
hizmetlerinde götürü bedelle hizmet su-
nulmasının sonrasında kurumlara fatura ve 
dayanağı belge gönderilmemesi, bu hiz-
metlerde yolsuzluğun önünü açan bir iba-
redir. Denetimden kaçırılma işlemi yasama-
da tesis edilmemelidir.

Madde 12, gözaltı sürelerinin uzatılması 
yetkisini içermektedir. 31 Temmuz 2021 
tarihinde sona erecek olan yasama mad-
desinin üç yıl daha uzatılmasının gerekçesi 
bellidir. Halihazırda meşruiyeti sorgulanan 
iktidarın yasama ve yargı gücünü de kul-
lanarak korku ikliminde 2023 seçimlerine 
veya bir erken seçime girme telaşı vardır.

Bir tarafta yargı reformu ve ileri demokrasi 
söylemi, diğer taraftan OHAL döneminden 
kalan bir hukuksuzluğun üç yıl daha uzatıl-
ması çelişkidir. Gözaltı süreleriyle insanlar 
mağdur edilmektedir, uzun süre gözaltında 
kalanlar genel sağlık sorunları yaşamakta-
dır. Uzun süre gözaltı, işkence uygulamala-
rına dönüşmekte ve bu uygulamaların ce-
zasız kalmasına yol açmaktadır.

16.07.2021

OHAL DEĞİL! DEMOKRASİ İSTİYORUZ!  
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Aynı çelişki 22. maddede de vardır. “Terör 
örgütleriyle mücadele kapsamında kamu 
görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, 
ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe iliş-
kin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç 
duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzen-
lemelerin süresi ihtiyaca binaen 31/7/2021 
tarihinden itibaren üç yıl uzatılmaktadır” 
gerekçesi hukuksuzluğun bir üç yıl daha 
dayatılmasıdır. Bu karar uyarınca mağdur 
edilen binlerce kamu çalışanı mahkeme 
kararlarıyla aklanmış ve görevlerine geri 

dönmüş veya dönmeyi beklemektedir. Yıl-
larca mağdur edilmenin önünü açacak bu 
hukuksuzluğa TBMM Genel Kurulu’nda izin 
verilmemesini talep ediyoruz.

Sağlık emek-meslek örgütleri olarak pande-
miyle mücadelede binlerce meslektaşımı-
zın mağdur edildiği bu ortamın üç yıl daha 
uzatılmasına itirazımız vardır.

Kamuoyuna ve basına saygılarımızla 
duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Ankara Dişhekimleri Odası

25.10.2021
BASIN AÇIKLAMASI

Yoğun iş yükü ve uzun nöbet saatleri nedeniyle 
kaza yaparak yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Berin 
Şen’i anmak ve insanca çalışma koşullarının 
sağlanmasını talep etmek için Ankara Tabip Odası 
tarafından 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Ankara 
Şehir Hastanesi’nde basın açıklaması yapıldı.

https://www.ado.org.tr/haberler/basin-
aciklamasi-25-10-2021
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Ülkemizde 22 Kasım gününü içine 
alan hafta; Türk Dişhekimleri Birliği 
ve Odalarımız tarafından toplum 

ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, 
doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını ka-
zandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir par-
çası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izle-
nen politikaları değerlendirmek ve mesleki 
sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Toplum 
Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmak-
tadır.

Neredeyse iki yıldır tüm dünya ve ülkemiz 
COVID-19 pandemisi ile mücadele ediyor. 
Bunun yanında depremler, yangınlar, yitir-
diklerimizin derin acısı ve katlanarak büyü-
yen mesleki sıkıntılarla yine buruk bir kutla-
ma yapıyoruz.

Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen 
tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık so-
runları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından 
önemli kayıplara yol açan ağız diş hasta-
lıkları; diabet, kalp-damar hastalıkları, bü-
yüme-gelişim geriliği, erken doğum gibi 
birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol 
oynamaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı 
problemlerinin açığa çıkmadan önce koru-
yucu uygulamalarla önlenmesi, hastalıklar 
açığa çıktığında ise hızla tedavi edilmeleri 
gerekir. Ne yazık ki dişhekimine gitme sık-
lığı düşük oldukça kronik ve yıkıcı özellikte 
olan ağız-diş sağlığı sorunlarında tedavi ge-
nellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönem-

de gerçekleşir. Tedavideki gecikme, ağız diş 
sağlığı ve genel sağlığı bozarken,  sağlığa 
ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına 
yol açmaktadır.  Bu nedenle koruyucu ve 
önleyici sağlık hizmetleri sağlık anlayışımı-
zın temel değeri olmalıdır.

Dişhekimleri Odaları olarak özellikle 22 Ka-
sım’ı içine alan bu hafta boyunca toplum 
ağız ve diş sağlığı farkındalık çalışmaları 
yaparken yıllardır süregelen kronikleşmiş 
sorunlarımızı ve bunların yanında pande-
mi döneminin getirdiği sorunları da bir kez 
daha hatırlatmak durumundayız.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının 
doğru ve şeffaf yönetilmemesiyle sıkışan 
sağlık sistemi sonucu bugün, 74 binden 
fazla yurttaşımızı, yüzlerce sağlık çalışanını 
kaybettik ve mevcut sağlık krizi her gün de-
rinleşiyor.

Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldü-
ğü 2020 yılının Mart ayından beri filyasyon 
uygulaması dişhekimleri üzerinden yürütü-
lüyor. Kamuda çalışan dişhekimlerinin bü-
yük kısmının hala filyasyon uygulamasında 
görevlendirilmesi nedeniyle

Kamu Hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Has-
tanelerinde ve Merkezlerde kalan meslek-
taşlarımız, Sağlık Bakanlığının belirlediği 
sınırlar içerisinde ağız diş sağlığı hizmetini 
vermeye çalışıyor. Diş tedavilerinin nere-

22.11.2021

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ 
SAĞLIĞI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI  
"Türkiye'de Bilimsel Dişhekimliğinin 113. Yılı"
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deyse tamamının girişimsel olmasından 
ötürü yüksek enfeksiyon riski taşıması ve 
çalışma ortamlarının hala pandemi koşul-
larına uygun şekilde düzenlenmemesi ne-
deniyle tedavilerin büyük kısmı gerektiği 
gibi yapılamıyor. Bu durum, kamu ağız diş 
sağlığı hastaneleri ve merkezlerinden ye-
terli sağlık hizmeti alamayan vatandaşların 
da tepkisine, sistemdeki aksamalardan kay-
naklanan öfkenin hekimlere yansımasına 
neden oluyor.

Dişhekimleri, enfeksiyon kontrolü husu-
sunda üst düzey eğitim almış meslek gru-
bu olup gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. 
Salgın sürecinin başında bulaş risklerine 
ilişkin önlemleri aldık, yeni çalışma proto-
kollerini hazırladık. Özel kliniklerde çalışan 
meslektaşlarımız bu önlemleri süratle haya-
ta geçirdi. Ekonomik zorluklar yaşayan diş-
hekimleri şimdiye kadar herhangi bir devlet 
desteği almadığı gibi açıklanan ekonomik 
destek paketlerinde de yer almadı.

Ülkemizde salgın, hala epidemiyolojik ve-
rilerin raporlanması ve kamuoyuyla payla-
şımında katılımcı ve şeffaf anlayıştan uzak 
şekilde, salgını sahada karşılayanları ve sağ-
lık meslek örgütlerini sürece dahil etmeden 
yönetilmeye çalışılıyor.

2021 Ocak ayında aşı tedarik edilip uygula-
maya başlanmasına kadar çok sayıda sağlık 
emekçisini COVID-19 nedeniyle kaybettik. 
İlk aşamada sağlık çalışanlarının aşılanması 
ile birlikte en yüksek riski taşıyan bu grupta 
COVID-19 vakaları ve ölümler belirgin dü-
zeyde azaldı. 

Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için, 
en geç 3-4 ay içerisinde toplumun yüzde 
70'inin aşılanabilmesi gerekiyordu. Ancak 
salgın tüm şiddetiyle devam ederken, yol 

gösterici kurumların raporları ve açıklama-
ları göz ardı edildi, eksik ve geç bilgilendir-
meler belirsizliğin büyümesine sebep ola-
rak aşı kararsızlığını arttırdı.  Salgına karşı 
oluşan desensibilizasyon, devam eden be-
lirsizlikler ve aşılamanın yavaşlaması nede-
niyle, bugün geldiğimiz noktada toplumsal 
bağışıklık hedefinden çok uzaktayız.

Biliyoruz ki COVID-19 salgınından tama-
men kurtulmak için aşılamadan daha etkili 
bir metot henüz mevcut değil. 

Bu nedenle yurttaşların tereddütlerinin gi-
derilip aşıya teşvik edilmesi ve aşılamanın 
hızlandırılması için meslek örgütleriyle iş-
birliği yapılması gerekir.

Meslek tanımları dışında filyasyon uygula-
masında görevlendirilen dişhekimlerinin 
yaşadığı sorunlar, ağız diş sağlığı merkezleri 
ve hastanelerinde hizmet vermeye devam 
eden dişhekimlerinin zorlu çalışma koşul-
ları ve buna bağlı olarak yurttaşların sağlık 
hizmetine erişememesi, serbest çalışan diş-
hekimlerinin artan ekonomik sıkıntıları ve 
bitmek bilmeyen sağlıkta şiddet bizleri hızla 
tükenmişliğe sürüklerken genç meslektaş-
larımızın gelecek kaygısı da büyümektedir.

2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sa-
yısı bugün 103’e ulaşmıştır. 2005 yılında 960 
olan kontenjan 2021’de ise 88 fakültede 
8356’ya ulaşmıştır. Siyasi rant için, plansız-
ca açılan, akademik kadrosu ve teknik do-
nanımı yetersiz diş hekimliği fakülteleri ve 
eğitim kalitesindeki düşüşle birlikte hekim 
sayısının kontrolsüz artması hem toplum-
daki sağlık mesleği algısında değer kaybı 
yaratarak mesleğin itibarını sarsmakta, hem 
de toplum sağlığını riske atmaktadır. Genç 
işsizlik oranı %30’u geçmiş, ülke kaynakları 
verimsiz kullanılırken, mevcut işsiz ordusu-
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na hekimler de eklenmektedir. Mezun olup 
devlet kurumlarına atanmayan, klinik aça-
cak maddi gücü de olmayan genç meslek-
taşlarımız çalışmak zorunda oldukları için 
ya asgari ücretle özel kliniklerde çalışmakta 
ya da hekim dışı sermayenin tuzağına düş-
mekte, yaratılan hekim enflasyonu emeği-
mizi değersizleştirmektedir.

Virüs karşısında en yüksek risk altında ça-
lışan meslek grubunda olmamıza rağmen, 
COVID-19, hala meslek hastalığı olarak ka-
bul edilmemekte, COVID yıpranması veril-
memektedir.

COVID-19 tüm sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı kabul edilmelidir.

Döner sermaye uygulaması ve performans 
sisteminin yanlışlığı salgın döneminde bir 
kez daha açıkça görülmüşken, kamuda çalı-
şan meslektaşlarımız için talebimiz ek öde-
me değil, insan onuruna yaraşır, emekliliğe 
yansıyan, güvenceli, eşit ve adil maaş artı-
şıdır. 

Her şeye rağmen dünyada ve ülkemizde 
dişhekimliği mesleği, misyonu ve vizyonu 
itibarıyla gençler arasında öncelikle tercih 
edilmektedir. Genç meslektaşlarımızın ge-
leceğini planlamak için nüfus artış hızından 
daha yüksek hızla, plansızca açılan, alt yapı-
sı yetersiz fakülteler bir an önce kapatılmalı, 
var olan fakültelerin kontenjanları azaltıl-
malı, fakülteler kurulmadan önce meslek 

örgütleri ve akademiden görüş alınmalı, 
öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fa-
külte açılmamalıdır. 

Tüm bu sorunların çözümüne katkı sunmak 
için, yetkileri Anayasa’nın 135. Maddesi ile 
belirlenmiş olan kamu kurumu niteliğinde 
kurulmuş meslek birliklerinin ve odalarının 
süreçlere dahil edilmesi ve kamusal yet-
kilerinin korunması zorunluluktur. Meslek 
örgütleri özellikle pandemi döneminde alı-
nacak önlemler, görevlendirmeler ve plan-
lamalar ile ilgili görüş bildirmeli, karar me-
kanizmalarında söz sahibi olmalıdır.

Bizler, deneyim ve birikimimizle mevcut 
sorunlara çözüm üretecek ulusal sağlık po-
litikaları oluşturulması için katkı sunmaya 
hazırız.

Yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve ekono-
mik sorunlar, değişen çalışma koşulları, 
mobbing ve bitmeyen şiddetle mücadele 
ederken topluma karşı sorumluluğumuz 
ve mesleki yükümlülüğümüz gereği, top-
lumun ağız ve diş sağlığı konusunda bi-
linçlendirilmesi, ağız diş sağlığı düzeyinin 
yükseltilmesi konusunda üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz.

Çalısma koşullarımızın ve özlük haklarımı-
zın iyileştirildiği sağlıklı günlere bir an önce 
kavuşmak umuduyla Toplum Ağız Diş Sağ-
lığı Haftasını ve tüm meslektaşlarımızın 22 
Kasım Dişhekimliği Günü'nü kutlarız.
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Dünya kadınlarının şiddete karşı 
uluslararası dayanışma günü olan 
25 Kasım’ı tüm dünyada ve Türki-

ye’de COVID-19 salgını nedeniyle yaşamla-
rımızı altüst eden ciddi bir krizin içinde kar-
şılıyoruz. Kadınlar bu krizde de en yüksek 
bedel ödeyenler arasında yer alıyor.

Ülkelerin pandemi önlemlerinden biri ola-
rak uyguladığı "evde karantina ve izolas-
yon" koşullarında yaşayan kadınların ve 
çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine 
yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, eko-
nomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin art-
tığını göstermektedir. Özellikle karantina 
dönemlerinde acil yardım hatlarına yapılan 
başvuru sayısındaki olağanüstü artış da bu 
veriyi desteklemektedir. 

Salgın sürecinde kadınların daha da yoksul-
laşması, “evde olmak” bir zorunlu sağlık ted-
biri iken, şiddete en çok maruz kalınan yer 
olan evlerin güvensiz hale gelmesi, artan ev 
içi bakım emeği ve kronik kadın işsizliğiyle 

birlikte yöneticiler tarafından kullanılan ay-
rımcı eril dil ve cezasızlık, şiddeti akıl almaz 
boyutlara taşıdı. 

Tüm bu sorunların varlığında, ilk imzacısı 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir 
gece yarısı kararnamesi ile imza çekilmesi-
nin hemen ardından Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı 
Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili 
maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açtık. Davayı gören Danıştay 10. Dai-
resi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin dur-
durulması talebimizi reddetti. Bunun üze-
rine 17.11.2021 tarihinde bu karara karşı 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz 
ettik. Bir kez daha vurguluyoruz; kadınların 
yaşamları politik pazarlık konusu edilemez. 
Biz İstanbul Sözleşmesi’nden VAZGEÇMİYO-
RUZ!

Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sos-

25.11.2021

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
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yal konumlarını yük-
seltmekten geçtiği-
ni biliyoruz. 

Kadına yönelik şid-
detle mücadele için 
ulusal eylem plan-
larında, yaygınlaş-
tırılmış toplumsal 
cinsiyet eğitimleri, 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ek ko-
ruyucu ve destekleyici tedbirler yer almalı, 
sivil toplum kuruluşları, akademi, yerel yö-
netimler ve bakanlıklarla ortak çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Bu anlayıştan hareketle Ankara Dişhekimle-
ri Odası ile Ankara Barosu arasında toplum-
sal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin 
farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıy-
la bir protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ortak hukuki, toplum-
sal ve sosyolojik araştırmalar, çalışmalar ile 
eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler, atölye 
çalışmaları ve kültürel işbirliği yer almakta-
dır.

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, 
hem meslektaşlarımız arasında hem ka-
muoyunda farkındalık yaratmak, şikâyet ve 

yardım mekanizmaları-
nı doğru ve hızlı şekilde 
işletmek için de talep 
ettiğimiz işbirliği sonu-
cu hayata geçirdiğimiz 
protokol, meslek örgüt-
leri arasında bir ilk olma 
özelliğini taşımaktadır.

Şiddetin her türüyle 
mücadelede bütüncül ve etkili politikaların 
oluşturulması için sorumluluğumuzun ge-
reğini yapmaya devam edeceğiz.

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın or-
tadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme (CE-
DAW), 

kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi ile bunlarla mücadeleye ilişkin 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam 
ve eksiksiz uygulanmalıdır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde, kadını ezen, 
yok sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü 
yaklaşımın karşısında; kadınların haklı mü-
cadelesinin yanındayız.

Ankara Dişhekimleri Odası
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Dünya kadınlarının şiddete karşı 
uluslararası dayanışma günü olan 
25 Kasım’ı tüm dünyada ve Türki-

ye’de COVID-19 salgını nedeniyle yaşamla-
rımızı altüst eden ciddi bir krizin içinde kar-
şılıyoruz. Kadınlar bu krizde de en yüksek 
bedel ödeyenler arasında yer alıyor.

Ülkelerin pandemi önlemlerinden biri ola-
rak uyguladığı "evde karantina ve izolas-
yon" koşullarında yaşayan kadınların ve 
çocukların bu süreçte nasıl etkilendiğine 
yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, eko-
nomik, dijital, fiziksel ve cinsel şiddetin art-
tığını göstermektedir. Özellikle karantina 
dönemlerinde acil yardım hatlarına yapılan 
başvuru sayısındaki olağanüstü artış da bu 
veriyi desteklemektedir. 

Salgın sürecinde kadınların daha da yoksul-
laşması, “evde olmak” bir zorunlu sağlık ted-
biri iken, şiddete en çok maruz kalınan yer 
olan evlerin güvensiz hale gelmesi, artan ev 

içi bakım emeği ve kronik kadın işsizliğiyle 
birlikte yöneticiler tarafından kullanılan ay-
rımcı eril dil ve cezasızlık, şiddeti akıl almaz 
boyutlara taşıdı. 

Tüm bu sorunların varlığında, ilk imzacısı 
olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir 
gece yarısı kararnamesi ile imza çekilmesi-
nin hemen ardından Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlığı 
Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili 
maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açtık. Davayı gören Danıştay 10. Dai-
resi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin dur-
durulması talebimizi reddetti. Bunun üze-
rine 17.11.2021 tarihinde bu karara karşı 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz 
ettik. Bir kez daha vurguluyoruz; kadınların 
yaşamları politik pazarlık konusu edilemez. 
Biz İstanbul Sözleşmesi’nden VAZGEÇMİYO-
RUZ!

07.12.2021

HALKIMIZA VE TÜM SAĞLIK MESLEKLERİ ÇALIŞANLARINA 
ÇAĞRIMIZDIR
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Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolunun 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sos-
yal konumlarını yükseltmekten geçtiğini bi-
liyoruz. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulu-
sal eylem planlarında, yaygınlaştırılmış top-
lumsal cinsiyet eğitimleri, kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik ek koruyucu ve destek-
leyici tedbirler yer almalı, sivil toplum kuru-
luşları, akademi, yerel yönetimler ve bakan-
lıklarla ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu anlayıştan hareketle Ankara Dişhekimle-
ri Odası ile Ankara Barosu arasında toplum-
sal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına ilişkin 
farkındalık oluşturma ve güç birliği amacıy-
la bir protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında ortak hukuki, toplum-
sal ve sosyolojik araştırmalar, çalışmalar ile 
eğitim-öğretim faaliyetleri, projeler, atölye 
çalışmaları ve kültürel işbirliği yer almakta-
dır.

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi bilerek, 
hem meslektaşlarımız arasında hem kamu-
oyunda farkındalık yaratmak, şikâyet ve yar-
dım mekanizmalarını doğru ve hızlı şekilde 

işletmek için de talep ettiğimiz işbirliği so-
nucu hayata geçirdiğimiz protokol, meslek 
örgütleri arasında bir ilk olma özelliğini ta-
şımaktadır.

Şiddetin her türüyle mücadelede bütün-
cül ve etkili politikaların oluşturulması için 
sorumluluğumuzun gereğini yapmaya de-
vam edeceğiz.

Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın or-
tadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme (CE-
DAW), 

kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi ile bunlarla mücadeleye ilişkin 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa tam 
ve eksiksiz uygulanmalıdır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele Günü’nde, kadını ezen, 
yok sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü 
yaklaşımın karşısında; kadınların haklı mü-
cadelesinin yanındayız.

Ankara Dişhekimleri Odası
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15.12.2021 

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN YORGUN DÜŞMÜŞ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ; SESLERİNE KULAK VERİLMESİNİ 
İSTİYORUZ

Sağlık çalışanları; bir yandan pande-
mi nedeniyle yorgunluğa bağlı tü-
kenmişliğin zirvesini yaşarken, bir 

yandan da şiddete karşı korumasız ve hayat 
pahalılığı karşısında da  geçim sıkıntısına 
düşmüşlerdir.  Emekleri karşılığı hak edilen 
masum ücret artış taleplerinin her vesiley-
le dile getirilmesine karşın, taleplerin hiçbir 
şekilde dikkate alınmayarak duyarsızlık hep 
devam etmiş, sabırların tükendiği ve artık 
çekilmez hayat pahalılığına karşı sağlık çalı-
şanları eylemlilik sürecine girmişlerdir.

En son özlük hakları ile ilgili düzenleme 
yapıldığı iddiasıyla getirilen yasa teklifi, 11 
Aralık tarihinde TBMM’de ilgili komisyonda 
oy birliğiyle kabul edilmiş, ancak içtüzüğe 
aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla 
geri çekilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak ortak zen-
ginliğimizin eşit ve adil olarak dağıtılmasını, 
yönetim yanlışlıklarının getirdiği israfın hep 
sabit gelirlilerin aleyhine kullanılmaması-
nı, yurtdışında itibar gören sağlık çalışan-

larının çalışma koşullarının ve hak ettikleri 
özlük haklarının düzeltilerek ülkeyi terk et-
melerinin önüne geçilmesini, hangi statü-
den olursa olsun tüm sağlık çalışanı emek-
lilerinin maaşlarının insanca yaşam düze-
yine yükseltilmesini talep ediyoruz. Geçim 
sıkıntısı ve çalışma koşullarından yorgun 
düşmüş sağlık çalışanlarının seslerine kulak 
verilmesini ve artık çığlıklarının duyulması-
nı ısrarla istiyoruz.

Ve Türk Dişhekimleri Birliği olarak sağlık ça-
lışanlarının Anayasamız tarafından  güven-
ce altına alınmış hak arama mücadelesini 
desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yapılacak  eylemin Anayasayla güvence 
altına alınan demokratik bir hak olduğu 
yönündeki TDB Hukuk Büromuzun 
değerlendirmesi için tıklayınız...

(https://www.ado.org.tr/haberler/calisma-
kosullarindan-yorgun-dusmus-saglik-
calisanlarinin-seslerine-kulak-verilmesini-
istiyoruz

Yanıldık nidalarını hemen her alandaki 
uygulamaları için söyleyen iktidar; sağ-
lık alanında da maalesef yanılmış, halkın 
sağlığı yerine  özel sağlık işletmelerini 
korumaya yönelik politikaları öncelemiş, 
bunlar adına hiçbir sınır tanımamış, sağ-
lık çalışanları yaşamlarını tehlikeye ata-
rak mücadele ederken salgın dönemin-
de dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir.

https://www.ado.org.tr/haberler/calisma-kosullarindan-yorgun-dusmus-saglik-calisanlarinin-seslerine-kulak-verilmesini-istiyoruz
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18.12.2022 

SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: 
AŞI UYGULAMASI ETİK İLKELER IŞIĞINDA, ADİL KOŞULLARDA 
ÜCRETSİZ YAPILMALIDIR 

Aşı tartışmaları devam ederken, aşı 
üreticisi olan bir firma ürettiği aşı 
için ABD’de "FDA Acil Kullanım 

İzni” alıp Faz 3 çalışmasını yayımlamış, Faz 3 
aşamasındaki diğer aşılar da ara değerlen-
dirme raporlarının olumlu sonuçlarını dün-
ya ile paylaşmıştır.

Sağlık Bakanı Türkiye’de aşı çalışmalarının 
16 adet olduğunu bunlardan birinin Faz 1 
çalışmalarını tamamlayarak, 25 Aralık 2020 
tarihinde Faz 2’ye geçileceğini, Nisan ayın-
da da Faz 3 çalışmalarının başlayacağını 
duyurmuştur. Faz 1 çalışma sonuçları henüz 
bilimsel bir dergide yayınlanmadığı gibi, 
tüm faz çalışmalarından sonra aşı onayla-
nırsa, hangi GMP (iyi üretim uygulamaları) 
koşullarında, milyonlarca doz üretileceği de 
belirsizdir. Zamanında dünya ölçeğinde aşı 
üretim ve dağıtımı yapabilen Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsünün bilimsel gelişme-
lere uygun şekilde yenilenmeden âtıl bıra-
kılıp, ardından kapatılmış olmasının sıkıntılı 
sonuçları bugün ortadadır.

Türkiye’de aşı temini, aşı testlerinin yapı-
lıp onaylanarak kullanıma girmesine kadar 
olan tüm bu süreçte, Sağlık Bakanlığı’nın 
kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendir-
mesini talep ettik. Ancak Türkiye’ye getiri-
len aşıların hangi ülkeden, kaç milyon adet 
alınacağı ve uygulamada sağlık örgütlen-
mesinin nasıl oluşturulacağına dair belirsiz-
lik hala sürmektedir.

Aşı uygulama süreçlerinde çok yönlü bir 
programlama yapılmaması halinde karşımı-
za çıkacak sorunlar şimdiden öngörülmek-
tedir. TTB Aile Hekimliği Kolu yaptığı bir 
açıklamayla ASM’lerde uygulama için yeter-
li sayıda hemşire bulunmadığını, 27 bin aile 
hekimliği biriminin 3 bininde aile hekimi, 5 
bininde hemşire olmadığını duyurmuştur. 
Bu koşullarda öncelik sıralamasında aşı ola-
cak sağlık çalışanlarına aşıyı ulaştırmak ola-
naklı olsa da, 65 yaş ve üzeri bireylerle, eşlik 
eden kronik rahatsızlıkları (KOAH, astım, hi-
pertansiyon, obezite vb) olan yurttaşlarımı-
za, mevcut koşullarda aşının nasıl ulaştırıla-
cağı endişe yaratmaktadır.
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Covid-19 aşılama sürecinde hapishaneler-
de, göçmen kamplarında, yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezlerinde, kadın misa-
firhaneleri ve benzeri sosyal hizmet kuru-
luşlarında toplu yaşamak zorunda kalan 
örselenebilir/dezavantajlı bireylerin aşı eri-
şiminde yaşayacağı eşitsizlikler de ayrıca 
kaygıya yol açmaktadır.

Bu belirsizliklerin en kısa sürede Sağlık Ba-
kanlığı tarafından giderilmesi, kamuoyuyla, 
sağlık emek ve meslek örgütleri ile paylaşıl-
ması, yurttaşlarımızın endişesini gidermek 
ve pandemiyle mücadelede başarı şansını 
artırmak için zorunludur. Aşının pande-
mide sağlık sisteminde yaşanan sorunlara 
hızlı çözüm olamayacağı, daha etkili salgın 
yönetiminin kaçınılmaz olduğu bilinerek, 
aşılama programları da dahil olmak üzere 
sağlık emek meslek örgütlerinin önerile-
ri uygulanmalı ve gerekli önlemler derhal 
alınmalıdır.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUH-
SATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİK-
LİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te … 
“ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik 
ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz 
sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağla-
nıncaya kadar Kurum tarafından AKO ve-
rilebilir.”, ifadesi yer almıştır. Burada ilgili 
kapsamlı verilerin neler olduğu açık ifade 
edilmeli, ucu açık bir açıklama ile kapsam-

lı olmayan veriler faz 3’e başlamış ama hiç 
veri üretmemiş klinik faz çalışmalarına ge-
nişletilerek kullanılmamalıdır. TİTCK’in han-
gi verileri yeterli bularak AKO uygulayacağı 
belirsizdir. Bu da toplumda aşı olma konu-
sunda bir endişe yaratacaktır.

Sağlık Bakanlığı’na buradan sesleniyoruz.

Pandemi yönetimine katkı sağlayacak sağ-
lık emek meslek örgütlerinin taleplerine 
rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dahil 
hiçbir sürece katılmaması, doğru ve hızlı 
veri paylaşımı yapılmaması, salgın yöneti-
mine karşı toplumda bir güvensizlik yarat-
mıştır. Aşı uygulama süreçlerinde de aşıla-
maya karşı tereddütlerin giderilmesi açısın-
dan tüm bileşenlerin katılımı ile çalışılması-
nın kaçınılmazlığı ortadadır.

Doğru bir süreç ve sağlık sisteminin yeni-
den toplum sağlığı temelinde düzenlen-
mesi gerçeği unutulmadan pandeminin 
önlenmesinde en önemli basamaklardan 
biri olan aşılama hizmetleri şeffaf, mali kay-
gılardan uzak, paylaşımcı, katılımcı olarak 
yönetilmelidir.

Sorunlar yumağını büyütmemek adına uya-
rılarımızın dikkate alınmasını, aşıya erişile-
bilirlikte etik ilkelere uygun ve adil bir süreç 
işletilmesinin sorumluluğunuz olduğunu 
hatırlatıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık-İş Sendikası

Türk Hemşireler Derneği
Türk Psikologlar Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
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Akıl ve bilimden uzak şekilde yöne-
tilmeye çalışılan salgın sürecinde 
yitirdiğimiz yüzlerce sağlık emek-

çisini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
önünde anarak basın açıklamamızı yaptık.

#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten 
çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri 
olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışan-
larının sağlığı için size uyarılarda bulun-
duk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Bizleri 
dinleyin dedik. Ama siz aklı, bilimi ve biz-
leri dinlemeyerek hem halkımızın hem de 
sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı-
nız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız 
kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yü-
zünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık 
çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de de-
vam ediyoruz.

Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir 

candı; anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, 
dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi 
yönetiminiz nedeniyle kaybettik. Bu ölüm-
lerin önemli bir bölümü önlenebilir ölüm-
lerdi ve siz önlemediniz, önleyemediniz. En 
temel hakkımız olan “yaşam hakkımızı” ihlal 
ettiniz.

Salgının başından beri sürekli şeffaflık iste-
dik ama hiçbir bilgiyi bizlerle paylaşmadı-
nız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarla-
rı öncelediniz. Bilim insanlarının önerilerine 
ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgın-
dan politik başarı hikayesi çıkarmaya çalış-
tınız. Salgın konusunda doğruları söyleyen 
kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz 
noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntü-
sünü yaşıyoruz.

Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız ka-
rarlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, 
yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim ve-
recek?

30.12.2021

BASIN AÇIKLAMASI : ÖFKELİYİZ, ÇÜNKÜ ÖLÜYORUZ! 
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Kişisel koruyucu malzeme herkes için ücret-
siz ve adil olarak karşılanmalı, dağıtılmalıdır 
dedik ama ne yurttaşlarımız ne de sağlık 
çalışanları maskeye ulaşabildi. Beş maskeyi 
dağıtamadınız, yurttaşlarımız ve sağlık ça-
lışanları kişisel koruyucu malzemeleri çok 
daha yüksek fiyatlarla, yarattığınız karabor-
sadan temin etmek zorunda kaldılar. Yaşa-
nan kaos bizleri maalesef haklı çıkardı.

Aylar öncesinden grip aşısı konusunda 
uyardık, gerekli çalışmaları yapın dedik. 
Grip salgınıyla birlikte COVID-19 yıkıcı bir 
etki yapar dedik. Tüm toplumun aşılanması 
gerekirken, temin edilen aşı sayısı risk grup-
larının hemen hiçbirine yetmedi. Sağlık ça-
lışanlarını bile risk grubunda saymadınız. 
Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde 
aşı bulabilmek için ASM’ler, eczaneler, has-
taneler arasında dolaştı durdu. Yarattığınız 
bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağ-
lık çalışanlarına da şiddet olarak döndü. 
Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev 
olduğunu söyledik ama siz ödevinizi yap-
madınız.

COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek 
hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyet-
siz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdı-
nız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalı-
şanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıy-

la kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, 
hukukçuların, milletvekillerinin anlattıkları-
nı dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız.

2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde 
sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Eko-
nomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil 
halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. 
Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri 
dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlu-
su sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı 
sessiz kalmayacağız.

Pandeminin başından bu yana yaşamını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş-
sağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalı-
şanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. On-
lar hastalarının sağlığı için kendi canlarını 
hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yü-
zünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalı-
şanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, 
yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle 
ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bıra-
kıyoruz ama tükenmememiz için, ölmeme-
miz için yılın değil sizin zihniyetinizin değiş-
mesi gerektiğini biliyoruz.

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık 
çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla 
eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşa-
mak, yaşatmak istiyoruz!

Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
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Bileşeni olduğumuz Hastanemi Açın 
Platformu(HAP), Etlik Şehir Hasta-
nesinin açılmasıyla 5 kamu hasta-

nesinin daha kapatılacak olması sebebiyle 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane-
si önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya platform bileşenlerinin yanı sıra 
siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de 
destek verdi.

HABERİNİZ VAR MI?

HASTANELERİMİZİ KAPATMAYA DEVAM 
ETMEK İSTİYORLAR                                     

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane-
si kapatılacak.

Tıpkı Ankara Numune Hastanesi, Türkiye 
Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, An-
kara Atatürk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi 
Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi gibi, 
şimdi yeni açılacak Etlik Şehir Hastanesi ne-
deniyle 5 hastanemiz daha kapatılacak.

Sadece Dr. Sami Ulus Hastanesi değil, Dış-
kapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Abdur-
rahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Etlik 
Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulucanlar 
Göz Hastanesi de kapatılacak. Etlik İhtisas 
Hastanesi ise bu şehir hastanesinin inşaatı 
başlarken yıkılan hastanemizdi.

Bunların hepsi eğitim ve araştırma hastane-
si, en üst düzey sağlık hizmeti veren hasta-
neler. Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin 
hastaneleri. Ülkemizin dört bir yanından 

11.01.2022

KAPATILAN HASTANELERİMİZ YENİDEN AÇILMALI
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gelen milyonlarca hastaya her yıl şifa dağıt-
tılar. Sayısız uzman doktor, hocalar yetiştir-
diler, hemşireler, teknisyenler eğitim aldılar, 
ülkenin dört bir yanına gidip buradan öğ-
rendikleriyle şifa dağıttılar.

Sadece bunlar da değil, salgın döneminde 
Ankaralılar’ın sağlığında önemli rol üstle-
nen 17 semt polikliniğinin de kapanması 
gündemde.

Hastanelerimiz kapanınca neler yaşandı?

Ankara Şehir Hastanesi gerekçe gösterilerek 
kapatılan hastaneler nedeniyle yaşananları 
hatırlarsak bu beş hastanemiz kapatılınca 
neler olacağını da anlayabiliriz.

Hastalarımız kolay ulaştıkları hastanelerine, 
hekimlerine, sağlıkçılarına ulaşamaz oldu-
lar. Devasa boyuttaki AVM benzeri hasta-
neye zor koşullarda gitmek, buradan sağlık 
hizmeti almak zorunda kaldılar. Hastanenin 
işleyişindeki sorunlar, içinde sağlık hizmeti 
almaktaki sıkıntılar saymakla bitmez. Üze-
rine COVID-19 salgını geldi, Ankara Şehir 
Hastanesi pandemi hastanesi oldu, altı has-
tane tek yere toplandığından ve salgın has-
tanesine dönüştüğünden, salgın dışı hasta-
lara ayrılan hastane kalmadı, yurttaşlarımız 
hastalanmamak korkusuyla kontrollerine 
gidemediler, sağlık hizmeti ihtiyaçlarını, 
kontrollerini, ameliyatlarını ertelediler, CO-
VID-19 dışı sebeplerden ölümler de arttı. 
Hekime başvurduklarında pek çok yurtta-
şımızın hastalığı ilerlemişti. Hastanelerin iş 
yükü birikti, kalabalıklar arttı.

Kapanan hastanelerdeki sağlık çalışanların-
dan işsiz kalanlar oldu. Sağlık çalışanlarının 
çalışma koşulları ağırlaştı, yaşamları zorlaştı, 
ulaşımı zor, kreşi olmayan şehir hastanesine 
gitmeye zorlandılar. Taşeron şirketlerden 
geçenler çalışma mekanlarını kaybetti, baş-

ka hastanelere dağıtıldılar. Pek çok hekim, 
sağlık çalışanı emekliliğini istedi, istifa etti, 
meslekten koptu.

Bu hastanelerimizin en önemli işlevlerin-
den olan asistan eğitimi bozuldu, çalışma 
koşulları ağırlaştı. Bir asistan nöbet çıkışı 
evine giderken direksiyon başında uyudu, 
kamyonun altında can verdi.

Kapanan altı hastanenin çevresindeki lo-
kantasından, taksicisine esnaf perişan oldu, 
iflas etti, eczaneler, tıbbi cihaz satan işyerle-
ri zarara sürüklendi.

Tarihi hastane binalarımız çürümeye terk 
edildi, ya amacı dışında ya da salgının ya-
rattığı baskıyla kısmen sağlık hizmetlerin-
de kullanıldılar. Kent dokusu zarar gördü, 
ulaşım ağları yetersiz kaldı, trafik tıkandı, 
yeni, acayip alt-üst geçitler yapıldı, sadece 
bu köprü ve bağlantı yollarına yepyeni bin 
yataklı hastane yapılacak paralar harcandı.

Şimdi mi? Devlet hastanelerinden randevu 
alıp muayene olmak neredeyse imkansız 
hale geldi. Hastane kalabalıkları daha da 
arttı, salgın bitmediği gibi hastaneler şidde-
tin, bulaşın mekanı haline geldi.

Böylesi bir ortamda, hele bitmeyen salgı-
nın yaşattığı derslere rağmen Ankara’nın 
en önemli beş hastanesini daha kapatmak 
aklın, bilimin, sağlık hizmetlerinin, vicdanın 
gereği değildir. Sağlığımızın, kentimizin, 
hastalarımızın, çevre esnafımızın, tüm yurt-
taşlarımızın iyiliğinin ranta, kar hırsına, be-
ton merakına feda edilmesidir.

 Dr. Sami Ulus Hastanesi

Şimdi önünde bulunduğumuz hastane, 
Türkiye’nin en önemli çocuk ve kadın sağlı-
ğı merkezlerinden bir tanesi. Tarihi bir has-
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tane. 1963 yılında açıldı, hastanenin kurucu 
başhekimi Sami Ulus burada görevi başında 
vefat etti. Hastanenin ne kadar önemli bir 
merkez olduğunu kendi web sayfasından 
aktaralım: “Kurulduğundan bu yana Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet sür-
düren hastanede 418 yatak ve 1792 per-
sonel bulunmakla birlikte; yaklaşık 40 eği-
tim görevlisi, 210 uzman doktor ile eğitim 
verilmektedir. Ankara ve çevre illeri dışında 
Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın yak-
laşık 80 ülkesinden gelen hastalara 24 saat 
hizmet sunulmaktadır. Hastanemiz modern 
cihazlarla donatılmış ve 57 yıllık çocuk sağ-
lığı ve hastalıkları deneyimi ile Türkiye’nin 
bu alandaki en büyük ve en yetkin sağlık 
kurumlarından biridir.”

Sadece uzmanlık değil çocuk sağlığı ala-
nında yan dal uzmanlık eğitimleri de veril-
mektedir. Ankara’da çocuk ve kadın sağlığı 
alanında kamunun elindeki tek hastanedir. 
Bu alandaki dal hastanelerinin önemi iyi bi-
linmektedir.

Bu hastanemizde yılda 946 bin muayene 
yapılmakta, 205 bin acil başvurusu olmak-
tadır. Bir yılda 4596 ameliyat, 2103 doğum 
gerçekleşmektedir. Yirmiüç çocuk 86 yeni-
doğan yoğun bakım yatağı mevcuttur.

Veriler ortada, bu hastanemizi kapatmak, 
hastaları, sağlık çalışanlarını, esnafı, tüm 
Ankaralılar’ı mağdur etmektir. Bulunduğu 
konum da dikkate alındığında özellikle dar 
gelirli yurttaşlarımızın, kadın ve çocukları-
mızın sağlığa erişiminde çok önemlidir.

Şehir hastaneleri

Şehir hastanelerine yönelik sorunlar artık 
saymakla bitmemektedir. Yarattığı kamu 
zararı Sayıştay raporlarıyla tescil edilmiştir. 
Torunlarımızı bile borçlandıran bu hastane-

ler nedeniyle oluşan zararı ne kadar azalt-
sak kardır.

Atılması gereken ilk adımlardan biri kapa-
tılan hastanelerin açılması, hele hele yeni 
hastane kapatılmasının asla düşünülme-
mesidir. Kapanacağı söylenerek bu devlet 
hastanelerimize yıllardır hiç yatırım yapıl-
mamakta, halkın sağlığı hiçe sayılmaktadır. 
Buna son verilmeli, gerekiyorsa güçlendiril-
meli, ihtiyaç duyulan yatırımlarla tarihi kim-
likleri ve işlevleri korunarak sağlık hizmeti 
vermeye devam etmeleri sağlanmalıdır.

Ankara’nın her alanda örgütlü 122 
kurumu olarak sesleniyoruz:

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi kapatılmamalıdır. Çocuklarımızın, 
kadınlarımızın sağlığı için hizmet vermeye 
devam etmelidir.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Ab-
durrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, 
Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Ulu-
canlar Göz Hastanesi kapatılmamalıdır. Ya-
şanan ve sonu gelmeyen ekonomik kriz ve 
salgın döneminde sağlığa erişim daha da 
zorlaştırılmamalı, hastaneler çevresindeki 
esnaf daha da perişan edilmemelidir.

Bırakın bunları kapatmayı, kapattığınız An-
kara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek 
İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Ankara 
Atatürk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Has-
tanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi tekrar açıl-
malıdır.

 Her işin başı rant değil sağlık olmalıdır.
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Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bir-
likte halkın sağlık hakkı, sağlık 
emekçilerinin de çalışma hakları gi-

derek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çö-
kertilmiştir. Bu adımların hiçbir aşamasında 
sağlık emek-meslek örgütlerinin itirazları-
nın dikkate alınmamasının getirdiği yıkım 
ayyuka çıkmışken biz sağlık emekçilerine 
hâlâ karar mekanizmalarında söz hakkı ver-
meme ısrarı ile aynı yanlışa devam edilmek-
tedir.

Sağlık sisteminin çökertilmesi halkın nite-
likli sağlık hakkına erişememesinde sorun-
lar yaşatmakta, sistemden doğan tüm so-
rumluluk sağlık emekçilerine yansıtılmakta 
ve  karar mekanizmalarında yer almadığı 
sistemin olumsuzlukları ile çalışmak zorun-
da bırakılmaktadır. Bu olumsuzlukların ba-

şında gelen sağlıkta şiddetin yaşanmadığı 
tek bir gün geçmemektedir. Güvenli işyer-
leri ve etkili bir şiddet yasası ise henüz daha 
bakanlığın gündeminde dahi değildir.

Bir diğer olumsuzluk ise sağlıkta talebin her 
geçen gün kışkırtılması ile artan iş yüküdür. 
Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kış-
kırtılmış sağlık talebinin karşısında tüken-
mekte, angarya ile çalışmaya zorlanmak-
tadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise in-
sanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek 
yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları 
ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağ-
lık çalışanları birbirine düşman edilmekte, 
nicelik niteliğe yeğlenmektedir.

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni 
ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz 
atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve 

20.01.2022 

VAZGEÇMİYORUZ, OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZ OLANI 
İSTİYORUZ!
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soruşturmalar gibi antidemokratik uygu-
lamalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan 
sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık 
hakkı ihlal edilmektedir.

Bizler artık sağlık veremez hale getirilen ça-
lışma yaşamının sürdürülemez olduğunu 
bir kere daha ifade ediyoruz. Sorunlarımızın 
sağlık sisteminden kaynaklı olduğu aşikâr-
dır. Koruyucu sağlık hizmetini, halkın sağlık 
hakkını öncelemeyen bir anlayışın sağlık 
veremeyeceğini biliyoruz. Sağlığa, emeğe 
ayrılmayan bütçe sağlıksızlığın en büyük 
kaynağıdır. Sağlık çalışanlarının talepleri ile 
halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı 
düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni 
bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel 
sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, 
ilave ücretler ile halkın cebinden parasının 
çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı 
özel sektöre yönlendirmeyen, İnsanların ya-
şam alanlarına yakın hastanelerin kapatıl-
madığı aksine şehir hastaneleri aracılığı ile 
sermayeye değil halkın hastanelerine bütçe 
ayıran, koruyucu sağlığın öncelendiği bir 
sistemi özneleri ile kurmak mümkün. Bu 
nedenle birlikte dönüştürme gücü olan biz 
sağlık emek meslek örgütleri bir mücadele 
programı başlatıyoruz. Bu programda nasıl 
bir sağlık sistemi istediğimizi tüm özneleri 
ile tartışacak, emeğimiz üzerinde sözümü-
zü kuracağız.

İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin ge-
lirlerinde düzenleme içeren ama onlar ara-
sında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık 
çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çe-
kilmesine, ocak ayında görüşüleceği söy-
lenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine 
itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırıla-
rak derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e 
gelene kadar genel merkezlerimizde, sağ-
lık kurumlarında NÖBETTE olacağız. Tasarı-

nın Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat 
günü uyarı G(Ö)REV’inde olacağımızı ve 
gerekirse süresiz olarak G(Ö)REV’e hazır bu-
lunduğumuzu buradan kamuoyuna bildir-
mek istiyoruz.

Pandemi dönemi bizlere sağlık sistemini 
halkın sağlık hakkını, sağlık çalışanlarının 
sağlığını daha güçlü tartışmamız gerektiği-
ni gösterdi. Bu nedenle 14 Mart Tıp Bayra-
mı’na doğru adımlar atacağız.

24 Ocak’tan itibaren işyerlerimizde ortak 
bildirilerimizi dağıtacak, eylem sürecimizi 
sağlık emekçileri ile paylaşacağız.

26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Meclis’in 
açık olduğu günler NÖBETTE olacağız.

8 Şubat günü G(ö)REV başında olacağız.

Şubat ayı ikinci haftası itibariyle Sağlık Mec-
lisleri’ni kuracak, işyerlerimizde bir araya 
geleceğiz.

14 Mart’a giderken Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Diyarbakır’da Büyük Sağlık Buluşmaları 
gerçekleştireceğiz.

Tüm bu süreçte taleplerimiz açık:

• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar 
kademeli olarak yükseltilmesi,

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelen-
diği birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal 
edilmesi,

• Sağlıktaki personel sayısının kadrolu gü-
venceli istihdam ile OECD ortalamasına 
çıkarılması,

• Asistan hekimler başta olmak üzere 
uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldı-
rılması,

• Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üze-
rinde temel ücretin tüm sağlık emekçi-
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lerine uygulanması; üstüne eğitim duru-
mu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktör-
ler ile ücret skalasının belirlenmesi,

• Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, 
reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin 
iptal edilmesi,

• COVID-19 başta olmak üzere meslek 
kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir 
meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

• Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, 
güvenli işyerleri planlanması,

• Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mob-

bing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler 
ile dayatılan antidemokratik uygulama-
ların derhal bitirilmesi,

• Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, 
taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışma-
ya son verilmesi,

• Sağlık hizmetlerinin planlanmasından 
sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin 
örgütleri aracılığıyla karar alma meka-
nizmalarında yer alması.

Türk Tabipleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
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21.01.2022 

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURALIM! 
SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURALIM! 

Dün İstanbul Kartal da bir Aile Sağlı-
ğı Merkezi’nde hemşire Ömür Erez 
bir erkek tarafından yakın mesa-

feden başından vurularak katledildi. Ömür 
hemşireyi katleden erkek onun işyerine 
elinde silahla girerek mesai arkadaşlarının 
gözleri önünde katletti.

Hatırlayın 2015 yılında Samsun’da Dr. Aynur 
Dağdemir beraber çalıştığı sağlık emekçisi 
kadın arkadaşını eski kocasının şiddetinden 
korumak isterken tarafından katledildi.

İşyerlerimizde sağlık emekçilerine, özellikle 
kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine 
yönelen şiddet kesinlikle kadına yönelen 
şiddetten bağımsız düşünülemez.

Evde sokakta işyerlerimizde neredeyse her 
gün bir kız kardeşimizin yaşam hakkı erkek-
ler tarafından elinden alınarak katlediliyor.

İki senedir sistemin ve iktidarın liyakatsız 
beceriksiz yönetimine rağmen insan üstü 
gayretle Pandemiyle mücadele eden sağlık 
ve sosyal hizmet emekçileri giderek artan 
sağlık şiddetine de maruz kalmaktadır.

Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki, hasta-
neler artık sağlıkla değil şiddetle anılmak-
tadır. Mevcut sağlık sisteminde herkes mut-
suz, en çok da sağlık emekçisi mutsuzdur. 
Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dö-
nüşüm sayesinde oylarımız artmıştır diyen-
lerdir.

Hasta yakınlarının tekmeli saldırısına uğra-
yan gebe hemşire, kafasında mermer blok 
kırılan hekim, boğazı kesilmeye çalışılan 
sağlık emekçisi, her gün her dakika elin-
de bıçakla, tabancayla sağlık emekçilerini 
canlarıyla tehdit eden yeni bir hasta yakını. 
Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah 
edebilmenin olanağı kalmamıştır.
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Göstermelik ‘Sağlıkta Şiddet Yasası‘ bugün 
daha da artan sağlık şiddetini önlemekten 
ötedir.

Sağlıktaki şiddeti; sa-
dece hasta yakınları 
ve hastaların bizlere 
uyguladığı fiili şid-
det olarak tek başına 
ele almıyoruz. İdari 
baskılar, mobbing , 
angarya çalıştırma, 
liyakatsız yöneticile-
rin uygulamaları gibi 
farklı şekillerde şid-
det yöntemleri de uygulanmaktadır.

Ülkemizdeki şiddet iklimi ve faillere yöne-
lik cezasızlık hem kadın ve LGBTİ e hem de 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yöne-
len şiddeti daha da arttırmaktadır.

 “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sağlık çalı-
şanlarının canına kastetmektedir. Bu prog-
ram sonucu oluşturulan kışkırtılmış sağlık 
talebi, muayene sürelerinin 5 dakikaya ka-
dar indirilmesiyle göğüslenmeye çalışıl-
makta, yıllık acil servis başvuru sayısı top-
lam nüfusundan fazla olan dünyadaki tek 
ülke olmamızla sonuçlanmaktadır. Artan 
angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağ-
lık çalışanları her gün dozu artan şiddet ol-
guları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Artık yeter, sağlık emekçileri yaptıkları işe 
yabancılaşmış durumdadır. Hayatlarıyla 
meslekleri arasına sıkıştırılan, emeklerinin 

karşılığı ödenmeyen 
sağlık emekçileri bu 
cendereden kurtuluş ol-
madığını düşünmekte, 
mesleklerini yurtdışında 
yapmanın imkânlarını 
araştırmaktadır

Gerekli önlemlerin alın-
ması için daha ne bek-
lenmektedir? Şiddete 
daha ne kadar seyirci 

kalınacaktır? Hekim, hemşire, ebe, teknis-
yen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin 
tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, 
şiddeti özendiren tüm politikalara karşıyız. 
Özcesi bu sistemin kendisi şiddeti doğur-
maktadır. Sağlık emekçilerinin haklarını ve 
halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek 
başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu 
sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye 
devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetle mücade-
leden geri adım atmayacağız. Şiddetle yüz 
yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip 
çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Ömür hemşire nezdinde kaybettiğimiz bü-
tün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 
saygı ve sevgiyle anıyoruz!

 Sağlik Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasi Ankara Şubesi

Ankara Tabip Odasi

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Ankara Diş Heki
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Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri-
nin uzun yıllar boyunca yaşadığı 
sorunlar Covid-19 pandemisi süre-

since katlanarak artmıştır. Pandeminin ba-
şından beri sağlık ve sosyal hizmet alanın-
daki emek meslek örgütleri olarak ortak ta-
leplerimizi sürekli dile getirmekte, pandemi 
yönetiminin mevcut haliyle sorunlarımızı 
büyüttüğünü ifade etmekteyiz.

Pandemi süresince güvenli çalışma ortam-
larının sağlanamaması, pandemi sürecinin 
iyi yönetilememesi nedeniyle bu güne ka-
dar 353 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 
yaşamını kaybetmişken 150 binden fazlası 
hastalanmıştır. Tüm bunlardan ötürü öfke-
liyiz; “Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz” diye 
haykırdık, çığlıklar attık sesimizi duymak is-
temediler.

Halkın sağlığını korumaya, onları yaşatmaya 
çalışırken yaşamdan kopan yüzlerce sağlık 
ve sosyal hizmet emekçisinin tarifsiz acıları 
hala yüreğimizde... İktidar hiçbir şey yap-
masa da hayatını kaybeden sağlık emekçi-
lerinin geride kalan ailelerine ve çocukları-
na bir vefa borcu kabul edip sahip çıksın. Bu 
konudaki görevini yerine getirsin...

Her gün öldük, bizleri görmezden geldiler. 
İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakan-
lığı önünde haykırdık! Bizleri görmezden 
geldiler. Sözümüzü, eylemimizi görmezden 
gelen bu yaklaşımı alkışlarımızla protesto 
ediyoruz.

Süreç içerisinde sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin talepleri karşılanmadığı gibi 
özellikle Bakanlık ve bazı medya grupların-

22.01.2022 

ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN 
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

HAYKIRIYORUZ….
ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
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dan sağlık emekçilerinin ücret düzeyleri, ek 
ödemeleri konusunda kamuoyunun yanlış 
bilgilendirildiğini; biz sağlık ve sosyal hiz-
met emekçilerini itibarsızlaştıran ve hedef 
gösteren yaklaşımlar sergilendiğini gör-
mekteyiz.

Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet emekçi-
lerini hedef haline getirmeye çalışan bir ta-
kım medya gruplarını ve bunlara müdahale 
etmeyen Sağlık Bakanlığının yaklaşımlarını 
kınıyor, alkışlarımızla protesto ediyoruz.

Uyarıyor ve aşağıda vurguladığımız sorun-
ların ivedilikle çözülmesini istiyoruz.

Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı 
olarak sayılmasına dönük yapılacak düzen-
lemede, illiyet bağı aranmadan, düzenleme 
tüm iş yerlerini ve tüm sağlık emekçilerini 
kapsamalı,

Ek göstergeye ilişkin biz sağlık emek ve 
meslek örgütlerinin talebi karşılanmalı

5 yıla 1 yıl olacak şekilde ve kapsamı geniş-
letilerek yıpranma payı düzenlenmeli

Haklarında memuriyete engel teşkil edecek 
kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç 
tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri gö-
revlerine iade edilmeli.

Farklı istihdam rejimlerine son verilerek 
kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalı, 

sağlık ve sosyal hizmet emekçisi sayısı art-
tırılmalı

Yurttaşların sağlık hakkına erişimini sağ-
lamak için Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde 
ve Merkezlerde pandemi koşullarına uygun 
teknik ve fiziki düzenlemeler bir an önce ya-
pılmalı, bu konuyla ilgili program ve çalış-
ma takvimi paylaşılmalıdır.

İş yükümüz azaltılarak, pandemi dönemin-
de çalışma süresi yeniden düzenlenmeli

Hemşirelik meslek yasası uygulanmalı ve di-
ğer sağlık meslek mensupları için kendileri-
ne özgü meslek yasaları çıkarılmalı

İş hukukuna uygun 7/24 ücretsiz kreş hak-
kımız sağlanmalı, EYT sorunu acilen çözül-
meli.

Mobbinge karşı etkin mücadele edilmeli.

Sağlıkta şiddeti sona erdiren etkin önlemler 
alınmalı.

Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartıl-
malıdır.

Tüm bu haklı taleplerimizin yerine getiril-
mesini ve bunlar hayata geçirilinceye kadar 
mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile 
duyuyoruz.

Ankara Dişhekimleri Odası
Ankara Tabip Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Yurt-Sağlık Sendikası
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01.02.2022

Sağlık Çalışanları "GEÇİNEMİYORUZ" dedi

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin ortak  basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız. 

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/02/Basin_Toplantisi_Metni(01-02-2022).pdf

“EMEKLİLİK GELİRLERİMİZLE GEÇİNEMİYORUZ’’ 

03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba 
Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren 
emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-
2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmış-
tır. Bu tarihten bu yana enflasyonla eriyen 
emekli sağlık çalışanlarının maaşlarına her-
hangi bir iyileştirme yapılmamış ve adeta 
yoksulluk sınırının altında gelirle geçinmek 
zorunda bırakılmıştır. Yasa’da, ilave ödeme-
nin, bütün emekli hekimlere değil sadece 
Emekli Sandığı emeklisi olup, makam taz-
minatı almayan ve emekli olduktan sonra 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile 
ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara 
verilmesi kararlaştırılmıştır. İlave ödeme-
den yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli 
hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, 

Yasa’nın Komisyon görüşmeleri sırasında 
Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ve sendi-
kalar tarafından dile getirilmiş ise de iktidar 
partilerinin milletvekillerinin karşı çıkması 
sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararla-
nabileceği bir düzenleme yapılmamıştır. 

Hekimler arasında ayrımcılık uygulanmış 
olmasının yanı sıra diğer sağlık çalışanları-
nın kapsama alınması hiç düşünülmemiştir. 
Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslana-
mayacak ölçüde düşük olması sebebiyle 
sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen 
ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan 
alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu ba-
kımdan, söz konusu ilave ödemeden yarar-
lanmak için çalışmama şartının getirilmesi 

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2022/02/Basin_Toplantisi_Metni(01-02-2022).pdf
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doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütü-
len sağlık politikası sebebiyle her geçen 
gün hasta sayısı daha da artmakta, bu yo-
ğun talebe cevap verebilmek için daha çok 
sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır. 

Bu nedenle, emeklilere ilave ödeme yapıl-
ması için hizmetten Syf: 1/2 çekilmelerini 
şart koşmak mevcut çalışanların iş yükünün 
daha da artmasına veya çalışmayı sürdü-
rerek olağanüstü düşük emekli maaşını al-
mayı sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer 
yandan, başka meslek gruplarında emekli-
likte ödenen bir takım ek zam ve tazminat-
lar bulunmakta ancak bunlar özelde çalış-
maları halinde kesilmemektedir. 

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasın-
da ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan 
herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu 
nedenle, emeklilere verilecek ilave ödeme-
de, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı 
olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hep-
sine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca ya-
şamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır.

Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, 
mutfakta artan bir enflasyon varken, her 
gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı 

halkın gündemini işgal etmişken her yer-
den “GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmek-
tedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri 
de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insan-
ca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Emekli 
hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR 
ve SSK emeklisi sağlık çalışanlarının aylığı 
2.500 TL’den başlamaktadır. Maalesef bu üc-
retler açlık sınırının da altında kalmıştır. 

Sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylı-
ğına etki edecek 3600-7200 Ek Gösterge-
nin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat 
oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en 
az %150 oranında artış talep ediyoruz. Sağ-
lık Emek Meslek Örgütleri olarak buradan 
tekrar belirtiyoruz, 14 Mart Tıp Bayramın-
dan verilen vaatlerden bıktık. Yıllarca en 
zor koşullarda görevini yapan sağlık emek-
çilerini emeklilikte yoksulluk hatta açlık sı-
nırının altında geçinmeye mecbur edenler 
gelecekte sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. 
Sağlık emekçileri olarak emeklilik gelirleri-
mizle ‘’GEÇİNEMİYORUZ’’
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İki yıldır pandemide geceli gündüzlü 
büyük bir mücadele yürürken yaşamını 
yitiren tüm sağlık emekçilerini saygıyla 

anıyoruz.

Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür 
hale getirmek ve çözüm önerilerimizi top-
lumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler dü-
zenliyoruz.

 Eylemlerde bir yandan halkın sağlık hakkı-
nı korumak için mücadele ederken aynı za-
manda sağlık çalışanlarının çalışma koşul-
larından kaynaklanan sorunlarını toplumla 
paylaşıyoruz. 

Pandemi süreci, bu sağlık sistemi ile artık yol 
alınamayacağını çok açık bir şekilde göster-
di. Halkın sağlık gereksinimlerinin karşılan-
masının önündeki engeller her geçen gün 
artarken, bu engellerle birlikte sağlıkçıların 
yaşam koşulları da katlanılamaz hale geldi.

Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, 
mutfakta artan bir enflasyon varken, her 
gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı 
halkın gündemini işgal etmişken her yerden 
“GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmektedir. 
Elbette sağlık emekçileri de bu yoksullaşma-
dan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti 
alamamaktadır. Emekli hekimlerin %30’unu 
oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi sağlık 
çalışanlarının aylığı 2.500 TL’den başlamak-
tadır. Maalesef bu ücretler açlık sınırının da 
altında kalmıştır.

Sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına 
etki edecek 3600-7200 Ek Göstergenin uy-

gulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranla-
rının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 
oranında artış talep ediyoruz.

 Kamu hastanelerindeki sağlık isçileri olarak 
emeğimizin karşılığını istiyor, sağlık hizme-
tinde biz de varız diyoruz! Bizler sağlık isçile-
ri olarak yok sayılmak, görmezden gelinmek 
istemiyoruz.

Hastanelerimizin güvenliğinde, laboratu-
arlara götürülen kanlarda, sterilize edilen 
ameliyathanelerde, temizlenen hasta odala-
rında, hastalarımızın bakımında, acillere has-
ta taşıyan ambulansların direksiyonlarında, 
hastanedeki tüm cihazların teknik bakımın-
da, hasta kayıtlarında, çekilen tomografiler-
de sağlık isçilerinin emeği var! Bu nedenle, 
sağlık emekçileri arasında çalışma barışını 
bozan, sağlık işçilerini yok sayan uygulama-
ları kabul etmiyoruz! İzinler kaldırıldığında 
sağlık işçisi sayılıyoruz, ama ücretlendirme-
de adımız bile anılmıyor.

Sağlık hizmeti ekip işidir, bu ekibin bozulma-
sına izin vermeyecegiz!

HASTANELERİMİZDE 7 GÜN, 24 SAAT 
ÇALISIYORUZ,
HAKLARIMIZI ISTIYORUZ.

Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak 
olan “haftada 40 saat çalışma” istiyoruz!

Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hu-
kuksuzlukların artık son bulmasını, yaptığı-
mız işlerin belirlenmesini ve “Görev Tanım-
ları”mızın yapılmasını istiyoruz!

02.02.2022

BEYAZ NÖBETTEKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİ BUGÜN İBN-İ SİNA 
HASTANESİNDEN SESLENDİ: "HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"
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12 saatlik çalışmalarımız 11 saat gösteriliyor. 
Ara dinlenme ve yemek molalarımızın dü-
zenlenmesini istiyoruz!

696 Sayılı KHK ile getrilen “Zorunlu Emekli-
lik” uygulamasının son bulmasını, tayin ve 
becayiş hakkımızı istiyoruz!

Bu sağlık sistemi sağlıksızlık getiriyor.

Bu sağlık sistemi yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, ka-
dını yani sağlık hizmetine daha çok gereksi-
nimi olanları görmezden geliyor.

Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, 
yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara 
karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve 
çözümü onlarla birlikte yakalayacağımızın 
umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdü-
rüyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanları-
nın sağlığı ile mümkündür!

Pandemi tüm ağırlığı ve yıkıcı etkisiyle de-
vam ediyor. Biz sağlık çalışanları bu ağır yü-
kün altında kalmamanın mücadelesini veri-
yoruz. Eğer bu ağırlığın altında kalırsak bili-
yoruz ki ezilecek olan toplumumuzdur. 

Pandemi dönemi covid 19 kaynaklı 540 sağ-
lık emekçisi vefat etmiştir. pandemide sağlık 
emekçilerinin ödediği bu bedele rağmen, 
sağlık emekçilerine yönelik şiddet azalma-
mış artmıştır.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2019 yılı 
sonuna kadar 46.276 kişi tarafından beyaz 
kod kullanılmışken, 2020 yılı sonu itibariyle 
bu sayı 72.158 olmuştur.

2015 yılından itibaren tüm sağlık emekçi-
leri tarafından beyaz kod kullanılmaya baş-
landığı düşünüldüğünde sadece pandemi 
yılı olan 2020’de beyaz kod bildirimi %56 
artmıştır. 2020 yılında pandemide 25.882 
beyaz kod bildirimi yapılmıştır. Pandemi yılı 
2020’de günde 71 sağlık emekçisi şiddete 
maruz kalırken, saat başına 3 sağlık emekçisi 

şiddete maruz kalmıştır…

Bugün pandemide 3. yılına yaklaşırken;

Covid 19 kaynaklı kaybettiğimiz ve hala kay-
betmeye devam ettiğimiz arkadaşlarımızın 
acıları hala tazeyken Pandemide, etkili bir 
şiddet yasası düzenleyemeyen siyasi iktida-
ra,  alkış değil insan onuruna yakışır şiddet-
ten ve çatışmadan uzak çalışma koşulları is-
tediğimizi beyan ediyoruz.

Taleplerimizle biraz olsun nefes alabilmenin 
mücadelesini veriyoruz. Sağlık hizmeti ve-
renlerin nefes alamadığı çalışma koşulların-
da halkımızın yaşam hakkının giderek zor-
laşacağını gücümüz yettiğince paylaşmaya, 
iktidara göstermeye çalışıyoruz.

Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşul-
larının düzeltilmesi talebimizin toplumun 
sağlık hakkı almasıyla doğrudan ilişkili oldu-
ğunu göstermeye çalışıyoruz.

Emeğimizin karşılığı olan ücreti almayı, de-
mokratik olmayan uygulamaların kaldırılma-
sını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını 
istiyoruz. Aynı zamanda, kamu kurumların-
da halkın parasız sağlık hizmetini, kolay ve 
nitelikli almasının mücadelesini veriyoruz.

Tüm bu haklı taleplerimizin karşısında iktidar 
bildiğini okumaya devam ediyor.

Bizlere düşük ücreti, fazla çalışmayı, angarya-
yı, baskıyı, pandemiye uygun olmayan sağlık 
kurumlarında çalışmayı reva görürken, top-
luma da ücretli sağlık hizmetini, 5 dakikada 
muayene olmayı, aylar sonra verilen rande-
vuları, hastalıkları ve ölümü hak görüyor. 
Zor koşullar altında sağlık hizmeti üreten 
sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi, güvenli çalışma ve güvenceli iş 
koşullarının sağlanması,  toplum sağlığının 
korunması için oyalama değil haklarımızı 
istiyoruz!
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04.02.2022

SAĞLIK EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN 
TBMM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Hekimlerin Beyaz Yürüyüşü 
sonunda Meclise getirilen, ekonomik 
ve özlük haklarımızda düzenleme 
içeren yasa tasarısının geri çekilmesine 
ve görüşülmesine ilişkin hala bir 
ilerleme kaydedilmemesine karşı 
başlatılan Beyaz Nöbet'in ardından 
4 Şubat Cuma günü TBMM önünde 
yapılan basın açıklamasına Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak katıldık.

Sadece hekimler ve sağlık çalışanları 
için değil, herkes için 8 Şubat’ta G(ö)
revdeyiz!

08.02.2022

HAKLARIMIZ İÇİN GÖREVDEYİZ

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Türkiye genelinde 
hekimler ve sağlık çalışanları G(ö)REV’deydi.
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Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Ta-
bip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçi-
leri Sendikası Ankara Şubesi ve Dev Sağlık 
İş “Haklarımız için G(ö)REVdeyiz” pankartı 
açarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesi bahçesinde basın açıklaması 
yaptı.

OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZ OLANI 
İSTİYORUZ. EKONOMİK VE ÖZLÜK 
HAKLARIMIZ, HALKIN SAĞLIK HAKKI 
İÇİN G(ö)REV’DEYİZ

 Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri 
işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışan-
larını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe 
koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile, 
sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, ça-
lışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hak-
kı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık 
sistemi işlemez hale gelmiştir.

(SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SAĞLIKSIZLIK 
DEMEKTİR)

 Pandemi ile birlikte sağlık emekçilerinin ça-
lışma koşulları daha da kötüleşti, derinleşen  
ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda 
ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık 
hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık ça-
lışanlarının haklarını görmezden gelmekte, 
tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. 
Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık 
geçinemiyoruz.

(SERMAYEYE DEĞİL EMEKÇİYE BÜTÇE)

 Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok 
tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, 
sağlık hizmet sunumunda sevk zincirinin 
tamamen ortadan kaldırıldığı, kışkırtılmış 
sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi top-
lumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını 
elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek 

zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekono-
mik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın 
cebinden giderek daha fazla para çıkmak-
tadır.

(HERKESE EŞİT PARASIZ SAĞLIK)

 Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üre-
ten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık 
emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılı-
ğını almadan her geçen gün umutsuzluğa 
sürüklenmektedirler.

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kış-
kırtılmış sağlık talebinin karşısında tüken-
mekte, angarya ile daha çok çalışmaya zor-
lanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında 
ise insanca yaşanabilecek temel ücrete eriş-
mek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme ya-
lanları ile geçiştirilmektedirler.

(İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ)

 Performans ile sağlık çalışanları birbiri-
ne düşman edilmekte, nitelik değil nicelik 
önemsenmektedir. Yoğun emek gerektiren 
bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların 
yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mob-
bingleri, KHK’ler ve soruşturmalar gibi anti-
demokratik uygulamalar ile sağlık hizmeti 
vermeye çalışan sağlık emekçilerinin iyilik 
hali ortadan kaldırılmaktadır.

(KHK’ler GİDECEK BİZ KALACAĞIZ)

 Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuz-
luklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta, 
pandemiyle beraber daha da derinleşen 
yanlış sağlık politikaları, ülkeye olduğu gibi 
sağlığa da yansıtılan şiddet dili her geçen 
gün daha da can yakmakta, canımızı al-
maktadır. Hemen her gün sağlık emekçileri 
ölümlere varan sağlıkta şiddet ile karşı kar-
şıya gelmelerine rağmen, güvenli işyerleri 
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ve etkili-caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti 
önleme yasası ise bakanlığın gündeminde 
dahi değildir.

(SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN)

 Uzun süredir sağlık emek meslek örgütleri 
olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz 
tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık 
ortamı için birlikte mücadele ediyoruz. Sa-
dece son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz onlarca 
etkililiklerden bazılarını hatırlatmak isteriz.

(EMEK BİZİM SÖZ BİZİM YÜRÜYORUZ 
UMUDA)

Bunlar;

2022-2023 yıllarını kapsayan ve 2021 Ağus-
tos ayında görüşülmeye başlanan TİS öncesi 
Haziran-Temmuz aylarında ve TİS görüşme-
lerinin devam ettiği Ağustos ayı boyunca 
defalarca taleplerimizi dile getirdik. Hasta-
ne önlerinden, il ve ilçe sağlık müdürlükleri 
önünden ve alanlardan seslendik.

 TİS görüşmelerinin yetkilendirilmiş yandaş 
sendika ve birlikte hareket ettiği sarı sen-
dika tarafından emekçiler için hüsranla so-
nuçlanan bir anlaşma ile bitirilmesi üzerine 
2022 Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik ara-
lık ayına kadar devam eden bir sürü eylem 
ve etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlığa, siyasi 
partilere ve TBMM’ye taleplerimizi ilettik. 
Çok sayıda eylem ve etkinliklerle sesimizi 
duyurmaya çalıştık.

30.06.2021 tarihinde ASM’ler için yayınla-
nan ceza yönetmeliğine karşı Ankara’da İz-
mir’de, İstanbul’da mitingler gerçekleştirdik 
defalarca kez iş bıraktık.

Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık 
emekçilerinin angarya çalışma koşullarına 
“çalışırken ölmek istemiyoruz!” yaşamak ve 

yaşatmak istiyoruz!” şiarı ile eylemler yaptık. 
İş bıraktık.

(YAŞAMAK YAŞATMAK İSTİYORUZ)

 “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, 
Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına 
Sahip Çıkıyoruz- Emek Bizim-Söz Bizim” 
diyerek başlattığımız yürüyüş sonrasında 
gerçekleştirdiğimiz BEYAZ FORUM ile talep-
lerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleştirmeci, 
piyasacı politikaların durdurulması sağlık 
hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeni-
den inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa 
bütçe ayrılması için önerilerimizi, talepleri-
mizi ifade ederek ekonomik ve özlük hak-
larımızın iyileştirilmesini istedik.  (SAĞLIK 
HAKTIR SATILAMAZ)

 İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin bir 
kısmının gelirlerinde düzenleme içeren 
ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan 
ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan ta-
sarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık’ta ve 
15 Aralık’ta GöREV’deydik. Ocak ayında gö-
rüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ gö-
rüşülmemesine itiraz ettik. 26 Ocak-4 Şubat 
tarihleri arasında ‘NÖBET’ tutarak tasarının 
kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e ge-
tirilmesi talep ettik. 4 Şubat’ta Meclis önüne 
giderek taleplerimizi bir kez daha haykırdık.

Bugünde sesimize kulak asmayan, talep-
lerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez 
daha uyarı G(Ö)REV’indeyiz.

(OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ)

Taleplerimizi açık:

Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya 
olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksul-
luk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; 
eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi 
faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

271Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Ba
sı

n
Aç

ık
la

m
al

ar
ı

Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti 
önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyer-
lerinin oluşturulması.

Sağlıktaki personel sayısının kadrolu gü-
venceli istihdam ile OECD ortalamasına çı-
karılması.

COVID-19 başta olmak üzere meslek kay-
naklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek 
hastalıkları yasası çıkarılması.

Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar ka-
demeli olarak yükseltilmesi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluştu-
rulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin 
iptal edilmesi.

Asistan hekimler başta olmak üzere uzun 
süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.

Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, re-
çete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal 
edilmesi.

Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mob-
bing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile 
dayatılan antidemokratik uygulamaların 
derhal bitirilmesi.

Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, ta-
şeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son 
verilmesi.

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından su-
nulmasına kadar sağlık emekçilerinin ör-
gütleri aracılığıyla karar alma mekanizmala-
rında yer alması.Sağlığa ve Sağlık emekçile-
rine bütçeden daha fazla pay ayrılması

 Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale ge-
tirilen bu çalışma yaşamının sürdürülemez 
olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oya-
lama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama 
adanmış bir mesleğin mensupları olarak 
hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı 
alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalış-
ma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader ol-
madığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına 
doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları 
gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılan-
maması durumunda daha uzun süreli G(Ö)
REV’e hazır bulunduğumuzu da buradan 
kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

(BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM)
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BASIN AÇIKLAMASI

BEYAZ NÖBET DEVAM EDERKEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ 
OLARAK BUGÜN İBN-İ SİNA HASTANESINDEN SESLENDİK: 

"Haklarımızı istiyoruz"

Basın Açıklaması sırasında ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, 
pandemi boyunca meslek tanımı dışında görevlendirilen meslektaşlarımızın 
sorunları, hastanelerde salgın koşullarına uygun düzenlemelerin hala 
tamamlanmamış olması nedeniyle hastaların yeterli sağlık hizmetine 
erişememesi, BAĞKUR ve SSK emeklisi hekimlerin açlık sınırı altında kalan 
aylıkları ile ilgili konuştu.
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24.02.2022 

SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR, YETKİLİLER İZLİYOR  

Ankara Sağlık Meslek ve Emek Örgütleri 
olarak Dr. Ebru Ergin'in darp edilmesi üzeri-
ne Zekai Tahir Burak Hastanesi önünde dü-
zenlediğimiz basın açıklamasında Sağlıkta 
Şiddete Karşı taleplerimizi bir kez daha dile 
getirdik

Sağlıkta şiddet bu defa Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Po-
likliniği’nde yaşandı. Meslektaşımız Nöroloji 
Uzmanı Dr. Ebru Ergin, “hastasına ilaç yaz-
mak için rapor talep ettiği için” defalarca 
darp edildi! Bir hekimin kafasını yerlere vu-
racak kadar yükselen şiddetin izahı olmaz.

 Sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel 
şiddet, ancak hekimlerin ve sağlık çalışan-
larının yaşamına kast ettiği takdirde Sağlık 
Bakanının gündemine giriyor. Beklentimiz 
sağlıkta şiddeti engelleyecek etkin bir yasa 
ve tedbirlerken, sosyal medyadan “geçmiş 

olsun” paylaşımlarından öteye gitmiyor. Ba-
kanlık ve kamu idarecileri sağlıkta şiddete 
seyirci kalmaya devam ediyor.

 Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2019 yılı 
sonuna kadar 46.276 kişi tarafından beyaz 
kod kullanılmışken, 2020 yılı sonu itibariyle 
bu sayı 72.158 olmuştur. 2015 yılından iti-
baren tüm sağlık emekçileri tarafından be-
yaz kod kullanılmaya başlandığı düşünül-
düğünde sadece pandemi yılı olan 2020'de 
beyaz kod bildirimi %56 artmıştır. 2020 yı-
lında pandemide 25.882 beyaz kod bildiri-
mi yapılmıştır. Pandemi yılı 2020'de günde 
71 sağlık emekçisi beyaz kod kullanırken, 
saat başına 3 sağlık emekçisi beyaz kod kul-
lanmıştır.

 Bugün kamuoyunun konuyu sağlıkta şid-
det yasasına indirgeyerek tartışması, iş yer-
lerimiz özelinde sorunların tartışılmaması 
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alanda en ciddi sorun olarak durmaktadır. 
Sağlıkta şiddet işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği sorunudur. Bakanlığın iş yerlerinde işçi 
sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden pro-
sedür ve işleyişleri dönüştürme, iyileştirme 
sorumluluğu vardır ama aksine Bakanlık, 5 
dakikada bir muayene gibi uygulamalarla 
iş yerlerini daha da güvensiz kılmaktadır. İş 
yerlerimizdeki bu prosedürler ve işleyiş şid-
dete maruz kalmamıza neden olmaktadır. 
Şiddet olayı tartışıldığında, medet umulan 
nokta olan cezalandırmayla son bulmaya-
cağı ise bir gerçeklik olarak durmaktadır. Bir 
iş yerinde işçinin kazaya uğramasına neden 
olan nedenleri ve prosedürleri iyileştirmek 
ne kadar işveren sorumluluğundaysa bu 
noktada da Sağlık Bakanlığının sorumlulu-
ğu vardır.

 Biz sağlık çalışanları, adliyelerde olduğu 
kadar, sağlıkta şiddet sorunumuzun muha-
tapları olan işverenlerden işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kapsamında da hesap sormalıyız. 
Sağlıkta şiddet yasası deyince kamuoyunun 
bu işi sağlıkçı ve şiddet uygulayan arasında-
ki bir düzeye indirgemesi, şiddet sorununu 
çözmediği gibi sebepleri de meşrulaştır-
maktadır. Bir an önce iş yerlerimizin çalışma 
düzeni anlamında güvenli kılınması gerek-
mektedir.

 Yetkililere soruyoruz;

 *Her geçen yıl katlanarak artan beyaz kod 
bildirimi nedeniyle Bakanlık bu kapsamda il 
ve hastane düzeyinde risk tespitini yapmış 
mıdır?

*Sağlık Bakanlığı,  açıkladığı Stratejik Plan 
ile sağlıkta şiddet kapsamında çalışma ya-
pacağını ifade edilmişti. Bu konuda bugüne 
kadar kamuoyuna yansıyan bir çalışma ve 
rapor açıklanmamıştır. Çalışma yapılmakta 
mıdır?

*Ankara EAH en fazla şiddet oluşan ve dozu 
en yüksek şiddet olayları gerçekleşen has-
tanelerden biridir, işveren olarak Başhekim-
liğin yada İl Sağlık Müdürlüğünün bir çalış-
ması var mıdır?

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yo-
ğunlaşan sağlıkta şiddet  haberlerini ihbar 
kabul edip inceleme başlatmış mıdır? Sağlık 
Bakanlığı ile bir çalışma yürütmekte midir?

Sağlıkta şiddetin sadece vaka-i adiye olma-
dığını, arkasında siyasal, hukuki ve sosyolo-
jik sebepler olduğunu defalarca dile getir-
dik.

 Sağlıkta şiddet bütün branşlarda yaşanıyor. 
Geçtiğimiz gün nöroloji uzmanı meslek-
taşımızın maruz kaldığı şiddet tüm nöro-
logların da yakıcı bir sorunu. Türk Nöroloji 
Derneği’nin araştırmasına göre Nöroloji 
uzmanlarının yüzde 73’ü son bir yıl içinde 
çalışma ortamında sözel veya fiziki şidde-
te,  yüzde 59’u çalıştığı kurumda mobbinge 
maruz kaldığını ifade ediyor. Yüzde 56’sı sık-
lıkla depresif ve tükenmiş hissettiğini dile 
getiriyor. Nöroloji uzmanlarının yarısından 
fazlası adli veya idari bir sorun yaşadığında 
hiçbir resmi kurumun yardım etmeyeceğini 
düşünüyor.

 Şiddetin en fazla karşımıza çıktığı yerlerden 
birisi de acil servisler. 600 milyon civarın-
daki poliklinik başvurusunun yaklaşık 150 
milyonu acil servislerdedir. "Acil Servislerde 
Şiddeti Önleme Raporu"na göre, acil tıp uz-
manlarının hemen hemen tamamı meslek 
yaşantıları boyunca en az bir kez şiddete 
maruz kalmıştır; yüzde 38’i 10 kez ve üze-
rinde şiddete uğramıştır!

 Sağlıkta şiddeti tırmandıran faktörlerin 
biri de  hukuksuzluk ve cezasızlık kültürü. 
Pek çok saldırgan mahkemeler tarafından 
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serbest bırakılıyor veya çok düşük para ce-
zalarına çarptırılıyor. Sağlıkta şiddete karşı 
etkin bir yasanın mevcut olmayışı her saat 
başı sözlü ya da fiziksel şiddet yaşamımıza 
neden oluyor.

 Bilinmesini istiyoruz; polikliniklerde, klinik-
lerde, bilgi işlem masalarında maruz kaldı-
ğımız şiddetin nedeni biz değiliz! Artık so-
nuna gelmiş ve pandemi yükünün altında 
kalan sağlık sistemi bizlerin sayesinde ayakta. 

Şiddeti yaratan piyasa mantığına dayalı sağ-
lık organizasyonu modelinin terk edilmesi-
ni, toplum sağlığını önceleyen kapsamlı eşit 
bir modelin uygulanmasını İSTİYORUZ!

 Sağlıkta şiddeti doğuran örgütlenme so-
runları giderilmeden hazırlanacak bir sağ-
lıkta şiddet yasası tek başına caydırıcı olma-
yacaktır. İş yerlerimize ilişkin taleplerimizin 
karşılanmasıyla paralel, sağlık emek meslek 
örgütlerinin taleplerini ve sağlık emekçile-
rinin haklarını gözeten şiddete karşı etkin 
yasanın hayata geçirilmesini İSTİYORUZ!

 Artık başka bir sağlık çalışanının şiddete 
maruz kalmasını istemiyoruz. Görevimizi 
yerine getirirken her an şiddete uğrar mıyız 
korkusuyla yaşamak istemiyoruz.

  SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!
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Kadınlar, yaşamlarının her dönemin-
de ve her alanda ayrımcılıkla karşı-
laşmaktadır. Ülkemizde, çoğu aile-

de başlayan cinsiyete dayalı eşitsizlik okul-
da, evde, çalışma yaşamında devam etmek-
tedir. Cinsiyete dayalı eşitsizlik ve cinsiyet 
eşitsizliğine dayalı şiddet bir insan hakları 
problemidir. Tolere edilemez, normalleştiri-
lemez.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sal-
gını öncesinde de var olan dünyanın eşitsiz-
likleri, salgının getirdiği yeni düzenle birlik-
te daha da büyümekte, emek sömürüsü ve 
yoksulluk hızla artmaktadır.

Pandeminin sağlık alanında da en büyük 
yükünü kadın sağlık çalışanları üstlenirken 
hem toplumsal cinsiyet rolleriyle kadının 
görevi olduğu algısı yaratılan ev içi emeği-
miz, hem de çalışma yaşamındaki emeğimiz 
görünmez kılınmaya devam ediliyor. Salgı-
nın yükünü asıl omuzlayanlar olarak Bakan-
lıktan kurum içi yönetimlere ve hatta sağlık 
meslek örgütlerine kadar karar mekanizma-

larında görmezden geliniyoruz. Oysa kadın-
ların yönetici olduğu ülkelerde pandeminin 
daha iyi kontrol edildiğini, hastalanma ve 
ölüm sayılarının daha düşük olduğunu sal-
gın dönemi boyunca gördük. Sağlık hizmeti 
üreten kadınların karar mekanizmalarında 
yer almaması kabul edilemez.

Sağlık alanında artan şiddet de daha çok 
kadına yönelik.

Ülkemizde kadın cinayetlerinin böylesine 
yükselişte olduğu, kadına yönelik şiddetin 
tırmandığı bir dönemde, ilk imzacısı oldu-
ğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece 
yarısı kararı ile imza çekilmesinin hemen 
ardından, geçen sene Nisan ayında Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak söz konusu Cum-
hurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı 
olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinin ilgili maddelerinin iptali istemiyle Da-
nıştay’da dava açmıştık. Davayı gören Da-
nıştay 10. Dairesi 28.09.2021 tarihinde yü-
rütmenin durdurulması talebimizi reddetti. 
Bunun üzerine 17.11.2021'de bu karara 

YAŞASIN 8 MART YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI !

165 yıl önce bugün, ağır çalışma 
koşullarına karşı mücadele eden, bu 
uğurda yaşamlarını yitiren ve yıllardır 
haklarımız için mücadeleyi sürdüren tüm 
kadınları selamlıyoruz.
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karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 
itiraz ettik. Ocak ayında itirazımız reddedildi 
ama biz yaşam hakkımızdan vazgeçmedik, 
vazgeçmiyoruz.

Kendi yaşamı hakkında karar vermek istedi-
ği için, boşanmak istediği için her yıl yüzler-
ce kadın öldürülürken, kadınların ve çocuk-
ların Medeni Yasa ile tanınan nafaka hakkı-
na da göz dikilmekte, kadının yasal boşan-
ma hakkı kısıtlanmaya çalışılmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin temelinde top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını, şid-
deti önlemenin yolunun da kadının sosyal 
konumunu yükseltmekten, sağlık, eğitim, 
siyaset ve her alanda eşit temsili sağlamak-
tan geçtiğini biliyoruz.

Meslek örgütü olarak toplumsal sorumlu-
luğumuzu yerine getirmek, haklarımızı ve 
yükümlülüklerimizi bilerek hem meslek-
taşlarımız arasında hem kamuoyunda far-
kındalık yaratmak, şikâyet ve yardım meka-
nizmalarını doğru ve hızlı şekilde işletmek 
için Ankara Barosuyla bir işbirliği talebimiz 
oldu. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi 
ile yaptığımız hazırlık çalışması sonucunda, 
meslek örgütleri arasında bu alanda bir ilk 
olan protokolü hayata geçirdik ve Odamız 
bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eği-
timlerine başladık.

Ayrıca kliniklerimizde bulundurmak üzere 
hem meslektaşlarımızı, hem hastalarımızı 
bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlıyoruz. 
Kadın olarak haklarımız, şiddete uğrama 
halinde ya da şiddete uğrama tehdidi ha-
linde başvurabileceğimiz acil destek hatları 
ve merkezlere ait bilgilerin yer aldığı afiş ve 
broşürlerin kliniklere, hastanelere, görünür 
noktalara asılmasının faydalı olacağını dü-
şünüyoruz.

Mesleğin tüm alanlarında toplumsal cinsi-
yet eşitliğine duyarlı anlayışı hayata geçir-
meyi ve buna ilişkin faaliyetler yürütmeyi 
taahhüt eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Po-
litika Belgesini hazırladık, Nisan ayında ya-
pılacak Oda Genel Kurulunda oylayacağız.

Bu çalışmaların yaygınlaşması ve meslek ör-
gütlerinde kadın temsilinin artması, şidde-
tin ve ayrımcılığın her türüyle mücadelede 
bütüncül ve etkili politikaların oluşturulma-
sı için sorumluluğumuzun gereğini yapma-
ya devam edeceğiz.

Her alanda artan şiddetin yanında gittikçe 
derinleşen ekonomik krizin yıkıcı etkileri de 
en çok kadınları mağdur etmektedir. Ülke-
mizde kadın işsizliği %40'ın üzerine çıkmış, 
çalışabilen kadınlar da ayrımcılık ve eşitsiz-
likle karşı karşıya, örgütlenmeden yoksun 
bir şekilde çalıştırılmaktadır. Kadın emeği 
güvencesizliğe sürüklenmekte, ekonomik 
krizin bedeli de kadınlara yüklenmeye çalı-
şılmaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, baskı, şid-
det ve sömürünün, derinleşen krizlerin kar-
şısında, dayanışmamızın verdiği güçle mü-
cadelemizi büyütüyoruz.

Kadınların öldürülmediği, şiddete uğrama-
dığı, ayrıştırılmadığı, eşit eğitim, iş, ücret 
olanaklarına sahip olduğu bir gelecek umu-
duyla,

YAŞASIN 8 MART !
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01.04.2022 

ANKARA SAĞLIK MESLEK VE EMEK ÖRGÜTLERİ OLARAK 
PANDEMİDE KAYBETTİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZI ANDIK 

Ülkemizde COVID-19 nedeniyle 
bugüne kadar 520 sağlık çalışanı 
hayatını kaybetti.1 Nisan 2020’de 

COVID-19 nedeniyle görevi başındayken 
kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anı-
sına Türk Tabipleri Birliği (TTB)72. Büyük 
Kongresi’nde, hayatını kaybeden sağlık 
emekçilerinin 187'sinin hekim olması ne-
deniyle 1 Nisan tarihi “COVID-19 Nedeniyle 
Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını 
Anma Günü” olarak belirlenmiştir. 

İlk kez 17 Mart 2020’de, İstanbul’da bir ecza-
cımız yaşamını yitirdi.  Ne yazık ki yönetici-
ler bugün pandemi bitmiş gibi davranması-
na rağmen, sağlık emekçileri, yurttaşlar ya-
şamını yitirmektedir. Bilimsel gerekliliklerin 
yerine getirilmemesinden dolayı, pandemi 
sürecini sadece sağlık kurumlarında çözme-
ye çalışmanın sonucunda sağlık çalışanları 
büyük bir riskle yüz yüz kalmıştır. 

Hekim, hemşire, sağlık işçisi gibi sağlık 
emeğinin parçası olan 39 sağlık branşı da-
hil, sağlık çalışanlarını koruyamayan bir 
“salgınla mücadele politikası” toplumu da 
koruyamaz, nitekim koruyamamıştır. Ger-
çek verilerden çok uzak olduğunu belirtti-
ğimiz resmî rakamlarla dahi Türkiye’de bu 
güne dek hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 
15 milyona, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ise 
100 bine yaklaşmıştır.

 Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitir-
diğimiz sağlık çalışanlarını anıyor, anıla-
rı önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz onların 
anılarını yaşatmaya, bu salgınla doğru te-
melde mücadele etmeye devam edeceğiz, 
buna söz veriyoruz. Bu salgını bilimsel ilke-
lerle yönet(e)meyenlere rağmen yaşamla-
rını yitirme pahasına mücadele eden tüm 
meslektaşlarımıza, sağlığa emek verenlere 
verebileceğimiz en güçlü söz; Toplum sağ-
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lığını önceleyeceğimiz, bilimin gereklerini 
yapacağımız, doğruları söylemekten asla 
vazgeçmeyeceğimizdir.

 Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızın aile-
lerine bile hürmetsizlik edip “COVID-19’un 
Meslek Hastalığı Sayılması” için illiyet bağı 
isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 
120 gün yıpranma payını bize çok görenler; 
“giderlerse gitsinler”, diyebilecek kadar min-
netsiz olanlar bilsinler ki; Kaybettiklerimizin 
haklarını sormak; emek verenlerimizin hak-
larını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! 
Sağlık mücadelesi size bırakılamayacak 
kadar değerlidir, yaşamın özüdür, topluma 
karşı sorumluluğumuzdur. Topluma sözü-
müz var, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri-
ne sözümüz var: Gitmeyeceğiz.

 Tükeniyoruz, çığlıklarımıza kulak tıkayanlar 

bilmelidir ki, bu toplumun parçası olan biz-
ler kimsenin kahramanı olmak istemiyoruz: 
Yalnızca haklarımızı istiyoruz, haklarımızı 
korumak istiyoruz, toplumun sağlık hakkını 
korumak istiyoruz! COVID-19’un illiyet bağı 
aranmaksızın meslek hastalığı sayılması için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyo-
ruz. Hakkımız olan yıpranma payının uygu-
lanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza 
yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz. 

Küresel salgında kaybettiğimiz tüm sağlık 
çalışanlarının anıları önünde bir kez daha 
saygı ile eğiliyoruz. Onlara, topluma sağlıklı 
bir gelecek için mücadele sözümüz olsun. 
Anıları, sağlık hakkı mücadelemizde bize 
ışık olacaktır.

 Unutmayacağız! Unutturmayacağız! Unu-
tulmayacaklar!
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BASINDA ODAMIZ
12.09.2020
birartibir.org

12.09.2020
bbc.com

https://www.bbc.com/turkce/
haberler-turkiye-54130032.amp

Ankara'da artan vaka sayılarını, 
5,5 aydır tüm Türkiye'de 

filyasyon uygulamasını yürüten 
meslektaşlarımızın sıkıntılarını, salgın 
yönetimindeki aksaklıkları konuştuk, 

taleplerimizi aktardık. 

Oda Başkanımız Serhat Özsoy, Ankara'daki 
gelişmelerin endişe verici boyutta olduğunu 
söyledi. 

https://www.birartibir.org/
siyaset/832-bu-sekilde-
surdurulemez
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22.09.2020
CUMHURİYET

31.10.2020
EVRENSEL

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/filyasyon-
temsilcileri-sorunlarini-bakanliga-iletti-1767937

Kaynak: https://www.evrensel.net/
haber/417783/ankara-dishekimleri-
odasi-bakanlik-sartlari-kendi-
kliniklerine-uygulamiyor?fbclid=IwA
R25JFzmTf7PgUEt4nwrgDtVjKxujrq
rj-f0nNMz4sbuNV_BwWgAtyiK844

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/filyasyon-temsilcileri-sorunlarini-bakanliga-iletti-1767937
https://www.evrensel.net/haber/417783/ankara-dishekimleri-odasi-bakanlik-sartlari-kendi-kliniklerine-uygulamiyor?fbclid=IwAR25JFzmTf7PgUEt4nwrgDtVjKxujrqrj-f0nNMz4sbuNV_BwWgAtyiK844
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16.11.2020
CUMHURİYET

Kaynak: https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/
ankara-dishekimleri-
odasi-koronavirus-meslek-
hastaligi-sayilmali-1791500

16.11.2020
SOL HABER

Kaynak: https://sol.org.tr/
haber/ankara-dis-hekimleri-
odasi-genel-sekreteri-
yuksek-enfeksiyon-riski-
var-19374

https://haber.sol.org.tr/haber/ankara-dis-hekimleri-odasi-genel-sekreteri-yuksek-enfeksiyon-riski-var-19374
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-dishekimleri-odasi-koronavirus-meslek-hastaligi-sayilmali-1791500
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30.11.2020
SOL HABER

30.11.2020
YURTGAZETESİ 

Kaynak: https://www.
yurtgazetesi.com.tr/service/
amp/yasam/dis-hekimleri-
tukenmislik-sendromuna-
suruklenmistir-h168082.html?_
_&fbclid=IwAR2UAysxrCvFgl9c
4jLQ6TZq7WcsnbBykB7sc7Ufo
pY7_tE29EvuHI7OTc8

Kaynak: https://sol.org.tr/haber/fakultelerdeki-uzmanlik-ogrencileri-de-
sahaya-cagirildi-20459

https://www.yurtgazetesi.com.tr/service/amp/yasam/dis-hekimleri-tukenmislik-sendromuna-suruklenmistir-h168082.html?__&fbclid=IwAR2UAysxrCvFgl9c4jLQ6TZq7WcsnbBykB7sc7UfopY7_tE29EvuHI7OTc8
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01.12.2020
CUMHURİYET

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dishekimleri-pandemide-
ekipman-sorunu-yasiyor-1795127
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03.12.2020
KRT TV

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, KRT TV‘de

04.12.2020
HÜRRİYET

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, KRT TV‘de Ankara Saati programında 
Elif Şentürk'ün konuğu olarak Ankara'da son durum, artan vaka sayıları, 
salgın yönetimindeki aksaklıklar, filyasyon uygulaması ve kamu 
hastanelerinde tedavi hizmetlerinin verilmesinde yaşanan sorunlara 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PYgwxdVu4QM 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yerel-
haberler/ankara/dis-hekimleri-meslek-
tanimlari-icinde-calismali-41679372?fbclid=I
wAR3qB3xGbXVJyGdyd9AuhaPPj1EZ4X8dsV
vC8o_7Odkw5ofZK4SyaOZxzFw
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11.12.2020
GAZETEDUVAR

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/saglik-calisanlari-caresizlikten-
cocuklarini-hastaneye-goturuyor-haber-1506972
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17.12.2020
CUMHURİYET

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bir-filyasyon-calisani-
yasadiklarini-anlatti-1799208
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03.01.2021
EVRENSEL

Kaynak: https://amp.evrensel.net/haber/422660/filyasyonda-calisan-kadin-
dis-hekimleri-tuvaletimin-gelmemesi-icin-su-bile-icmiyorum?fbclid=IwAR1r
oXjtaJjs7NF98QdmsgD4_K50ktC8Wgqm_0l63Z1WjlwTZ1Y08w8xalY
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05.01.2022
KRT TV

ODA BAŞKANIMIZ DR. SERHAT ÖZSOY, KRT TV‘DE 

14.01.2021
CUMHURİYET

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, KRT TV‘de Antivirus programında Anıl Ergin'in konuğu 
olarak Ankara'da son durum, vaka sayıları, salgın yönetimindeki aksaklıklar, filyasyon 
uygulaması, kamu hastanelerinde tedavi hizmetlerinin verilmesinde yaşanan sorunlar ve 
pandemi mücadelesinde yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GvKY_dR8Vt4

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/dis-hekimleri-filyasyonda-
dis-tedavisi-aksamada-1805973?fbclid=IwAR3S1GTXOTDUqK4qkCZpg5J0mQsX-
NNDqQi5yusloPd0Usm8UvAdMoISikM
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21.01.2021
EVRENSEL

Kaynak : https://www.evrensel.net/haber/424023/dis-hekimleri-vatandas-pandemide-
ucretsiz-agiz-dis-sagligi-hizmetine-ulasamadi?fbclid=IwAR14a2T_s-YIZ2kH4FK12lmVkTyY
kusZrperCE2v2mNM3q43QCJvM2DK-7Q
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12.02.2021 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENFLASYONU !

AKP iktidarı, 2014’te yayımladığı “2023 
Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eği-
timi” planına uymadı. Planda, diş hekimliği 
fakültelerine öğrenci alımlarının azaltılması 
önerilirken, 2014’ten bu yana 41 diş hekim-
liği fakültesi daha açıldı. Durumu değer-
lendiren Ankara Diş Hekimleri Odası Genel 
Sekreteri Gamze Burcu Gül, işsiz hekim sa-
yısının artacağına ve mesleğin itibarsızlaşa-
cağına dikkat çekti.

İktidarın 2014’te yayımladığı planda, “Diş 
Hekimliği fakültelerindeki öğrenci alımının 
mevcut haliyle devam etmesi durumunda, 
2023 hedefine göre yaklaşık 6 bin diş tabibi 
fazla yetiştirilmiş olacaktır” uyarısı yapıldı. 
Planda öğrenci alımlarının azaltılması tavsi-
ye edildi. 

Kendi önerisine uymayan iktidar, öğrenci 
sayısını azaltmak yerine, 2014’ten bu yana 
41 fakülte daha açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın kararnamesiyle geçtiğimiz hafta 
sonu 2 diş hekimliği fakültesi daha açıldı. 
Böylece Türkiye’deki diş hekimliği fakültesi 
sayısı 99’a ulaştı. Bu sürede öğrenci kontej-
yanları da arttırıldı. 2003'te yıllık 929 olan 
öğrenci kontejyan sayısı, 2021 itibariyle 7 
bin 500 civarına ulaştı.

‘APARTMANDAN BOZMA FAKÜLTELER’

Durumu değerlendiren Ankara Diş Hekim-
leri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, 
“Neredeyse her mahalleye açılan apartman-
dan bozma, kadrosu ve donanımı yetersiz 
tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve eğitim ka-
litesindeki düşüşle hekim sayısının kontrol-
süz artması hem toplumdaki sağlık mesleği 

algısında değer kaybı yaratarak mesleğin 
itibarını sarsıyor, hem de toplum sağlığını 
riske atıyor” uyarısı yaptı. Ülke kaynaklarının 
verimsiz kullanıldığını vurgulayan Gül, “İşsiz 
ordusuna hekimleri de ekliyoruz. Mezun 
olup devlet kurumlarına atanmayan, klinik 
açacak maddi gücü olmayan genç meslek-
taşlarımız çalışmak zorunda oldukları için ya 
asgari ücretle özel kliniklerde çalışıyor ya da 
hekim dışı sermayenin tuzağına düşüyorlar. 
Yaratılan hekim enflasyonu emeğimizi de-
ğersizlestiriyor” dedi. 

‘SERMAYE SAHİPLERİ DİPLOMAYI 
KULLANACAK’

Gül, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siya-
si rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz 
fakülteler bir an önce kapatılmalı. Var olan 
fakülte kontenjanları azaltılmalı. Fakülte-
ler kurulmadan önce meslek örgütleri ve 
akademiden görüş alınmalı. Öğretim üyesi 
eksikliği tamamlanmadan fakülteler açıl-
mamalı. Aksi takdirde meslektaşlarımızın 
geleceğini planlamak mümkün olmayacak 
ve işsizlik kaçınılmaz olacak. Yani sermaye 
sahipleri, mezun hekimlerimizin adına, on-
ların diplomasıyla klinikler açacak. Bu ille-
gal açılan ve diş hekimliğiyle ilgisi olmayan, 
para kazanma amacı taşıyan kliniklerin art-
masına neden olacak.”

Kaynak: https://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/dis-hekimleri-fakultesi-
enflasyonu-1813196

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dis-hekimleri-fakultesi-enflasyonu-1813196
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Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekre-
teri Gamze Burcu Gül, Cumhurbaşkanı Ka-
rarnamesi ile açılan 2 diş hekimliği fakülte-
sinin işsizlik yaratacağına dikkati çekti. Gül, 
"Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi 
rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fa-
külteler bir an önce kapatılmalıdır. Hastane 
açar gibi fakülte açmaktan vazgeçilmeli" 
dedi.

Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) Genel 
Sekreteri Gamze Burcu Gül, Cumhurbaş-
kanı Kararnamesi ile açılan 2 diş hekimliği 
fakültesinin yaratacağı işsizlik adına açıkla-
mada bulundu.

Evrensel'in haberine göre, önlem alınmazsa 
10 yıl içerisinde işsiz hekimlerin, meslekleri-
nin dışında başka alanlarda çalışmak zorun-
da kalacakları belirtilen açıklamada, “Hiçbir 
hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant 
için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülte-
ler bir an önce kapatılmalıdır. Var olan fakül-
te kontenjanları azaltılmalı, öğretim üyesi 
eksikliği tamamlanmadan fakülteler açıl-
mamalıdır. Aksi takdirde meslektaşlarımızın 
geleceğini planlamak mümkün olmayacak 
ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün 
2008 yılına ait ‘Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve 
Sağlık İnsan Gücü Raporu’nda; ‘Sağlık insan 
gücü planlaması, topluma bugün sunulan 
ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini 
gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının 
yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün 
bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile 
ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir’ 
denmektedir. Ancak ne yazık ki uygulama 
böyle değil. Son 10 yıldır insan gücü planla-

ması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde bir-
biri ardına diş hekimliği fakülteleri açılıyor, 
öğrenci kontenjanları da kaygı verici halde 
artıyor. Bu sürdürülemez durumla ilgili ön-
lem alınmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
işsiz hekimler, mesleklerinin dışında başka 
alanlarda çalışmak zorunda kalacaklar. Ne-
redeyse her mahalleye açılan apartmandan 
bozma, kadrosu ve donanımı yetersiz tıp ve 
diş hekimliği fakülteleri ve plansızca arttırı-
lan kontenjanlar, ülkemizde sınavı kazana-
mayıp yurt dışında eğitim alanların denk 
olmayan bu eğitimle aldıkları denklik ve 
sonuçta eğitim kalitesindeki düşüşle birlik-
te hekim sayısının kontrolsüz artması hem 
toplumdaki sağlık mesleği algısında değer 
kaybı yaratarak mesleğin itibarını sarsıyor, 
hem de toplum sağlığını riske atıyor" ifade-
leri kullanıldı.

“İŞSİZ ORDUSUNA HEKİMLERİ DE 
EKLİYORUZ”

İhtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre be-
lirleyen ulusal sağlık politikaları oluşturul-
madan, toplum sağlığının çağdaş ülke se-
viyelerine getirilmesini mümkün olmadığı 
belirtilen açıklamada, “Ülke kaynaklarını 
verimsiz kullanıyor, işsiz ordusuna hekimle-
ri de ekliyoruz. Biliyorsunuz, tüm dünya ül-
kelerinde olduğu gibi ülkemizde de sağlık 
meslekleri arasında diş hekimliği, en mali-
yetli eğitimdir. Ailelerinin türlü fedakarlıkla 
okuttuğu bu başarılı öğrenciler, zorlu eği-
tim surecini tamamlayıp da hekim unva-
nını kazandıktan sonra ailelerinden harçlık 
almayı kabul edemezler. Mezun olup dev-
let kurumlarına atanmayan, klinik açacak 
maddi gücü olmayan genç meslektaşları-
mız çalışmak zorunda oldukları için ya as-

15.02.2021 
EVRENSEL
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gari ücretle özel kliniklerde çalışıyor ya da 
hekim dışı sermayenin tuzağına düşüyorlar 
Yaratılan hekim enflasyonu emeğimizi de-
ğersizleştiriyor. Hekimin bilgisi dışında dip-
lomasını kullanan illegal klinikler büyük bir 
halk sağlığı tehdidi de oluşturuyor” ifadele-
rine yer verildi.

“HASTANE AÇAR GİBİ FAKÜLTE 
AÇILMAMALI”

Açıklamada, “Hiçbir hazırlık yapılmadan, 
plansızca, siyasi rant için açılan, teknik alt-
yapısı yetersiz fakülteler bir an önce kapa-
tılmalıdır. Hastane açar gibi fakülte açmak-
tan vazgeçilmeli, sağlık insan gücü stratejik 
planlamaları ivedilikle yapılmalıdır. Hiçbir 
hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant 
için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakül-
teler bir an önce kapatılmalıdır. Var olan 
fakülte kontenjanları azaltılmalıdır. Fakül-

teler kurulmadan önce meslek örgütleri 
ve akademiden görüş alınmalıdır. Öğretim 
üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülte-
ler açılmamalıdır. Fakültelerin müfredatları 
evrensel standartlarda, laboratuvarları ve 
kütüphaneleri ise taleplere yanıt verecek 
yeterlilikte olmalıdır. Aksi takdirde meslek-
taşlarımızın geleceğini planlamak mümkün 
olmayacak ve işsizlik kaçınılmaz olacaktır” 
denildi.

Kaynak: https://www.birgun.net/amp/
haber/ankara-dis-hekimleri-odasi-
siyasi-rant-icin-acilan-fakulteler-issizlik-
yaratacak-334017?fbclid=IwAR1OE_6iChw
7fpjM1hAjjFmav4jSw3APrZuyVFPYydQz2
RN2E_iO5dY9tGg

01.03.2021
EVRENSEL 

Pandemiye karşı çeşitli alanlarda görev 
alan sağlıkçılar, Ankara'da son günlerdeki 
vaka artışına dikkat çekerek mutant virüse 
işaret ediyor.

Mart ayında salgın tedbirlerinin illerin vaka 
oranlarına göre kaldırılabileceği açıklandı. 
Orta riskli grupta bulunan Ankara’da da ön-
lemlerin kaldırılabileceği ifade ediliyor an-
cak sağlık meslek örgütleri yeni bir duruma 
dikkat çekiyor. Salgına karşı çeşitli alanlarda 
görev alan sağlıkçılar, kentte son günlerde-
ki vaka artışına dikkat çekerek mutant virü-
se işaret ediyor.

"MUTANT VİRÜS TESPİT EDİLEN 
BÖLGELERDE ARTIŞ VAR"

Filyasyon çalışmalarına ilişkin konuştuğu-
muz Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sek-
reteri Gamze Burcu Gül, diş hekimlerinin 
büyük kısmının görev yerlerine döndüğü-
nü aktardı. Gül, vakalarda bir miktar azalma 
var gibi görünse de mutasyonlu virüsün 
tespit edildiği bölgelerde artış yaşandığını 
vurguladı. Kamu ağız diş sağlığı merkezle-
rinde ve hastanelerde pandemi koşullarına 
uygun fiziki düzenlemelerin yapılmadığını 
ve buna rağmen diş hekimlerinin çalışmaya 
zorlandığını belirten Gül, “Aşılanmada belli 
bir noktaya gelinip salgın kontrol altına alı-
nana kadar daha temkinli olunmasından 
yanayız” dedi.
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Acil Tıp Teknisyeni ve SES Ankara Şubesi Yö-
neticisi Canberk Akkuş ise yataklı hastaların 
sayısında düşüş olduğunu ifade etti ve şu 
uyarıyla sürdürdü sözlerini:

“En son böyle bir düşüşü yaşadığımızda kı-
sıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Sonrasın-
da tekrar vaka sayılarında artış gerçekleşti. 
Bundan dolayı tedbirlerin kademeli olarak 
kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Vaka ar-
tış-düşüş döngüsünden kurtulmak için ge-
rekli önemler alınması gerekiyor.”

"BAZI KLİNİKLERDE TAMAMEN VAR-
YANTLI HASTALAR VAR"

Hastanelerdeki duruma ilişkin sorularımızı 
yanıtlayan SES MYK Üyesi Eylem Kaya Eroğ-
lu da “Vaka sayısının azaldığını iddia ediyo-
ruz ama varyantlı hastaların takibiyle ilgili 
özel kliniklerin açıldığını biliyoruz. Pandemi 
hastanesinde birkaç katta İngiliz varyantıy-
la ilgili hastalar yatırılıyor. İngiliz varyantının 
hızla yayıldığı biliniyor. Sonuçları görme-
den açılmalara başlamak çok tehlikeli. Ye-
terli oranda aşılama yapılmadan açılmanın 
erken olduğunu düşünüyoruz” dedi. Eroğ-
lu, aşılama hızının dünya genelinde artırıla-
bilmesi için de patentin kaldırılması gerek-
tiğini ifade etti “Daha fazla aşının üretilmesi 
ve küresel ölçekte her ülkeye ulaştırılması 
gerekiyor” dedi.

KARARLAR YİNE MERKEZİ DÜZEYDE 
VERİLECEK

Ankara’da vaka sayısının son iki haftada yak-
laşık yüzde 30 arttığını vurgulayan Ankara 
Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise açık-
lanan verilerin ne kadar gerçekçi ve şeffaf 
olduğunu bilmediklerini hatırlattı. Karakoç, 
yataklı tedavi kurumlarındaki hastalarının 
üçte birinin de mutant virüs hastası oldu-
ğuna dikkat çekti.

İllerin durumuna göre karar verilmesinin 
önemli olduğunu ama yerellerde karar me-
kanizmasının sadece Valilik emrinde kuru-
lan pandemi kurumlarında olduğunu be-
lirten Karakoç, sağlık meslek örgütlerinin, 
bağımsız hekim heyetlerinin burada temsil 
edilmediğine dikkat çekti ve “Dolayısıyla 
karar yine merkezi düzeyde verilecek” dedi.

AKP kongrelerindeki görüntülere de de-
ğinen Karakoç, “Virüs bulaşmak için siyasi 
görüşe göre mi tercih yapıyor? Bunu ger-
çekten merak ediyoruz. Ne yazık ki sağlık 
otoritesi dediğimiz Sağlık Bakanı, ‘Ben bunu 
öngöremedim’ dedi. Yani bunu kabul etmek 
mümkün değil” dedi.

"EĞİTİM ÖNLEMLER ALINARAK DEVAM 
ETMELİ"

Yeniden açılmada en önemli noktalardan 
birinin yüz yüze eğitim olduğunu dile geti-
ren Karakoç, “Okul öncesi eğitim hatta 5 ile 
12 yaş arası eğitim alan çocukların, eğitim 
emekçilerinin ve çalışan işçilerin maskeleri-
nin kamu tarafından sağlanması ve düzenli 
bir şekilde test yapılarak aşılanmaya baş-
lanması gerekiyor. Sadece aşılama yeterli 
değil. Ülkemizde sınıflar 35-40 kişilik şekilde 
eğitim veriliyor. Okul mevcudunun da buna 
göre düzenlenmesi gerekiyor” diye konuş-
tu.

Kaynak: https://www.evrensel.net/
haber/426985/saglik-orgutlerinden-
normallesme-uyarisi-mutant-virus-
yayiliyor-onlemler-surmeli?fbclid=IwAR3
GANxlQKBq9Io9J2-1fRY_IZ0BpN1e0Y8_
DsqBLnKwgutvNLUCKPHMr7s

https://www.evrensel.net/haber/426985/saglik-orgutlerinden-normallesme-uyarisi-mutant-virus-yayiliyor-onlemler-surmeli?fbclid=IwAR3GANxlQKBq9Io9J2-1fRY_IZ0BpN1e0Y8_DsqBLnKwgutvNLUCKPHMr7s


ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

295Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Ba
sı

nd
a 

Od
am

ız

19.04.2021
BİRGÜN NET

KORONAVİRÜSTEN NASIL ETKİLENDİK?

"COVID-19 salgınından ağız ve diş sağlığı da olumsuz etkilendi."

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/koronavirusten-nasil-etkilendik-341341?fbcli
d=IwAR27WC1iql_7wMHEzBiPIe0bqgHbf6YoG-pvyEw-XjxbRa2wo6uSOmbiqvo
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05.05.2021

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, KRT TV‘de "Antivirüs" 
Programında

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, 
KRT TV‘de Antivirus programında 
Anıl Ergin'in konuğu olarak 
Ankara'da son durum, vaka 
sayıları, salgın yönetimindeki 
aksaklıklar, filyasyon uygulaması, 
kamu hastanelerinde tedavi 
hizmetlerinin verilmesinde 
yaşanan sorunlar ve 
pandemi mücadelesinde 
yapılması gerekenlere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

12.05.2021 
BİRGÜN NET

Ankara Dişhekimleri Odası, 
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine 
karşı dava açtı

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından İstanbul 
Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilmeye ilişkin 
19.03.2021 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinin iptali amacıyla 29 Nisan 2021 
tarihinde Danıştay’da dava açıldı.

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/ankara-dishekimleri-odasi-istanbul-sozlesmesi-
nin-feshine-karsi-dava-acti-344460

https://www.youtube.com/watch?v=GvKY_dR8Vt4
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21.06.2021 

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI İLE ANKARA BAROSU 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ankara Dişhekimleri Odası 
ile Ankara Barosu arasında 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadın haklarına ilişkin 
farkındalık oluşturma ve güç 
birliği amacıyla bir protokol 
imzalandı. 

Kaynak: https://www.evrensel.
net/haber/436044/ankara-
dishekimleri-odasi-ile-ankara-
barosu-kadin-haklarina-dair-
protokol-imzaladi

19.10.2021 
CUMHURİYET

Gamze Burcu Gül, aşı karşıtı söylemlerin 
günümüzde sosyal medya aracılığıyla ya-
yıldığına dikkat çekerek “İnfodemi (bir has-
talık hakkında hızla yayılan doğru ve yanlış 
bilgiler) pandemi kadar tehlikeli” uyarısında 
bulundu.

Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini gös-
terirken salgınla birlikte kamuoyunun gün-
demine “aşı karşıtlığı” da girdi. Aşı karşıtlığı 
yeni bir kavram değil. Ankara Diş Hekimleri 
Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu 
Gül, aşı karşıtlığını tarih üzerinden örnek-
lendirdiği ve infodemi riskine dikkat çek-
tiği “İnfodemi de pandemi kadar tehlikeli” 
başlıklı çalışmasını Cumhuriyet’le paylaştı. 
Aşı karşıtlığının Türkiye’de değil, tüm dün-
yada yükselen “bilim karşıtlığı” akımının bir 
parçası olduğuna dikkat çeken Gül, “Aslında 
aşı karşıtlığının tarihi, aşılar kadar eski. Mil-
yonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar 

imparatorlukları yıkmış, toplumsal yapıları 
değiştirmiştir. Özellikle çiçek hastalığı kitle-
sel ölümlere neden olmuştur” dedi. 

‘SÖMÜRÜYE KARŞI OLALIM’

Gül, “Aşı karşıtı fikirler çoğunlukla akla, bi-
lime dayanmasa da çok hızlı bir şekilde 
medya ve özellikle sosyal medya üzerinden 
yayılma imkânı buluyor. Araştırmalar göste-
riyor ki internet kullanıcılarının yüzde 80’i, 
sağlıkla ilgili online bilgi arayışına giriyor; 
bunların yüzde 16’sı aşılarla ilgili arama ya-
pıyor ve bu grubun da yüzde 70’i buldukları 
bilgilerin tedavi kararlarını etkilediğini be-
lirtiyor” dedi. 

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/
turkiye/ado-genel-sekreteri-gamze-burcu-
gulden-asi-karsitliginin-tarihsel-surecine-
iliskin-calisma-1877800 

https://www.evrensel.net/haber/436044/ankara-dishekimleri-odasi-ile-ankara-barosu-kadin-haklarina-dair-protokol-imzaladi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ado-genel-sekreteri-gamze-burcu-gulden-asi-karsitliginin-tarihsel-surecine-iliskin-calisma-1877800
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Neredeyse iki yıldır tüm dünya eko-
nomik, siyasi, tıbbi ve bilimsel bir 
mücadele yürüterek COVID-19 

pandemisiyle boğuşuyor. Biliyoruz ki bu 
salgını bitirebilmek için aşılama ile kazana-
cağımız bağışıklık dışında kullanabileceği-
miz bir metot şu an mevcut değil.

Aşı, bireyin sağlık hakkının temel bir bile-
şeni ve koruyucu hekimliğin en başarılı ön-
lemlerinden biridir.

Hastalıklara karşı bağışıklık oluşturan aşılar, 
sağlığı geliştirmede ve enfeksiyon hastalık-
larının yükünü azaltmada halk sağlığının en 
etkili silahlarından.

Aşı ile önlenebilir hastalıklar, rutin aşı prog-
ramları ile büyük ölçüde azaltılıp, aşılama 
yoluyla her yıl dünyada 2-3 milyon ölümün 
önüne geçilirken yine bu aşı programları sa-
yesinde ekonomik ve sosyal kazanımlar da 
elde edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü de bu yönüyle bağışık-
lama hizmetlerini, en önemli ve en maliyet 

etkili toplum sağlığı uygulamaları arasında 
kabul ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, aşısı olan 
bir hastalığın aşısının devlet tarafından va-
tandaşlarına ücretsiz şekilde erişimi müm-
kün kılınmadığında, bunun bir sosyal hak 
ihlali olduğunu söylediği tavsiye kararları 
var. Çünkü mesele aşı karşıtlarının ifade et-
tiği gibi bireysel bir haktan öte, bir sosyal 
devlet ve sosyal hak meselesi. 

Bununla birlikte aşı mevzuu “herkesin ha-
yatına, kimse karışamaz” sığlığında değer-
lendirilemez. Zira toplum içinde, toplumla 
beraber yaşıyoruz ve bulaşıcı hastalık salgı-
nından söz ediyoruz. Aşılı olanların bulaştı-
rıcı olma ihtimalinin azaldığı tıbbi verilerle 
desteklendiğine göre konuştuğumuz şey 
bireysel bir tercih değil, kamu sağlığıdır. 

İçinde bulunduğumuz salgın döneminde 
güvenli ve etkili COVID-19 aşılarıyla bağışık-
lama, hastaneye yatışları ve ölümleri azalt-
ma, toplumsal işleyişin geri kazanılmasına 

19.10.2021

İNFODEMİ DE PANDEMİ KADAR TEHLİKELİ
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yardımcı olma stratejisinin en önemli bile-
şeni iken aşı karşıtlığı da sadece Türkiye'de 
değil, tüm dünyada yükselen "bilim karşıtlı-
ğı" akımının bir parçası olarak gündemden 
düşmüyor. Aslında aşı karşıtlığının tarihi aşı-
lar kadar eski diyebiliriz.

Yüzyıllar boyunca gerçekleşmiş büyük sal-
gınlar insanlık tarihinin şekillenmesinde 
önemli rol oynamıştır. Çok kısa sürede mil-
yonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar 
imparatorlukları yıkmış, toplumsal yapıları 
değiştirmiştir. Özellikle çiçek hastalığı dün-
yanın her bölgesinde kitlesel ölümlere ne-
den olmuştur.

İşte modern aşının tarihi de 18. yüzyılda köy 
doktoru Edward Jenner'ın bulduğu çiçek 
aşısına dayanıyor.

 1801'de, yani Jenner metoduna göre çiçek 
aşısı uygulaması başladıktan üç yıl sonra 
Osmanlı Devleti'nde aşı, resmi politika ha-
line geldi. Çiçek aşısının uygulanması için 
1885'te "Çiçek Nizamnamesi" adı verilen bir 
kanun çıkarıldı. Bu, dünyada ilkti ve kanun 
uyarınca aşı yaptırmayan kişiler askeri ve 
yatılı okullara alınmıyordu.

1915 tarihli son nizamnamede ise Osmanlı 
Devleti'nde yaşayan herkese 6 aylık iken, 7 
yaşında ve 19 yaş sonuna kadar olmak üze-
re üç defa aşılanma mecburiyeti getirildi. 
Ancak bu sırada Doktor Jenner'ın inekler 
sayesinde yaptığı buluş, Batı'da büyük tar-
tışmalara sebep oluyordu. Din adamları ve 
doktorlar, aşılanan kişilerin sığırlara dönüşe-
ceğini ve kadınların büyük baş hayvanlarla 
aşk yaşayacağını söylüyordu. Fakat inek-in-
sanlar ortaya çıkmayınca aşının, Tanrı'nın 
iradesini yok saydığı tezine başvuruldu.

 Birleşik Krallık'ta ise çiçek aşısı 1853'te ço-
cuklar için zorunlu hale geldi. Tarihteki ilk 

aşı zorunluluğu o dönem çok güçlü bir mu-
halefet yarattı.

Tüm bu karşı çıkışlara rağmen ilk aşının ge-
liştirilmesini sağlayan ve sadece 20. yüzyıl-
da 300 milyon kişinin ölümüne neden olan 
çiçek hastalığını yok etmek için 1966 yılın-
da dünya çapında aşı kampanyaları başla-
tılmış, DSÖ 1980 yılında çiçek hastalığının 
tüm dünyada eradike olduğunu ilan etmiş-
tir.

1885’te kuduz aşısını bulan mikrobiyolog 
ve kimyager Louis Pasteur de aşı karşıtları 
tarafından "laboratuvarda kuduzunu" üre-
terek kâr elde etmek istemekle suçlandı. 
Gelin görün ki Pasteur'ün memleketi 21. 
yüzyılda yaşanan pandemide aşılama oran-
larında dünya ortalamasının çok gerisinde 
kalacak, en yaygın aşı karşıtı gösterilere 
sahne olacaktı.

Kuduzun ardından tifo, kolera ve vebaya 
karşı,1920'lerde tüberküloz, difteri, tetanoz 
ve boğmaca gibi birçok ölümcül hastalığa 
karşı aşılar geliştirildi.

Aşılama faaliyetleri şeytana uymak şeklinde 
tanımlanırken ya da aşılamanın zorunlu kı-
lınması nedeniyle sivil özgürlüklerin tehdit 
altında olduğu söylemiyle aşı karşıtı kam-
panyalar başlatılırken geliştirilen çeşitli aşı-
lar sayısız yaşam kurtardı, ortalama yaşam 
sürelerini uzattı, eşitsizlikleri azalttı.

1998'de prestijli tıp dergisi The Lancet'te 
yayımlanan bir araştırma, MMR aşısı (kıza-
mık, kabakulak, kızamıkçık) ile otizm arasın-
da bir bağlantı olduğunu öne sürdü.

Bilim dünyası, kısa zamanda bu çalışmanın 
yazarı Wakefield'ın hileye başvurarak so-
nuçları manipüle ettiğini tespit etti.
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Araştırmayı kaldıran The Lancet dergisi ça-
lışmayı yalanladı. Hatta çalışmanın gerçek 
olmadığını kanıtlayan birçok bilimsel araş-
tırma da yapıldı, ancak bugün hala aşıla-
rın otizme sebep olduğuna inanan birçok 
insan var ve bu sahte çalışma günümüzde 
de aşı karşıtları tarafından sıklıkla "bilimsel 
argüman" olarak kullanılıyor.

Türkiye’de, Osmanlı’dan başlayan, Cumhuri-
yet tarihinde de devam eden aşı üretimi ve 
uygulamasına, aşılama ile ilgili çok olumlu 
deneyimlere sahip olunmasına rağmen aşı 
karşıtlığı giderek artmaktadır.

Aşı karşıtları kanıtlanmış bilimsel olgular-
dan değil, algılardan yola çıkarak olumsuz 
kampanyalar yürütmekte, aşıların idiyopa-
tik hastalıklara yol açtığı, aşılanmanın bağı-
şıklık sistemini olumsuz etkilediği, yan etki 
görülme sıklığının kasten gizlendiği, ilaç şir-
ketleri ile aşı uygulamalarını savunan bilim 
insanları arasında ticari ilişkiler olduğu gibi 
iddiaları yaymaktadırlar. 

COVID aşılarıyla ilgili komplo teorileri ise 
hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Dünya nüfusunun azaltılması programla-
rı, Rockefeller ailesinin yüz yıllık planları, 
Bill Gates’in chipi, emperyalizmin oyunu, 
genetiğimizin değiştirilmesi, kobay olarak 
kullanılmamız, üreme yeteneğinin kaybı, 
enjektörde ne olduğu belirsiz, hatta zararlı 
bir sıvının varlığı ve benzeri onlarca söylem.

 Aşı karşıtı fikirler çoğunlukla akla, bilime 
dayanmasa da, çok hızlı bir şekilde medya 
ve özellikle sosyal medya üzerinden yayıl-
ma imkanı buluyor. Pandemi döneminde 
sosyal medyada geçirilen zamanın artma-
sıyla dezenformasyonun yayılma hızı da 
arttı. Araştırmalar gösteriyor ki; internet 
kullanıcılarının %80’i sağlıkla ilgili online 

bilgi arayışına giriyor, bunların %16’sı aşı-
larla ilgili arama yapıyor ve bu grubun da 
%70’i buldukları bilgilerin tedavi kararlarını 
etkilediğini belirtiyor.

Kanıta dayalı tıp ve bilimsel makale değer-
lendirme eğitimi olmayan kişilerce cımbız-
lanarak yayılan, bilimsel görünümlü bu içe-
rikler, bilim okur-yazarlığı sınırlı olan ya da 
kafası karışmış, karar vermekte zorlanan aşı 
tereddütlü kişilerin yanlış yönlendirilmesi-
ne sebep oluyor. Aramızda sağlık okur-ya-
zarlığı en düşük olanlar, ne yazık ki dezen-
formasyondan etkilenmeye de en yatkın 
olanlar.

 COVID-19'a ilişkin infodemi, yani hızla ya-
yılan aşırı miktarda doğru ya da yanlış bil-
gi yığılması, sağlıklı bir bilgi ekosistemini 
ortadan kaldırarak pandemiyle baş etmeyi 
zorlaştırıyor. Kurumlara ve bilim insanlarına 
güvensizliği de beraberinde getiriyor.

Ülkemizde salgın, epidemiyolojik verilerin 
raporlanması ve kamuoyuyla paylaşımında 
katılımcı ve şeffaf anlayıştan uzak şekilde, 
salgını sahada karşılayanları ve sağlık mes-
lek örgütlerini sürece dahil etmeden yöne-
tilmeye çalışılıyor.

Yol gösterici kurumların raporları ve açık-
lamaları göz ardı edildi, eksik ve geç bilgi-
lendirmeler belirsizliğin büyümesine sebep 
oldu. Salgın tüm şiddetiyle devam ederken 
hastalık ve aşılama ile ilgili yeterli bilgi pay-
laşılmaması aşı kararsızlığını arttırıyor.

Elbette devleti yönetenlerin bu konuda so-
rumluluğu büyük.

2009’da tüm dünyayı saran domuz gribi sal-
gını sırasında ülkemizde yaşananları hatır-
layalım. Dönemin Sağlık Bakanının domuz 
gribi pandemisi için başlattığı aşı kampan-
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yasına karşın; dönemin başbakanı aşı yap-
tırmamıştı. Üstelik aşının güvenilirliğini de 
kamuoyu önünde tartışmaya açmış ve aşı 
yaptırmamanın bireysel bir tercih olduğunu 
söylemişti. Böylece 19. yüzyılda İngiltere’de 
başlayan “aşı yaptırmanın bireysel bir ter-
cih olması gerektiği" tartışması ülkemizin 
gündemine sokulmuştu. Bunun sonucun-
da Anayasa Mahkemesi kişisel başvurular 
üzerinden aldığı kararla, ebeveynin itirazı-
na rağmen zorunlu aşılama uygulamasının 
Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına 
alınan maddi ve manevi varlığın korunma-
sı ve geliştirilmesi hakkının ihlaline neden 
olduğunu bildirerek aşı yaptırmayı kişisel 
karara bıraktı. Bu karardan sonra boşlukta 
kalan yasal alt yapı hala tamamlanmadı.

2020 yılının başına geldiğimizde ise CO-
VID-19 için tek bir aşıya geç ve güç de olsa 
ulaşabilmişken Sağlık Bakanı açıklamaların-
da, Türkiye'nin tercihini "düşük riskli ve daha 
etkili" inaktif aşılardan yana kullanmasının 
doğru bir tercih olduğunu ve birçok ülke-
nin inaktif aşıya yöneldiğini söyledi. mRNA 
aşılarıyla ilgili yoğun dezenformasyon de-
vam ederken ülkemize Biontech aşısı geldi-
ğinde aşı kararsızları, aşı karşıtlarının sosyal 
medyadaki mesnetsiz iddialarından çokça 
etkilenmişti bile. Vatandaşı ikna etmek için 
sözü, aşının üreticisine vermek gerekti.

Neyse ki bu pandemide aşı olmanın top-
lumsal sorumluluk olduğu hususunda en 
tepede görüş ayrılığı yok ve şu anda Türki-
ye’de uygulanan tüm aşılar etkili, güvenli.

Aşılar diğer ilaçlardan farklı olarak hem bi-
rey hem de toplum düzeyinde etki göste-
rirler. Ancak hiçbir aşı %100 etkili değildir, 
buna karşın toplumda yaygın şekilde uy-
gulandığında aşıyla önlenebilir hastalıkları 
azaltmak, hatta yok etmek mümkündür.

COVID-19 salgınından tamamen kurtulma-
nın yolu da aşılamadan geçiyor.

Bilindiği gibi aşıdan önce çok sayıda sağlık 
emekçisini Covid-19 nedeniyle kaybettik. 
Sağlık çalışanlarının aşılanması ile en yük-
sek riski taşıyan sağlık emekçileri arasındaki 
COVID-19 vakaları ve ölümler belirgin dü-
zeyde azaldı.

Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden 450 
sağlık çalışanının neredeyse yarısı hekimdi. 
Aşılamanın başlamasıyla hekim ölümleri 
tamamen durdu. Çünkü hekimler hızla aşı 
olmuşlardır. Özellikle 3. doz aşının başladığı 
temmuz ayından sonra ölen 7 hekimin or-
tak özelliği, maalesef aşısız veya eksik aşılı 
oluşlarıdır.

İki doz aşı olanlar arasında ağır şekilde has-
talanma, hastaneye yatma ve ölüm oranı 
belirgin bir şekilde azalırken, halen hasta-
nede tedavi gören ve hastalığı ağır geçiren-
lerin büyük çoğunluğunu aşı yaptırmamış 
kişiler oluşturmaktadır.

Ayrıca aşı yaptırmayanların vücudunda vi-
rüsün mutasyon riski artar. Bu da yalnızca 
aşı yaptırmayanların değil, toplumun gene-
linin sağlığını tehdit eder.

Aşılama çalışmalarının en temel kavramı 
toplum bağışıklığıdır. Bulaşıcı hastalıklara 
karşı toplumun kritik bir oranının aşılanma-
sı halinde salgın olasılığı azaldığı için toplu-
mun tüm üyeleri de korunmaktadır. Toplum 
bağışıklığı eşikleri % 80-95 arasında değiş-
mektedir. Yani toplum düzeyinde aşı ile ön-
lenebilir hastalıkların kontrolü için yüksek 
aşılanma oranlarına ulaşmak gerekir.

Ülkemizde toplum bağışıklığının sağlanma-
sı için gereken aşılama oranına henüz ulaşı-
lamadı.
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Mümkün olduğunca çok sayıda kişinin aşı-
lanmaya çalışıldığı bu dönemde bazı he-
kimlerin COVID-19 aşılarına karşıt yönde 
yaptığı açıklamalar, aşı konusunda kararsız 
kişileri olumsuz etkileyebiliyor. Aşı karşıtı 
olmak bir hekim açısından gerçekten son 
derece sakıncalı bir durum. Çünkü hekim-
ler toplumu yönlendirebilecek, etkileyebi-
lecek kişiler. Bu bağlamda aşı karşıtlığı, alı-
nan modern tıp eğitimine ve etik değerlere 
aykırı bir tutum. Aşı karşıtı hekimlerin bir 
bölümü uzmanlık alanları dışında konuşan 
ve tıptaki son gelişmeleri takip etmeyenler. 
Diğer bölümü ise aykırı bir fikirle gündeme 
gelerek popüler olmaya, hasta potansiyeli-
ni arttırmaya çalışanlar.

Elbette aşılarla ilgili tedirginlik, kararsızlık 
ya da türlü sebeplerle karşıtlık olabilir, an-
cak herhangi bir kişinin aşı karşıtlığı ile bir 
hekimin aşı karşıtlığı arasında sadece etik 
açıdan değil, hukuki açıdan da önemli fark 
vardır. Zira hasta ile doktor arasında bilgi 
açısından "asimetrik bir ilişki" bulunduğu 
için aşı olup olmama konusunda karar ver-
me durumunda olan bir kişinin, bu karşıt 
görüşü hekimin ağzından duyuyor oluşu 
kararları üzerinde etki yapabilecektir.

Tam da bu nedenle bir hekimin kanıta da-
yalı verilerden yoksun aşı karşıtı söylemleri 
“akademik özgürlük" , "ifade özgürlüğü" ya 
da “bilimsel düşünceyi paylaşma” kapsamı-
na girmez.

Hekimin tıp etiğinde ilk sorumluluğu 'önce 
zarar verme' ilkesinde karşılığını bulur. He-
kimler kişi ve toplum sağlığı bakımından 
özel yükümlülük altındadır. Bu nedenle 
mesleki kimliğini kullanarak sosyal medya-
da aşı karşıtı söylemlerde bulunan kişi, he-
kimlik sorumluluğuna aykırı davranmış olur 
ve hukuki açıdan da yaptırıma tabidir.

Tüm bunları konuşurken, kafası karışmış, 
karar vermekte zorlanan aşı tereddütlüle-
rini, bilinçli şekilde yalan/yanlış bilgi yayan 
aşı karşıtlarından ayırmalıyız. Aşı konusun-
da bir sebeple kararsız kalan insanların 
kaygıları, aşı destekleyicileri ve karşıtları 
şeklindeki kutuplaşmadan uzak, güvenilir 
kaynaklardan aktarılan açık ve sürekli bilgi 
ile giderilebilir.

Aşılara karşı çıkanların, yararlı olmadığını 
düşünenlerin ve kararsızların, aşı karşıtı me-
sajlara sosyal ve kültürel bir ortamda maruz 
kaldıkları göz ardı edilmemelidir. Modern 
tıp ve bilim karşıtları ile mücadele sürdürü-
lürken aşı karşıtlığının tek bir nedeni olma-
dığı; bu nedenle mücadelede de tek tip bir 
yanıtın yetersiz kalacağı unutulmamalıdır.

 Şüphesiz ki aşı karşıtlığı, bireyin hem ken-
disini hem de yaşadığı toplumu doğrudan 
etkileyen bir konu olarak gelecekte de gün-
celliğini koruyacak ve tartışmalar devam 
edecektir. Bugün olduğu gibi yarın da mo-
dern tıp ve bilime karşı olanlar aşıya karşı 
bilim dışı itirazlarını sürdürecek, mesnetsiz 
tüm iddialar bugün olduğu gibi çürütülse 
de ısrarla aşı karşıtlığını yaymaya edecek-
lerdir.

Elbette bilimsel olarak aşılarla ilgili tartışı-
lacak çok başlık var ve bilim insanları bun-
ları bilimsel ortamlarda tartışıyor; daha et-
kili, daha az yan etkili, daha ucuz ve pratik 
aşıların nasıl geliştirilebileceğine, aşılanma 
oranlarının nasıl arttırılabileceğine ilişkin 
çalışıyor. Bilimsel ortamda aşıların gerekli 
olup olmadığı tartışılmıyor.

Aşı karşıtlarının, sağlık çalışanları tarafından 
bilimsel veriler ışığında bıkmadan, usan-
madan ikna edilmesi önemlidir, ancak bu 
sadece sağlık çalışanları ile aşılanması gere-
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ken kişiler arasında bir süreç değildir. Poli-
tik karar vericilerin bilime ve sağlık hakkına 
ilişkin anlayışları ve bu anlayışlarının ifadesi 
olarak sağlık hizmetlerine dair kararlarıyla 
ilişkilidir.

Zorunlu aşılama programlarını uzun yıllar-
dır başarıyla yürüten, bu alanda iyi eğitil-
miş bir sağlık personeli kadrosu bulunan 
ve aşılarını kendisi üreten Küba’nın aşılama 
konusunda geldiği nokta toplumlara örnek 
olmalıdır.

Bu bağlamda aşı üretiminin ticarileşmesinin 
önüne geçmek, aşıların kamu eli ile üretimi-
ni daha güçlü biçimde savunmak ve başta 
aşılama olmak üzere tüm sağlık hizmetleri-
ni bir kamu hizmeti olarak tamamen ücret-
siz olarak vermek de her türlü aşı karşıtlığı 
ve kararsızlığını büyük ölçüde azaltacaktır.

Ancak çağımızın üretim ilişkileri ve kapita-
list sistem işleyişi içinde kaçınılmaz olarak 
aşıların büyük şirketler tarafından üretilme-
si ve satılması da aşılara karşı olmak için bir 
gerekçe olmamalıdır.

Belki de bunun yerine aşıların insanlığın 
ortak mirası olduğunu konuşmak, patent 
meselesini tartışmak, aşıların gelişmiş-ge-
lişmemiş tüm ülkeler tarafından kolaylıkla 
temin edilmesi, zengin-fakir herkese eşit, 
adil ve ücretsiz şekilde yapılması için müca-
dele etmek gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü Basın Sözcüsü Tarik 

Jasarevic’in söylediği gibi; “Salgın her yerde 
bitene kadar hiçbir yerde bitmeyecek. Aşı-
lara erişimdeki şok edici küresel eşitsizlik, 
pandemiyi sona erdirmenin en büyük risk-
lerinden biri olmaya devam ediyor.” 

Tarih bize, yetersiz aşılanmış toplulukların 
salgınlar yönünden nasıl risk altında oldu-
ğunu gösteriyor.

Biliyoruz ki bir toplumda bağışık bireylerin 
oranı azalacak olursa salgınlar çıkar. Bu ne-
denle aşı olup olmama kararı sadece o kişiyi 
değil, tüm toplumu ilgilendirir ve bu neden-
le aşı karşıtlığı bir halk sağlığı sorunudur.

Biz aşılamada geriye düşüp zaman kaybet-
tikçe SARS-CoV-2 yaşamaya, dönüşerek 
insan hücrelerine daha iyi tutunmaya, has-
talık yapma kabiliyetini arttırmaya çalışıyor, 
aşıları ve antikoru atlatmak için zaman ka-
zanıyor.

 Yaşamlarımızı bu virüse teslim etmeyelim.

Aşıya değil; sömürüye, adaletsizliğe, eşitsiz-
liklere, savaşa, şiddete karşı olalım!

Kaynak: 

https://www.guncelses.com/yazarlar/
gamze-burcu-gul/infodemi-de-pandemi-
kadar-tehlikeli/84/
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ADO GENEL SEKRETERİ GAMZE BURCU GÜL
 NTV'YE KONUŞTU:

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül NTV'ye konuştu: "Rutin 
kullandığımız ürünleri çok yüksek ücretlerle alabiliyoruz. Şu an 
bazı ilaçları, örneğin anestezik solüsyonları temin edemiyoruz, 
depolarda yok. Kur artışını tedavi ücretlerine yansıtmıyoruz, 
ancak böyle devam ederse, bu belirsizlik bizi sağlık hizmeti 
veremez hale getirebilir. Kamu hastanelerinde yığılma var, 
hastalar MHRS'den randevu alamıyor." 

İzlemek için tıklayıız. (https://www.youtube.com/watch?v=EEh7zpL7738)



ANKARA  DİŞHEKİMLERİ ODASI
18. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU/2020-2022

308 Ankara  Dişhekimleri Odası 18. Dönem Çalışma Raporu

AD
O

Ba
sı

nd
a 

Od
am

ız

22.11.2021

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANI ÖZSOY: 
BÜYÜK ŞEHİRLERDE DİŞ HEKİMLERİNİ 
BÜYÜK BİR İŞSİZLİK BEKLİYOR

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Ser-
hat Özsoy, 22 Kasım Dişhekimliği Günü'n-
de, "Böyle giderse 2028 yılında Türkiye’deki 
diş hekimi sayısı 101 bin olacak. Ne yazık ki 
Türkiye’deki demografik yapılanma bu ra-
kamlara uygun değil. Diş hekimlerinin yo-
ğunluğu büyükşehirlerde olacak ve dolayı-
sıyla büyükşehirlerde diş hekimlerini büyük 
bir işsizlik bekliyor" dedi.

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Ser-
hat Özsoy 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve 
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda ANKA Haber 
Ajansı'na konuştu. Özsoy, "Bu, bilimsel diş 
hekimliğinin Türkiye’deki 113. yılı. Fakat ne 
yazık ki hâlâ istediğimiz kriterlerde toplum 
ağız diş sağlığını yönlendiremedik. Bu dö-
nemde Sağlık Bakanlığı’ndan bize destek 
olarak, toplum ağız diş sağlığı kriterlerinin 
yükseltilmesi için beraberce çalışmayı talep 
ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Özsoy şunları söyledi:

“BU DÖNEMDE DEVLETİMİZDEN 
HERHANGİ BİR MADDİ DESTEK 
GÖREMEDİK”

“Covid 19 pandemisinin başlamasıyla birlik-
te ne yazık ki Sağlık Bakanlığı’na bağlı hasta-
nelerde ve üniversite hastanelerinde çalış-
malar, acil müdahalelerle beraber kısıtlandı 
ve bütün yük serbestte çalışan meslektaş-
larımızın üzerine bindi. Fakat bu dönemde 
bizler bu kısıtlamaları yaptık. Bu kısıtlamalar 
sonucunda, -tabii kliniklerimizin düzenli gi-
derleri var- bu giderlerimiz olduğu gibi de-

vam etti. Kur da artışlar oldu, bu da devam 
etti ama ne yazık ki devletimizden herhangi 
bir maddi destek bu dönemde göremedik. 
Bu maddi desteği sadece serbest çalışanlar 
değil, kamuda çalışan diş hekimleri de gö-
remedi. Bizim yıllardır karşı olduğumuz per-
formansa dayalı ödeme sisteminden dolayı 
kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaşları 
neredeyse yarı yarıya azaldı. Ve son aylarda, 
bir de pandeminin hemen ortasında sesler 
çok yükselince birtakım düzenlemeler ya-
pılmıştı ama gerçek düzenlemeler bunlar 
değil. Tabii bunların hiçbiri de özlük hakları-
mıza yansıyan düzenlemeler değildir.

“KOCA KOCA HASTANELER YANLIŞ 
PLANLAMADAN DOLAYI PANDEMİDE 
KULLANILAMADI”

Pandemide aerosol kavramından çok kork-
tuk. Konuşurken ağzımızdan tükürüklerin 
çıkmasından çok korktuk. Ama diş hekim-
leri birebir bu ortamda çalışan hekimler, 
direkt etrafa aerosol yayan yani o parçacık-
ların sıçramasını sağlayan hekimler. Sağlık 
Bakanlığı özelde çalışan bizlere kliniklerde 
tek bir hekimin çalışması, tek bir koltuğun 
olması gibi birtakım sınırlamalar getiriyor. 
Ama kendi hastanelerinde bu kısıtlamaları 
uygulamıyor. Çoklu klinikler, 10-15 tane kol-
tuk yan yana. Hastaların ve hekimlerin hiç-
bir korunması yok ve özel hayatın güvenliği 
de yok. Tabii bu kliniklerde çalışmalar yapı-
lamadığı için koca koca hastaneler yanlış 
planlamadan dolayı pandemide kullanıla-
madı.
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“BÜYÜK ŞEHİRLERDE DİŞ HEKİMLERİNİ 
BÜYÜK BİR İŞSİZLİK BEKLİYOR”

Son dönemde Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
ortadan kalkması ve buna bağlı olarak bir-
takım planlamaların yeterince düzgün ya-
pılamamasından kaynaklı, Türkiye’de eği-
timde insan gücü planlaması yapılmıyor. 
İnsan gücü planlaması yapılmadığı için ül-
kemizde kaç diş hekimine ihtiyaç var, hangi 
bölgelerde diş hekimine ihtiyaç var bunlar 
bilinmiyor. 2002 yılında 19 olan diş hekimli-
ği fakülte sayısı bugün 103 fakülteye çıkmış. 
Bu sayılarda Kıbrıs hariçtir, Kıbrıs’ta da 8 diş 
hekimliği fakültesi var. 2005 yılında total 
kontenjan 960 iken, -yine Kıbrıs hariç- 63 fa-
kültede 4 bin 991, 2021 yılında ise 88 fakül-
tede 8 bin 356 sayısına ulaşmış durumda-
yız. Biz ortalamaları düzenli olarak kontrol 
ediyoruz. Geçmiş 10 yılda yaklaşık 17.82’lik 
bir artışla YÖK, fakültelerdeki öğrenci sa-
yısını artırmış. Eğer böyle giderse 2028 yı-
lında Türkiye’deki diş hekimi sayısı 101 bin 
olacak. TÜİK rakamlarına göre o dönemki 
Türkiye nüfusu 90 milyon 542 bin olacağı-
nı düşünürsek diş hekimi başına düşen kişi 
sayısı 895 olacaktır. Yani artık her mahallede 
bir diş hekimi olması gibi bir kavramla kar-
şı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki Türkiye’deki 
demografik yapılanma bu rakamlara uygun 
değil. Diş hekimlerinin yoğunluğu büyük-
şehirlerde olacak ve dolayısıyla büyükşehir-
lerde diş hekimlerini büyük bir işsizlik bekli-
yor. Bu emek emek büyüttüğümüz genç diş 
hekimlerinin, diş hekimliği yapamamasına 
ya da başka mesleklere yönelmesine veya 
çok düşük ücretlerle çalışmasına yol açacak. 
Bu da büyük bir iş gücü kaybı diyebilirim, 
bir sömürü düzenine doğru yaklaşıyoruz.

“BİRÇOK ÖĞRENCİ, MALZEMELERİ 
ALAMAYACAĞINI BELİRTECEK AŞAMAYA 
KADAR GELDİ”

Öğrenciler gerçekten zor durumdalar. Özel-
likle devlet üniversitelerinde okuyan öğren-

cilerimiz, maddi destek ve malzeme desteği 
alabilmek için odalarımıza başvuruyorlar. 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin yapmış oldu-
ğu araştırmada birçok öğrencinin artık bu 
malzemeleri alamayacağını belirtecek aşa-
maya kadar geldi. Ne yazık ki ülkemizde, 
diğer malzemelerde olduğu gibi aktif bir 
üretimimiz yok, hepsi yurt dışından döviz 
kurları kullanılarak geliyor. Döviz kurların-
daki artışın son bir haftada ne kadar yüksek 
olması hem bizim tedavi maliyetlerimize, 
hem de hastalara yansıyacak. Alım gücü za-
ten düşmüş olan hastaların da bu tedavileri 
yaptırma şansı giderek azalacak. Ne yazık ki 
devlet hastaneleri de aktif hizmete tam geri 
dönemediği için Türkiye, geri dönüşümsüz 
ağız diş sağlığı problemlerinin içine daha 
fazla girecek.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN ARTIK 
HASTANELERİNE GERİ DÖNMELERİ 
GEREKİYOR”

Bu, bilimsel diş hekimliğinin Türkiye’deki 
113. yılı. Fakat ne yazık ki hâlâ istediğimiz 
kriterlerde toplum ağız diş sağlığını yönlen-
diremedik. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı’n-
dan da bize destek olarak, toplum ağız diş 
sağlığı kriterlerinin yükseltilmesi için bera-
berce çalışmayı talep ediyoruz. Diş hekimli-
ği fakültelerindeki kontenjanların da azaltıl-
ması için bir ortak çalışma yapılması gerek-
mektedir. Pandeminin azalmasıyla beraber 
filyasyonda çalışan meslektaşlarımızın da 
artık hastanelerine geri dönmeleri gereki-
yor. Filyasyon devam ediyor ama tamamen 
normalleştik. Şu dönemde, sadece arkadaş-
larımızı yoruyormuşuz gibi görünüyor.”

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/
detay/ankara_dishekimleri_odasi_
baskani_ozsoy_buyuksehirlerde_
dis_hekimlerini_buyuk_bir_issizlik_
bekliyor_63061?fbclid=IwAR2N-
J7qEVRjMF1l7Lt-yg0dWaysRzN093g-
UR9cAbmvrEm5v7AoljbYwP8

https://ankahaber.net/haber/detay/ankara_dishekimleri_odasi_baskani_ozsoy_buyuksehirlerde_dis_hekimlerini_buyuk_bir_issizlik_bekliyor_63061?fbclid=IwAR2N-J7qEVRjMF1l7Lt-yg0dWaysRzN093g-UR9cAbmvrEm5v7AoljbYwP8
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25.11.2021

ODA BAŞKANIMIZ 
DR. SERHAT ÖZSOY, KANAL 5'TE
 

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, Kanal 5'te 
"Moderatör" programına konuk olarak Yekpa 
Ahmed'in sorularını yanıtlıyor.

26.11.2021

ODA BAŞKANIMIZ DR. SERHAT ÖZSOY, ABB TV'DE 
"ORTAK AKIL" PROGRAMINDA 

Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, ABB TV'de "Ortak Akıl" programına konuk olarak 
Gonca Ertuğrul'un sorularını yanıtladı.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MYPuMLQ57EU
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02.12.2021 

DİŞİMİZ ÇÜRÜYOR

“Dişhekimi sayısını arttırmak sorunlara çözüm getirmeyeceği gibi, 
dişhekimi işsizliğini arttıracaktır.”

“Diş hekimi sayısını arttırmanın sorunlara 
çözüm getirmeyeceği gibi, işsiz diş hekimi 
oluşmasını sağlayacağını” düşündüğünü 
belirten Özsoy, şöyle devam etti:

EĞİTİM KALİTESİNDE DÜŞÜŞ

“Şu anda diş hekimliği fakültesinde okuyan 
toplam öğrenci sayısı neredeyse 30 bin. 
Plansızca açılan fakülteler nedeniyle eği-
tim kalitesinde de düşüş yaşanıyor. Mezun 
olup devlet kurumlarına atanmayan, klinik 
açacak maddi gücü de olmayan genç mes-

lektaşlarımız asgari ücretle özel kliniklerde 
çalışıyorlar.

MESLEK TANIMLARI DIŞINDA

Virüs karşısında en yüksek risk altında ça-
lışan meslek grubunda olmamıza rağmen, 
COVID-19 hala meslek hastalığı olarak kabul 
edilmedi. Meslektaşlarımız meslek tanımla-
rı dışında filyasyon uygulamasında görev-
lendiriliyor, üstelik ağız diş sağlığı merkez-
leri ve hastanelerinde de hizmet vermeye 
devam ediyorlar.”

Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, Türkiye’nin diş fırçalama rakamlarını, 
“Yıllık diş fırçası kullanımı kişi başına sadece bir. Diş macunu kullanımı kişi başı yıllık 110 
gram (yaklaşık bir tüp diş macunu), ki bu Amerika ve Avrupa’nın dörtte biri kadar. 35-44 
yaş arası kişilerin yüzde 74’ünün ise dişi çürüyor. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı sadece diş 
hekimine kontrole gidilerek düzeltilebilecek bir durum olmaktan çıktı. Türkiye fırçalamada 
sınıfta kaldı” sözleriyle değerlendirdi.
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21.12.2021
CUMHURİYET

ŞU AN HALKIN SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ EN 
BÜYÜK ENGEL, MEVCUT EKONOMİK DURUM

Toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve 
günden güne derinleşen ekonomik ve sosyal 
krizle ilgili bir an önce önlem alınıp, bu kötü 
gidişata 'dur' denmeli."

"Şu an halkın sağlık hakkına 
erişiminin önündeki en 
büyük engel, mevcut 
ekonomik durum İçinde 
bulunduğumuz koşullarda 
sağlık hizmeti almaya çalışan 
da, sunmaya çalışan da bu 
yıkıcı etkiyi iliklerine kadar 
hissediyor. 
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22.12.2021 

ODAMIZ GENEL SEKRETERİ GAMZE BURCU GÜL 
NOKTA TV’DE

ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, döviz kurundaki dalgalanma 
nedeniyle tıbbi malzeme fiyat artışı ve tedarik sorunu ile kamu 
hastanelerinde artan hasta sayısı ve hekimlerin artan iş yükünü Nokta 
TV'de anlattı.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WDAhpfMARJo&t=486s

22.12.2021 
BİRGÜN NET

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sek-
reteri Gamze Burcu Gül, yurttaşların kamu 
hastanelerinden ağız ve diş sağlığıyla ilgili 
randevu alamadığını söyledi. Filyasyon eki-
binde çalışan diş hekimlerinin asıl görevle-
rine dönememelerinin ve istifa eden 10 bin 
hekimin yerine yeteri kadar atama yapılma-
masının buna neden olduğunu belirten Gül, 
özel kliniklerde de ciddi sıkıntılar yaşandığı 
kaydetti. Gül, "Hastalarımızın tedavilerini 
yaparken ağrı duymalarını engellemek için 

kullandığımız anestezik solüsyonları dahi 
şu anda bulamıyoruz. Çok ciddi zamlarla 
temin edebiliyoruz ya da hiç temin edemi-
yoruz" dedi.

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
Gamze Burcu Gül, yurttaşların yaşadığı ran-
devu sorunun nedenlerini ve özel klinikler-
de çalışan diş hekimlerinin ekonomik geliş-
melerden ne ölçüde etkilendiğini anlattı. 
Gelinen noktayı özetleyen Gül, "Şu an aslın-
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da halkın sağlık hakkına erişimin önünde-
ki en önemli engel, içinde bulunduğumuz 
ekonomik durum gibi görünüyor. Sağlık 
hizmetini alan da sağlık hizmetini vermeye 
çalışan bizler de bu yıkıcı etkiyi iliklerimize 
kadar hissediyoruz" diye konuştu.

‘YURTTAŞLARA RANDEVU 
ALAMAMAKTAN YAKINIYOR’

"Son dönemde vatandaşlarımızdan, kamu 
hastanelerinden ağız ve diş sağlığıyla ilgili 
randevu alamadıkları yönünde yakınma-
lar duyuyoruz. Kamu hastanelerinde artan 
bu yoğunluk nedeniyle MHRS’den rande-
vu alamadıklarını söylüyorlar” diyen Gül, 
“Hatta bizzat hastaneye ve ağız diş sağlığı 
merkezlerine giderek randevu almaya ça-
lışıyorlar. Diş hekimleri de hem MHRS’den 
yazılan randevulara hem de ayaktan gelen 
hastalara yetişmekte zorlanıyor” ifadelerine 
yer verdi.

‘FİLYASYONDA GÖREVLENDİRİLEN 
HEKİMLER ASIL YERLERİNE DÖNMÜŞ 
DEĞİL’

ANKA’dan Cem Hayat’ın haberine göre Tür-
kiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 
2020 yılının mart ayından itibaren filyasyon 
uygulaması diş hekimleri üzerinden yürü-
tüldüğünü hatırlatan Gül, şu ifadelere yer 
verdi:

“Diş hekimlerinin çok büyük bir kısmı o ta-
rihten beri filyasyon uygulamasında görev-
lendirildi. Şu anda hâlâ bütün hekimler asıl 
görev yerlerine dönmüş değil ama hastane-
lerde ağız diş sağlığı hizmetleri verilmeye 
çalışılıyor. Ancak pandemi koşullarına uy-
gun düzenlemeler halen tamamlanmış de-
ğil. Burada kalan meslektaşlarımız da daha 
az hekimle aynı sağlık hizmetini vermeye 

çalışıyorlar. Randevu almadan gelen has-
talar, randevulu hastalardan daha çok ve 
düzensiz. Bu artan hasta sayısı ve bu yığıl-
ma da sağlık hizmetinin aksamasına sebep 
oluyor.”

‘10 BİNLERİ BULAN HEKİM İSTİFALARI 
YERİNE YETERLİ ATAMA YAPILMADI’

Gül, Yurttaşların MHRS’den randevu alama-
malarının en önemli sebebinin kışkırtılmış 
sağlık talebi ile emeğin değersizleştirilmesi, 
çalışma koşullarının olumsuzluğu, perfor-
mans baskısı nedeniyle sayısı 10 bini bulan 
hekim istifaları ve ayrılan hekimlerin yerine 
yeterli atamaların yapılmaması olduğunu 
vurguladı.

‘ANESTEZİK SOLÜSYONLARI DAHİ 
BULAMIYORUZ’

Kamu hastanelerinden hizmet alamayan 
yurttaşlar özel kliniklere yönelse de bura-
larda da çok büyük sıkıntılar olduğunu açık-
layan Gül, ilaç ve sarf malzeme temininde 
yaşanan zorlukları şöyle anlattı:

“Kurdaki oynama, Türk lirasının aşırı değer 
kaybı ve bizim kullandığımız ürünlerin Tür-
kiye’de üretilmiyor olması, çok büyük bir 
kısmının ithal olması, bizi bu anlamda çok 
zor durumda bırakıyor. Çünkü rutin kullan-
dığımız ilaçlara, malzemelere neredeyse 
yüzde 100 oranında zam geldi. Hatta son 
haftalarda sürekli kullandığımız, hastaları-
mızın tedavilerini yaparken ağrı duymaları-
nı engellemek için kullandığımız anestezik 
solüsyonları dahi şu anda bulamıyoruz. Çok 
ciddi zamlarla temin edebiliyoruz ya da hiç 
temin edemiyoruz. Çok ciddi bir ekonomik 
sıkıntıyla karşı karşıyayız; en temel ihtiyaç-
larımızı, en temel malzemelerimiz bile bu-
lamıyoruz."
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KAYNAK: https://www.birgun.net/
haber/ankara-dishekimleri-odasi-agriyi-
engellemek-icin-kullandigimiz-anestezik-
solusyonlari-dahi-bulamiyoruz-370276

KAYNAK: https://ankahaber.net/haber/
detay/ankara_dishekimleri_odasi_
genel_sekreteri_gulhastalarimizin_
agri_duymalarini_engellemek_icin_
kullandigimiz_anestezik_solusyonlari_
dahi_bulamiyoruz_66725

KAYNAK: https://ekmekvegul.net/gundem/
ekonomik-kriz-sagligimizi-da-vuruyor-
buna-dur-diyelim

KAYNAK : https://artigercek.com/haberler/
dishekimleri-agriyi-engellemek-icin-
anestezik-solusyonlari-dahi-bulamiyoruz

KAYNAK: https://kronos34.news/tr/
vatandas-disini-tedavi-ettiremiyor-hekim-
agriyi-kesecek-ilac-bulamiyor/

23.12.2021 

20 DAKİKADA BİR VERİLMESİNE RAĞMEN MHRS 
RANDEVULARI DOLUYOR VE VATANDAŞ TEKRAR 
RANDEVU ALAMIYOR  

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri, Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, sistemden 
randevu bulma zorluğunu ve diş hekimlerinin çalışma temposunu Nokta TV'de anlattı.

Haberi izlemek için tıklayınız. (https://www.youtube.com/watch?v=YYSp6cbWF9s)

https://www.birgun.net/haber/ankara-dishekimleri-odasi-agriyi-engellemek-icin-kullandigimiz-anestezik-solusyonlari-dahi-bulamiyoruz-370276
https://ankahaber.net/haber/detay/ankara_dishekimleri_odasi_genel_sekreteri_gulhastalarimizin_agri_duymalarini_engellemek_icin_kullandigimiz_anestezik_solusyonlari_dahi_bulamiyoruz_66725https://ankahaber.net/haber/detay/ankara_dishekimleri_odasi_genel_sekreteri_gulhastalarimizin_agri_duymalarini_engellemek_icin_kullandigimiz_anestezik_solusyonlari_dahi_bulamiyoruz_66725
https://ekmekvegul.net/gundem/ekonomik-kriz-sagligimizi-da-vuruyor-buna-dur-diyelim
https://artigercek.com/haberler/dishekimleri-agriyi-engellemek-icin-anestezik-solusyonlari-dahi-bulamiyoruz
https://kronos35.news/tr/vatandas-disini-tedavi-ettiremiyor-hekim-agriyi-kesecek-ilac-bulamiyor/
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20.01.2022

MEZUN ÇOK, İSTİHDAM YOK! FOX ANA HABER  

07.02.2022

ODA BAŞKANIMIZ 
SERHAT ÖZSOY 
RADYO KARADENİZ'E 
KONUK OLDU

Mezun olup devlet kurumlarına atanmayan, 
klinik açacak maddi gücü de olmayan genç 
meslektaşlarımız geleceklerini hayal ettik-
leri gibi planlayamamakta, ya asgari ücretle 
özel kliniklerde çalışmakta ya da hekim dışı 
sermayenin tuzağına düşmekte, yaratılan 
hekim enflasyonu ise emeğimizi değersiz-
leştirmektedir.

Dişhekimliği fakültelerinin ve fakülte kon-
tenjanlarının artışı genç dişhekimlerinin 

mesleklerini yapamamalarına ya da mes-
leklerinin dışında başka işler yapmak zorun-
da kalmalarına neden olacaktır.

19 Ocak 2022 tarihli FOX Haber yayını 
izlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/
watch?v=cyNLY58-XoE&t=11s

Popülist yaklaşımla, plansızca açılan, 
akademik kadrosu ve teknik donanımı 
yetersiz diş hekimliği fakülteleri ve eğitim 
kalitesindeki düşüşle birlikte hekim sayı-
sının kontrolsüz artması hem toplumdaki 
sağlık mesleği algısında değer kaybı ya-
ratarak mesleğin itibarını sarsmakta, hem 
de ülke kaynaklarının verimsiz kullanıl-
masına, mevcut işsiz ordusuna hekimle-
rin de eklenmesine sebep olmaktadır.
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05.02.2022
DOĞRUSU HABER

İNSANCA EMEK, İNSANCA EMEKLİ MAAŞI

Basın açıklamasından önce söz alan Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
Gamze Burcu Gül de filyasyon döneminde çok sayıda dişhekiminin görevlendi-
rildiğini belirterek halen çok zor şartlar altında çalıştıklarını vurguladı.

Emekli hekim maaşlarına da dikkat çeken Gamze Burcu Gül “Sağlık çalışanları-
nın insanca yaşayacağı bir temel ücret ve emekli hekimlerin insanca yaşayacağı 
bir emekli aylığı için buradayız” dedi.

KAYNAK: https://www.youtube.com/watch?v=8ZEZkcg6GUc

Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Dev Sağlık İş ve SES’in ortaklaşa 
başlattığı Beyaz Nöbet eylemi kapsamında bugün İbni Sina Hastanesi önünde basın 
açıklaması yapıldı. “Sağlık emekçisiyiz, haklarımızı istiyoruz” ve “Haklarımız için 
beyaz nöbetteyiz” pankartı açan katılımcılar, “Haklırımızı istiyoruz” yazılı pankartlarla 
hastane önündeydi.
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08.02.2022 
DOĞRUSU HABER

ANKARA’DA SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI, 
BU KOŞULLARDA ÇALIŞILAMAZ
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık 

çalışanlarının özlük haklarını içeren 
düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için 
başlattığı aksiyonlar kapsamında sağlık 
çalışanları bugün Türkiye genelinde iş 
bıraktı. G(ö)REV sloganıyla hastanelerde acil 
kaideler dışında iş bırakan sağlık çalışanları, 
Ankara’da Hacettepe Hastanesi önünde bir 
ortaya geldi. “Hakkımız olanı alana kadar 
uğraşa devam.

Beyaz g(ö)rev’deyiz” pankartı arkasında 
toplanan sağlıkçılar, “Direne direne 

kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz“ 
sloganları attı. Ankara Tabip Odası (ATO), 
Ankara Dişhekimleri Odası, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) ile 
Dev-Sağlık-İş Sendikası’nın iştirakiyle 
yapılan basın açıklamasında ortak talepler 
yinelendi. Sağlık çalışanları ismine açıklama 
yapan Ankara Tabip Odası’ndan Volkan 
Tümer, gelinen noktada sağlık sisteminin 
işlemez hale geldiğini kaydetti.

KAYNAK : https://www.youtube.com/
watch?v=59Pz96gslug

30.03.2022
DW TÜRKÇE

YOKSULLUK SINIRI ÜSTÜNDE TEMEL ÜCRET VE 
GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ

"Çok yorulduk, çok tükendik. Yoksulluk 
sınırı üzerinde ücret, güvenli çalışma 
ortamı istiyoruz" "Sağlık işçileri zorunlu 
emekliliğe tabi tutuluyor. Bu, 2 bin 
TL maaş demek" Hekimler ve sağlık 
çalışanları "g(ö)rev"de

Röportaj videosuna ulaşmak için tıklayınız.
Kaynak: https://twitter.com/i/broadcasts/1yoKMWlPdvoJQ

https://www.youtube.com/watch?v=59Pz96gslug
https://www.youtube.com/watch?v=rqOHV1-geLA
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14.02.2022
BİRGÜN

ANKARA SAĞLIK EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNİN 
CUMHURBAŞKANLIĞI 2022 YATIRIM PROGRAMI 
ÇERÇEVESİNDE HAZIRLADIĞI 
“ŞEHİR HASTANELERİ RAPORU" YAYIMLANDI.

Haber linki: https://www.birgun.net/haber/sehir-hastaneleri-milyarlar-yutuyor-376903

"Şehir Hastanelerine 2021 yılı sonuna kadar son 
beş yılda 21 milyar TL’lik ödeme yapıldı.

2018’de 1,3 milyar olan kullanım bedeli 2021’de 10 
milyara çıktı, 2022 için ise 14,1 milyar kaynak ayrıldı."
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05.03.2022 
ANKA HABER

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI GENEL SEKRETERİ GÜL: 
"CİDDİ BİR HASTA YIĞILMASI VAR, MESLEKTAŞLARIMIZ 
BAŞ EDEMİYOR"

Diş hekimlerinin Covid-19 pande-
misi nedeniyle filyasyon uygu-
lamasında görevlendirilmesi diş 

tedavisi hizmetlerini aksattı. Filyasyonda 
çalışan diş hekimleri görev yerlerine döndü. 
Ancak yine de tedavi olmak isteyen hastalar 
randevu almakta zorlanıyor. Ankara Diş He-
kimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu 
Gül, "Ciddi bir hasta yığılması var. Şu anda 
hastanelerde çalışan, görevine dönen mes-
lektaşlarımız da bu yoğunlukla baş edemi-
yorlar. Sistemden kaynaklanan bu aksama-
lar hastalarda bir öfke yaratıyor. Bu da sanki 
sistemin değil, sağlık çalışanlarının suçuy-
muş gibi yansıyor" dedi. 

Kamuda çalışan diş hekimlerinin büyük 
bir kısmı Covid-19 pandemisi boyunca fil-
yasyon uygulamasında görevlendirildi. Diş 
hekimlerinin filyasyonda görevlendirilmesi, 
ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet-
leri aksattı. Diş hekimlerinin görev yerlerine 
dönmesinin ardından artan taleple birlikte 
tedavi olmak isteyen hastalar, MHRS'den 
randevu alamıyor. Pek çok yurttaş, aylar 
sonrasına randevu verildiğini belirterek 
durumdan şikayet ediyor. 5 dakikada mu-
ayene sisteminin de hayata geçirilmesiyle 
hekimler, hastalara düzgün tedavi hizmeti 
sunmanın mümkün olmadığını vurguluyor. 
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Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekre-
teri Gamze Burcu Gül, diş hekimlerinin bu 
süreçte yaşadığı sorunları, "Şu anda ciddi 
bir hasta yığılması var. MHRS'den randevu 
alamayan hastalarımız, hastanelere doğ-
rudan giderek randevu almaya çalışıyorlar. 
Şu anda hastanelerde çalışan, görevine dö-
nen meslektaşlarımız da bu yoğunlukla baş 
edemiyorlar" diye anlattı. 

CHP'nin dün düzenlediği Türkiye Sağlık Fo-
rumu'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlen-
dirmelerde bulunan Gül, şunları söyledi:

"SALGIN KOŞULLARINA UYGUN 
DÜZENLEMELER BİTMİŞ DEĞİL"

"2020 yılının mart ayından beri, Türkiye'de 
ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten 
beri diş hekimleri filyasyon uygulamasın-
da görevlendirildi. Filyasyon uygulaması, 
‘temaslı takibi’ diyebileceğimiz uygulama, 
diş hekimleri üzerinden yürütüldü. Diş he-
kimleri, meslek tanımlarının dışında çok 
uzun süre bu görevlendirmede kaldılar. 
Büyük çoğunluğu görev yerlerine, hastane-
lere döndüler. Pandemide 11 Mart'ta ikinci 
yılı tamamlayacak olmamıza rağmen hala 
kamu hastanelerinde salgın koşullarına uy-
gun düzenlemeler bitmiş değil. Hala mes-
lektaşlarımız yüksek risk altında, enfeksiyon 
riski altında çalışıyorlar.

Uzun bir süre salgın nedeniyle önce kamu 
hastanelerinin hizmet vermemesi nede-
niyle şu anda ciddi bir hasta yığılması var. 
Kısa aralıkla MHRS randevusu veriliyor. 
MHRS'den randevu alamayan hastalarımız, 
hastanelere doğrudan giderek randevu al-
maya çalışıyorlar. 15-20 dakikada bir MHRS 
randevusu veriliyor ve şu anda hastane-
lerde çalışan, görevine dönen meslektaş-
larımız da bu yoğunlukla baş edemiyorlar. 

MHRS'nin dışında ondan daha fazla ayaktan 
hasta başvuruyor her gün hastaneye, onları 
da muayene etmek zorunda kalıyorlar.

"10 BİN HEKİM İSTİFA ETTİ, YENİ 
ATAMALAR YAPILMADI"

Diş hekimliği tedavilerinin çoğu gelişim-
seldir. 15-20 dakikada bir randevu verilerek 
hastalara tedavi hizmeti sunmak mümkün 
değil. Pandemi koşullarında tedavi prose-
dürleri değişti. Yani daha uzun süre alıyor 
bir hastanın işlemleri ve tedavi uygulama-
ları. 15-20 dakikada hasta alarak tedavi hiz-
meti sunmak mümkün değil.

Sistemden kaynaklanan bu aksamalar has-
talarda bir öfke yaratıyor. Bu da sanki siste-
min değil, sağlık çalışanlarının suçuymuş 
gibi yansıyor. Bunlarla birlikte sağlıkta şid-
det, sağlıkta dönüşümün getirdiği perfor-
mans baskısı, olumsuz çalışma koşulları, 
bunlardan dolayı 10 bine yakın hekim istifa 
etti ya da emekli oldu. Bunların 2 binden 
fazlası diş hekimi. Buna karşılık da yeni ata-
malar yapılmadı, sağlıkta talebi karşılaya-
cak."

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/de-
tay/ankara_dis_hekimleri_odasi_genel_
sekreteri_gul_ciddi_bir_hasta_yigilmasi_
var_meslektaslarimiz_bas_edemiyor

Kaynak: https://amp.artigercek.com/haber-
ler/ankara-dis-hekimleri-odasi-genel-sek-
reteri-ciddi-bir-hasta-yigilmasi-var-meslek-
taslarimiz-bas-edemiy

https://amp.artigercek.com/haberler/ankara-dis-hekimleri-odasi-genel-sekreteri-ciddi-bir-hasta-yigilmasi-var-meslektaslarimiz-bas-edemiy
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07.03.2022 
CUMHURİYET

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMLERİ

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekre-
teri Gamze Burcu Gül, Ankara Barosu Kadın 
Hakları Merkezi ile yaptıkları ortak çalışma-
ları anlattı. Yaptıkları eğitim çalışmalarını 
aktaran Gül, "Ankara Barosu Kadın Hakla-
rı Merkezi ile yaptığımız hazırlık çalışması 
sonucunda, meslek örgütleri arasında bu 
alanda bir ilk olan protokolü hayata geçir-
dik ve odamız bünyesinde toplumsal cinsi-
yet eşitliği eğitimlerine başladık" dedi.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekrete-
ri Gamze Burcu Gül, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet’e ko-
nuştu. Yaptıkları çalışmalara ve eğitimlere 
ilişkin bilgi veren Gül, "Kadın çalışan ora-
nının daha yüksek olduğu sağlık alanın-
da, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 

sağlık meslek örgütü olarak, kadına yönelik 
şiddetin temelinde de bu eşitsizliğinin yat-
tığını biliyoruz.

Kadın cinayetlerinin böylesine yükselişte 
olduğu, kadına yönelik şiddetin tırmandığı 
bir dönemde ilk imzacısı olduğumuz İstan-
bul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararı ile 
imza çekilmesinin hemen ardından, 2021 
yılının Nisan ayında Ankara Dişhekimleri 
Odası olarak söz konusu Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararının ve kararın dayanağı olan 9 sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili 
maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açmıştık. Davayı gören Danıştay 10. 
Dairesi 28.09.2021 tarihinde yürütmenin 
durdurulması talebimizi reddetti. Bunun 
üzerine 17.11.2021'de bu karara karşı Da-
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nıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz 
ettik. Geçen ay itirazımız reddedildi ama biz 
vazgeçmiyoruz" dedi.

Hem meslektaşları arasında hem kamuo-
yunda farkındalık yaratmak için Ankara Ba-
rosu’yla bir işbirliği yaptıklarını da belirten 
Gül, "Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi 
ile yaptığımız hazırlık çalışması sonucunda, 
meslek örgütleri arasında bu alanda bir ilk 
olan protokolü hayata geçirdik ve odamız 
bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eği-
timlerine başladık" ifadelerini kullandı.

‘3 MÖDÜL HALİNDE EĞİTİMLER YAPTIK’

Eğitimleri 3 modül halinde gerçekleştirdik-
lerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Eğitimlerin ilk modülünde ‘Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği ve İlgili Kavramlar, Cinsiyete 
Dayalı Şiddet, İş Yerinde Şiddet’, 2. modül-
de ‘Şiddet Mağdurlarında Travmanın İzle-
ri, Dişhekimliği Açısından Şiddetin Fiziksel 
Bulguları ve Travma Sonrası Hasta Yaklaşı-
mı’, 3. modülde ise ‘Şiddet Karşısında Dişhe-
kimlerinin Hak ve Yükümlülükleri, Bildirim 
Sorumluluğu, Sağlık Çalışanlarının Şidde-
te Uğraması Halinde Yapması Gerekenler 
ve 6284 Sayılı Kanun’ başlıkları ele alındı. 
Ayrıca kliniklerimizde bulundurmak üzere 

hem meslektaşlarımızı, hem hastalarımızı 
bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlıyoruz. 
Kadın olarak haklarımız, şiddete uğrama 
halinde ya da şiddete uğrama tehdidi ha-
linde başvurabileceğimiz acil destek hatları 
ve merkezlere ait bilgilerin yer aldığı afiş ve 
broşürlerin kliniklere, hastanelere, görünür 
noktalara asılmasının faydalı olacağını dü-
şünüyoruz.”

‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BELGESİ’ 
HAZIRLANDI

Öte yandan, mesleğin tüm alanlarında top-
lumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı anlayışı ha-
yata geçirmeyi ve buna ilişkin faaliyetler yü-
rütmeyi taahhüt eden “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Politika Belgesi’ni hazırladıklarını da 
söyleyen Gül, “Nisan ayında yapılacak oda 
genel kurulunda bunu oylayacağız. Bu ça-
lışmaların yaygınlaşması ve meslek örgüt-
lerinde kadın temsilinin artması, şiddetin 
ve ayrımcılığın her türüyle mücadelede bü-
tüncül ve etkili politikaların oluşturulması 
için sorumluluğumuzun gereğini yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.
tr/turkiye/ankara-dis-hekimleri-odasin-
dan-cinsiyet-esitligi-egitimleri-1913817

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankara-dis-hekimleri-odasindan-cinsiyet-esitligi-egitimleri-1913817
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01.04.2022

PANDEMİ İLE MÜCADELE 
PANDEMİ ile mücadele sürecinde 

aralarında hastalığın izini süren fil-
yasyon ekiplerinde görev yapanların 
da bulunduğu 42 diş hekimi hastalı-
ğa yakalanarak yaşamını yitirdi. Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre 
ise bu süreçte 502 sağlık çalışanı Co-
vid-19'dan hayatını kaybetti.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel 
Sekreteri Diş Hekimi Gamze Burcu 
Gül, 2 yıldır devam eden Covid-19 
salgını sürecinden 
ilk etkilenen 
ülkelerde sağlık 
çalışanları içinde 
en fazla kayıp diş 
h e k i m l e r i n d e n 
olduğunu söyledi. 
Gül, "Biz o ülkelerin 
d e n e y i m l e r i n i 
göz önünde 
b u l u n d u r a r a k 
çok hızlı önlem 
aldığımız ve acil 
durumlar dışında 
dental tedavileri 
durdurduğumuz için meslek 
grubumuzda kaybımız nispeten 
daha az oldu. Filyasyon ekiplerinde 
de virüs nedeniyle hayatını kabeden 
meslektaşlarımız oldu. Ankara'da 
Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz 
ilk sağlık çalışanı Seyfi Gür diş 
hekimiydi. Türkiye’de 42, Ankara'da 
7 diş hekimini Covid-19 nedeniyle 
kaybettik" dedi.

Gül, Covid-19 vakasının görüldüğü 
2020 yılının Mart ayından bu yana 
filyasyon çalışmasının diş hekimleri 

üzerinden yürütüldüğüne dikkat çe-
kerek, "Kamuda çalışan diş hekimle-
ri, meslek tanımları dışında filyasyon 
uygulamasında görevlendirildi. Vaka 
sayılarının hızla arttığı dönemlerde, 
sadece devlet hastanelerinde çalışan 
diş hekimleri değil, fakültelerdeki 
uzmanlık öğrencisi diş hekimleri de 
sahaya çağrıldı. Ankara'da 4 bin 311 
diş hekiminin yaklaşık yarısı kamuda 
çalışıyor. Kamuda çalışan diş hekim-

lerinin yüzde 80'i 2 yıla 
yakın süre bu temaslı 
takibi uygulamasında 
görevlendirildi. Buna 
bağlı olarak hastane-
lerde azalan hekim sa-
yısı ve artan iş yükü ile 
yüksek enfeksiyon riski 
altında ağız diş sağlığı 
hizmeti verilmeye çalı-
şıldı" ifadelerini kullan-
dı. Gül, son birkaç aydır 
diş hekimlerinin asıl 
görev yerlerine hasta-
nelerine döndüklerini 
söyledi.

Öte yandan TTB'nin verilerine göre 
2 yıllık Pandemi sürecinde hastalıkla 
mücadele eden sağlık çalışanların-
dan 502'si Covid-19 nedeniyle ha-
yatını kaybetti. Bunlardan 214'ünün 
doktor olduğu öğrenildi.

Röportaj videosuna ulaşmak için tık-
layınız.

KAYNAK: https://www.dha.com.tr/
saglik-yasam/pandemide-42-dis-
hekimi-hayatini-kaybetti-2046901

https://www.dha.com.tr/saglik-yasam/pandemide-42-dis-hekimi-hayatini-kaybetti-2046901
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PANDEMİ İLE MÜCADELE 
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KAYNAK: https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/dis-hekimligi-
fakultesi-ogrencileri-egitim-materyallerinin-ucretini-karsilayamiyor-
1926545?fbclid=IwAR0C1_qBYQmH_ABvXQ0s172RK7m1IkOFWCSWjQ_
Jl0YrsnCEL5BEHO9C4-A
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TDB DERGİDE ODAMIZ
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ÜYELERE VERİLEN HİZMETLER

Oda üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak;

Mesleki ve Hukuki Destek Verilmiştir.

Üyelerimizin gerek hukuki, gerekse mesleki sorunlarını çözebilmek için Odamızın 
hukuk danışmanlarından destek alınmıştır. Mesleki yükümlülüklerle ilgili olarak Yönetim 
Kurulunca alınmış kararlar doğrultusunda rehber çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla dijital 
ortamda görseller ve videolar hazırlanarak üyelerimizle paylaşılmıştır.

Ferdi Kaza Sigortası Anlaşması Yapılmıştır.

Tüm üyelerimize Odamız tarafından TDB’nin merkezi olarak yapmış olduğu Ferdi Kaza 
ve Ferdi Kazaya Bağlı İşgöremezlik sigortası yaptırılmıştır.

Değişik Sektörden Firmalarla Üyelere Özel İndirim Anlaşmaları Yapılmıştır.

Odamız web sayfasında www.ado.org.tr>üyelik>üyelere özel indirimler başlığı altında, 
üyelerimize sağlanan avantajlarla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. 

https://www.ado.org.tr/uyelik/uyelere-ozel-indirimler 

Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oda Merkezimizde üyelerimize hizmet verilmiştir. 
Odamız, üyelerimizin hafta içi yoğun olabilecekleri düşüncesiyle pandemi sürecinde Oda 
ile ilgili işlemlerini rahatça yapabilmeleri için hafta sonları da telefonla hizmet vermiştir.
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FİZİKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARIMIZ

1- Alarm Güvenlik Sistemi Devamlılığı,

Odamızın dışarıdan gelebilecek müdahalelere yönelik güvenliğinin sağlanması amacıyla 
Odaya 24 saat koruma sağlayan alarm güvenlik sistemi mevcuttur.

2- Ses Kayıt Sistemi Devamlılığı,

Gerek üyelerimizin istekleri, gerekse idari çalışmalarımız gereği hem üyelerimizin hem 
de Oda dokümantasyonun güvenirliği açısından telefon görüşmelerinin kayda alınmasına 
ve buna ilişkin ses kayıt sisteminin işlerliğine devam edilmiştir.

3- Elektronik Arşiv Tarama Sistemi Devamlılığı,

Odamızın üyelerine ait 35 yıl ve öncesi dokümantasyonunun gün geçtikçe artan üye 
sayısıyla birlikte taşınamaz ve korunamaz hale gelmeden muhafaza edilmesine yönelik 
olarak tüm üye kartlarının ve resmi yazışmaların elektronik hafızaya alınması ve bu bilgilere 
elektronik ortamda hızlı erişimin sağlanabilmesi için elektronik arşiv tarama sistemi 
kurulmuş ve Oda arşivinin % 95’i elektronik ortama taşınmıştır.

4- ADO Kütüphanesinin Güncelliğinin Takibi

Odamızda mesleğimizi ilgilendiren, bilimsel, sağlık ve sağlık sistemi ve politikaları ile 
ilgili, iletişim v.b. konuları kapsayan bir kütüphane 21 Aralık 2012 tarihinde oluşturulmuştur. 
Kütüphanemiz, tüm meslektaşlarımıza açıktır.
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YAYGIN VE ETKİN İLETİŞİM
SOSYAL AĞLARLA İLETİŞİM 

 Odamız 17. Dönem itibarıyla  tüm sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktadır.

Twitter:  @ankaradishekim

Instagram:  ankaradishekimleriodasi

Facebook: ankaraDishekimleriOdasi

Youtube: ankara Dishekimleri Odası

Whatsapp:  05336900842

Telegram:  https://t.me/ankaradishekimleriodasi

LinkedInn:  https://www.linkedin.com/in/ado-ankara

Linktree: https://linktr.ee/ADOhaber

WEB SİTEMİZ İLE YAYINA DEVAM

Ankara Dişhekimleri Odası web sayfamız, meslektaşlarımıza sosyal kültürel etkinlikleri, 
bilimsel programları, seminer ve sempozyum organizasyonlarını daha kapsamlı ve 
rahat ulaşılabilir olarak duyurabilmek amacıyla 2020 yılında yeniden yapılandırılarak 
mobil görünüm özelliği ve online ödeme bölümü eklenmiştir. Web sayfamız, sürekli 
güncellenmekte ve yeni bölüm başlıkları eklenmektedir (Covid 19, KVKK, Dergimiz, Kültür-
Sanat vb.). Oda yayınlarımızın tümüne web sitemizden ulaşılabilmektedir. 

www.ado.org.tr 

TOPLU SMS

Üyelerimizle hızlı ve kısa sürede iletişim kurabilmek için toplu SMS uygulaması 
kullanımaktadır. Üyelerimizin doğum günü kutlamaları yapımakta, hatırlatma mesajları, 
önemli duyuru ve gelişmeler üyelerimize sms ile iletilmektedir.
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ADO-MAİL GRUBU İLE İLETİŞİME DEVAM

Ankara Dişhekimleri Odası ile sayısı 5000’i geçen  üyesi  arasında mesleki konularda 
haberleşme, ADO MAIL GRUBU  üzerinden devam etmektedir.

ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİNDE 

Ankara Dişhekimleri Odası 18. Döneminde, 

ADO Klinik Bilimler Dergisi yeni editör ve yardımcıları ile yayın hayatına kaldığı yerden 
devam etti. 

ADO Klinik Bilimler Dergisi, Odamızın yılda 3 kez online olarak yayımlanan hakemli ve 
açık erişimli yayın organıdır. 

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergimizde diş hekimliği ile ilgili konularda yazılmış 
olan bilimsel araştırma makaleleri, olgu sunumları, teknik not ve alanımızda geliştirilen son 
yenilikleri bizlere sunan derleme ve editöre not türü makaleler yayımlanmaktadır. 

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2021 yılı itibarıyla TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizinde yer almaktadır 
ve makale başvuruları DergiPark üzerinden, yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmeden 
yapılabilmektedir. 

Bugüne kadar makaleleri ile dergimize destek veren meslektaşlarımıza teşekkür eder, 
makaleleriniz ile dergimize yapacağınız değerli katkılarınızın devamını dileriz. 

ADO Klinik Bilimler Dergisi, ülkemizde puanlı dergi statüsü kazanmış meslek odası 
dergisi olması özelliği ile tektir. 

Mesleki itibara, odamızın yönetim süreçlerine ve dişhekimleri ile odamızın iletişim 
süreçlerine ilişkin algı ve farkındalıkları ölçmek amacıyla “Ankara Dişhekimleri Odası 
yönetim ve iletişim süreçlerinde etkinlik anketi “yapılmıştır.
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Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu 2020 - 2022 döneminde faaliyetlerine 
aşağıdaki görev dağılımıyla başlamıştır.

DİSİPLİN KURULU
Başkan:   Ahu Eser ESET
Raportör:   Okan Orçun ENGÜR
Üye :   Ferda BÜYÜKBAYKAL
Üye :   Ayşe GÜLŞAHI 
Üye :   Serpil YAĞAN

2020 - 2022 YILI 
SORUŞTURMACILARIMIZ;

Dişhekimi Hüseyin EMİNOĞLU, Dişhekimi Erdoğan Alp KÖFTECİ, Dişhekimi Kağan 
KANTAR, Dişhekimi Aydın TANK, Dr.Dişhekimi Yasemin NACAR,  Dişhekimi Yusuf Güven 
ÖZEN, Dişhekimi Tuğba GİDER, Dişhekimi Erce BELEÇOĞLU, Dr.Dişhekimi Handan Tuğçe 
OĞUZ, Dr.Dişhekimi Emre ÇAKIR, Dişhekimi Alptuğ KENDİRCİ, Dişhekimi Orhan KAZAN, 
Dr.Dişhekimi Seda DENİZ KALKAN, Dişhekimi Serkan ER, Dişhekimi İbrahim Çağrı ÖZÇELEBİ, 
Dişhemi Sibel DANIŞMAN UZBİLEK, Dr.Dişhekimi A.R. İlker CEBECİ, Dr.Dişhekimi Gürkan 
ERENEL, Dişhekimi Dağhan ERBAZ, Dişhekimi Ahmet Burak YANDIMATA, Dişhekimi Ulaş 
Bora AKTAŞ.

Disiplin soruşturmalarında destek veren soruşturmacı üyelerimize teşekkürlerimizle…

2020-2022 yılında Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosyalar için 5 toplantı yapılmış olup 
55 karar alınmıştır. Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosyalardan 3’ü kapatılmış, 3 tanesine 
kınama cezası, 48 tanesine para cezası, ve 1 adet meslekten men cezası verilmiş olup men 
cezası TDB YDK tarafından kınama cezasına çevrilmiştir.  

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DİSİPLİN KURULU RAPORU
2020 - 2022

DİSİPLİN KURUL RAPORLARI
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İDARİ-MALİ YÖNDEN DENETLEME RAPORLARI
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