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SUNUŞ 
 

 
Değerli Meslektaşlarımız, 

 

 2018 - 2020 yıllarında 17. 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 Oda çalışmalarının olmazsa olmaz unsurlarıdır.  

Odamızın yazılı hafızası açısından diğer dönem raporları gibi önemli bir evrak olan 

17. Dönem Çalışma Raporu, 05 Eylül 2020’de yapılacak olan 18. Genel Kurul’da 

sizlere de rehberlik edecektir. 

 

Çalışma raporunda kayda geçen tüm çabalarımıza koşulsuz emek veren, 

umutsuzluğa düştüğümüzde yüreğimizi aydınlatan, tüm gücüyle destekleyen değerli 

meslektaşlarımıza, birbirinden kıymetli oda çalışanlarımıza, hukuk danışmanlarımıza 

ve mali müşavirimize en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz 

 

Ankara Dişhekimleri Odası 
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ODA ORGANLARI 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 28 - 29 Nisan 2018 

tarihlerinde gerçekleştirdiği 17. Olağan Genel Kurulu sonrasında yapılan seçimlerde Oda Organları 

ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir; 
 

Yönetim Kurulumuz, göreve başladığı 29 Nisan 2018 tarihinden 14 Ağustos 2020 tarihine kadar 104 toplantı 

yapmış ve 2882 karar almıştır. 
 

Çalışma dönemimizde Odamız tarafından Türk Dişhekimleri Birliği’ne, Resmi Dairelere, Odalara, Hukuk 

Bürosu’na ve çeşitli kurumlara 4902 yazı gönderilmiş, 4502 yazı gelmiş ve Yönetim Kurulumuz 

tarafından değerlendirilmiştir. 
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                                                 F.Serhat ÖZSOY                                  Armağan DEMİRÖREN 
                         Başkan                             Başkan Vekili 

                           Ersel ÖZDEMİR                 Burcu KUTLAY KURTİŞ 
                               Genel Sekreter               Sayman  
 

       
Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU                             Sibel KEPEZ ÜLKÜ 

                   Üye                     Üye   
 

                                
                             Deniz GÜRSOY AYALP              Gamze Burcu GÜL                              

 Üye              Üye 
 

                                     
       Ali KARAAĞAÇ           

    Üye
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17.DÖNEM DENETLEME KURULU 

 
 

           Candan OKAY TÜRKDÖNMEZ      Emre BARIŞ 
          
                    Başkan                 Raportör 
 
 

               

                                                                          
                    Nilüfer ÇELEBİ     
                                               Üye      
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17.DÖNEM DİSİPLİN KURULU 

 

          
Ercan SÜKUT                                 Hakan YAŞAR 
     Başkan                           Raportör 

  

         
 Ahu Eser ESET                Serpil YAĞAN 
           Üye                                                  Üye 
 

 
Zehra Tuba ULUCANLAR 

Üye 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17.DÖNEM TDB DELEGASYONU 
 

                  
Mehmet Murat AKKAYA   Murat M.ÇAĞLAR                  Atilla Stephan ATAÇ 
      TDB Delegesi       TDB Delegesi                       TDB Delegesi 

 

        
Adnan UZLUER     Serdar SÜTCÜ    Dağhan ERBAZ        
   TDB Delegesi        TDB Delegesi       TDB Delegesi  
     

        

       
Tevfik Murat KARAER   Ünal AKDOĞAN   Burak YANDIMATA  
     TDB Delegesi       TDB Delegesi       TDB Delegesi  

  
 

       
                        Bülent Cumhur ULUDAĞ    Serkan ER 
      TDB Delegesi                    TDB Delegesi 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 17.DÖNEM İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ 

 

Abidinpaşa   Akyurt   Aydinlikevler   Ayrancı 
İbrahim DURSUN   Ali MERT  Ersungül ER  Koray GÜNER 
Cebrail DOĞMUŞ  
Şükrü KAR  

 
Bahçelievler – Beşevler   Balgat    Bakanlıklar 

Naciye Serpil ERGÜNOL     Zeynep GÜLER   Nejat MERGEN  
Berna SAKAOĞLU OBUZ     Alkan DİNÇ    Serpil YAĞAN 
Kaan ORHAN (Beşevler)    Ekin AŞILIĞINAR 
Didem ARGUN  
Orhan KAZAN 
 

Batıkent      Beypazarı   Çankaya  

Ali KARAAĞAÇ     Meryem KARAGÖZ   Evren BİLGİN  
Halil İbrahim BARKİYER         Mehmet 
ARSLANTÜRK  
Kaytuk GÖKSOY          Özgür Yıldırım TORUN  
Özgenur CÖMERT         Hamiyet ÜNSAL  
Meltem KOZ 
 

 
Çankırı                  Çayyolu - Ümitköy    Çubuk    

Hakan DEMİROK                 Burak YANDIMATA    Ahmet YILMAZ 
Ibrahim COŞKUNER                Emin Tayfun KAYA  Akif Aydın ŞEN              
    

             Emine ÜNLÜ    Ferhat ÇİFTÇİ 
             Fatih ÖZYÜRÜK     
             Songül MİRZAOĞLU  
             Suzan KOÇAK  
             Yasin YILDIZ  

 

Demetevler     Demirtepe - Anıttepe  Dikimevi-Cebeci 
Leyla GÖKTAŞ       Mehmet Aziz AVCIOĞLU   Ercan SÜKUT 
Serpil ŞENTÜRK (İKİNCİ)     Elif ACARAKÇAY 
      Ayşim ŞENOL ÖZEL 

 
Dikmen           Emek    Eryaman   Esertepe 

Cemal ÇAKIR      Murat Ali ONUL   Ali Cenap ATMACA     Necmettin YETA 
Cenk SEZER                                Emre YANARAL 
Miyase DENİZERİ  
Neslihan SEVİM    
 

Etimesgut     Gaziosmanpaşa   Gölbaşı  
Nuray KAR       Yusuf Güven ÖZEN  Atakan GÜNDÜZ 
Alptuğ  KENDİRCİ        Aynur ÖMERCİOĞLU 
Nakiye İLİK 

 

 
Hasköy      İncirli     İnebolu    

Orhan COŞKUN      Necla YÜCE   Süleyman BALTA 
Aydın MISIROĞLU     Fevzi GÖZÜKÜÇÜK  Yusuf KURTOĞLU 
 

 
 
 
 
Kızılay      Kalaba     Kastamonu  

Erdoğan Alp KÖFTECİ    Yavuz AKÇAĞLAR          Bahadır SEYDİOĞLU
           
Burçin Hilal SONBAY                Murat EVLİYAOĞLU
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Fikri Tsaous MEMET  
Gamze Burcu GÜL 
Nazmiye AK 
Mehmet TARTICI 
Ibrahim Çağrı ÖZÇELEBİ          
Gülseren KIZILKAYA  
 
 
 

Kavaklıdere     Kayaş     Kazan    

Hakan YAŞAR      Halil İbrahim EKEN   Müjgan DEMİR  
Çağdaş ONAT                   Gökhan NAS 
 

Kırıkkale      Küçükesat   Maltepe – Yücetepe                         
Tuna CAVBİN     Serpil ÖZER BUYURGAN           Tandoğan – 
Mebusevleri           

  Ayşim Şenol ÖZEL 

 

Mamak       Or-An     Öveçler 

Dilek CETEMEN      Ayşe ÇAM YAMAN   Bülent İNCİ 
Haydar Sinan ÇELİK     Nihat YALÇIN    Miyase DENİZERİ 
Seçil SÖNMEZ 

 

Polatlı       Pursaklar    Sıhhiye 
Hakan KOÇOĞLU     Burcu ÖZTÜRK    Emel FIRATLI 
Rafet HATİPOĞLU     Aysel YAKUT   Ercan BAYSAL  
           Serpil YAĞAN 

 

Sincan       Siteler     Şereflikoçhisar 
Canan ŞİMŞEK TORUN     Sevinç ÖYLÜ   Erkan KUTLU 
Harun YILDIZ (Yenikent)    Türkan YAĞLI  
Mustafa ÇAY  
 
 

Tosya       Tunalı Hilmi    Ulus 
Aslıhan YILMAZ      Ahmet Murat ORUÇ   Cihat Ş. ÖZKAN 
Sibel EPEZ ÜLKÜ  Kağan KANTAR 

 Muammer ÜRÜN  
 Semih Süreyya YAZICI  
 Volkan AYKAÇ  
 Yasemin NACAR 
 Handan Tuğçe OĞUZ 

 

 

ODA PERSONELİMİZ 
 
 
Nuran ÇİL  Metin ENGÜR     Şevket KILIÇARLAN    Birgül CANER 
İdari Müdür  Muhasebe Sorumlusu  Teknik Görevli               Teknik Görevli
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17. DÖNEME BAKIŞ 
 

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN – 01.05.2018 
 
Birliğin, dayanışmanın, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, üretimden gelen 
gücün simgesi olan  "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” müz kutlu olsun. 
 
 
DİŞHEKİMLERİNE ÇALIŞMA İZNİ VERİLİRKEN ODA KAYIT BELGESİ ARANMASI 
ZORUNLULUĞU HK. 11.05.2018 
 
Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Dişhekimlerine Çalışma İzni Verilirken 
Oda Kayıt Belgesi Aranması Zorunluluğu” ile ilgili genelge yayınlanmştır. 
 
HASTA VERİLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ HK. 11.05.2018 
Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Hasta Verilerinin Sağlık Bakanlığına 
Gönderilmesi” ile ilgili genelge yayınlanmıştır. 
 
DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN TDB İLE T.C GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI 11.05.2018 
 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI 
SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN 
PROTOKOL  11.05.2020 
 
 
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN 13.05.2018 
Fedakarlığın, sevginin, sabrın ve güzelliğin ne demek olduğunu en iyi anlatan 
annelerimizin anneler günü kutlu olsun. 
 
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN – 
19.05.2018 
 
Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan bugün 
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 99. yılında başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda büyük mücadele veren mücadele arkadaşlarını 
saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz.           
 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HK. 24.05.2018 
Sizlerden gelen tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması talebi doğrultusunda yaptığımız 
görüşmelerde; sigorta şirketlerinden toplu olarak tek bir fiyat ile sigorta yapılamayacağı, 
tamamlayıcı sağlık sigortasının bireye özel olduğu ve sigorta yaptıracak kişilerin isim, soyadı 
ve T.C. kimlik numaralarının sigorta şirketiyle paylaşılmasının gerektiği öğrenilmiştir. 
  
Bunun yanında sigorta yaptıracak kişi sayısı alınacak indirim miktarında belirleyici olacaktır. 
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Bu sebeple Oda Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızdan tamamlayıcı sağlık sigortası 
yaptıracakların taleplerini toplayarak şirketlerden fiyat alınmasına karar vermiş 
bulunmaktayız. 
  
Sigorta yaptırmak isteyen üyelerimizden bu isteklerini ve T.C. Kimlik numarası bilgilerinin 
sigorta şirketleri ile paylaşılmasını kabul ettiklerine dair elektronik posta veya dilekçelerini 
beklemekteyiz. 
  
15 Haziran 2018 tarihine kadar yapılan başvurularla sigorta şirketlerinden ortalama prim 
ücreti bilgisi alınacak ve üyelerin en uygun şirkete yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
 
ANKARA GÖRENELLER İLKOKULU VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VE ÖĞRETMENLERİNE 
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ 28.05.2018 
 
Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanan 
Görme Engelliler İçin Ağız Diş Sağlığı Eğitimi projesi Türkiye genelinde Ankara, Adana, İzmir 
ve Konya illerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ankara Dişhekimleri Odası olarak bu proje 
kapsamında 24 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Göreneller İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine 
ve öğretmenlerine  modeller üzerinde dokunarak ve fırçalama yaptırılarak birebir ağız diş 
sağlığı eğitimi verilmiştir. 
  
Projede görev alan dişhekimlerimize ve ADO Öğrenci kolundan katılan öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.  
 

ANITKABİR ZİYARETİ VE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 29.05.2018 
 

28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz 17.Olağan Genel Kurul sonrasında göreve başlayan Oda 
Organları, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Neslihan 
SEVİM, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Mustafa 
ÇAĞLAR,  Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Kemal 
TAŞ,  Türk Dişhekimleri Birliği SDE Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Onur ŞENGÜN ve değerli 
üyelerimizin katılımı ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Anıtkabir’e gidilerek mozoleye çelenk 
konulmuş ve  Anıtkabir defterinde Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
F.Serhat ÖZSOY tarafından aşağıdaki mesaj paylaşılmıştır. 
  
Ziyaretten sonra Odamız Orhan Halil ÖZKAN toplantı salonunda devir teslim töreni 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. F.Serhat ÖZSOY’un Anıtkabir 
Defteri’nde paylaştığı mesajı: 
 
Aziz ATAM 
 
Zorlu mücadeleler vererek kurduğunuz cumhuriyetimizin, eserlerinizin, Devrimlerinizin, 
İlkelerinizin, eğitime ve bilime dayalı ülkemizin gelişmesi ve sonsuza kadar var olması için 
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mücadele edecek olan Türk Dişhekimleri ailesi olarak huzurunuzda sevgi ve saygıyla 
eğiliyoruz. 
 
Tarihin akışını değiştiren büyük önder Atatürk 
 
Eşsiz dehan ve milletimizin emekleriyle kurulan ülkemizde, bizlere özgür ve onurlu yaşama 
imkanı sunan Cumhuriyetimiz, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle çağdaş 
uygarlık seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Bu yolda en büyük güvence, hiç şüphe yoktur ki 
demokrasiye inanan Türk halkı ve Türk Dişhekimleri dir. 
 
Bizler dişhekimleri olarak yıllardır mesleki alanda gerekli planlamalar yapılmadan, yetersiz ve 
yanlış uygulanan eğitim ve sağlık programlarına rağmen, halk sağlığını düzeltmek, halkımızı 
bilinçlendirmek ve kendi haklarımızı korumak için mücadele veriyoruz ve vermeye devam 
edeceğiz. 
 
Ülkemizde daha güzel günler görebilmemiz için; Aklın, bilimin ve sizin ışığınız bize yol 
göstersin. 
 
Her gün biraz daha artan “özlem” ve “hasretlerimizle” 
 
Ankara Dişhekimleri Odası 17. Dönem Kurulları Adına 
 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Dr. Dişhekimi Faik Serhat ÖZSOY 
 
TÜRK EKONOMİ BANKASI MİTHATPAŞA ANKARA ŞUBESİ'NİN ODAMIZ İLE YAPILAN İŞ 
BİRLİĞİ ANLAŞMASI HAKKINDA 31.05.2018 
Türk Ekonomi Bankası Mithatpaşa Ankara Şubesi’nin Odamız ile yapılan iş birliği anlaşması 
sonucunda üyelerimize sağladığı yeni avantaj mail grubunda paylaşılmıştır. 

 
RENKLİ REÇETE SİSTEMİ HAKKINDA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN 2018/2 
SAYILI GENELGESİ  06.06.2018 
Sağlık Müdürlükleri tarafından “Renkli Reçete Sistemi” başlığı ile Odamıza 
gönderilen “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 2018/2 Sayılı Genelgesi’’ paylaşılmıştır 
 
YENİ İŞYERİ AÇANLARA 1 YIL SÜRE İLE PRİM DESTEĞİ HAKKINDA 06.06.2018 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 
18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
  
Diğer vergi barışı kanunlarından pek farkı olmayan kanun, 31.03.2018 tarih ve öncesi vergi ve 
diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerle birlikte bazı 
kanunlarda da değişiklik yapan hükümler içermektedir. 
  
Bu kanunla 18-29 yaş aralığında 4b (Bağ-Kur) kapsamında yeni iş yeri açanlara 1/6/2018 
tarihinden itibaren 1 yıl süre ile prim desteği getirilmiştir. 
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Buna ilişkin kanun maddesi; 
  
MADDE 22- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
  
“k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi 
kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç 
tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 
tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci 
madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi 
ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 
  
İlgili kanunla alacakların yapılandırılmasına ilişkin bazı hükümlerin kısa özeti;  
  
YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR 
  
•  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 
  
Vergi Usul Kanunu  ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip 
edilen,31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere, dayanan tahakkuk eden vergi ve bunlara 
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, tahsil dairesine takip için intikal etmiş 
olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,  
  
•  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki 
aylara ilişkin; 
  
Sigorta primi, 
Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 
İşsizlik sigortası primi, 
Sosyal güvenlik destek primi 
İsteğe bağlı sigorta primleri, 
Topluluk sigortası primi, 
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 
sigorta primi, 
İdari para cezaları, 
Damga vergisi, 
  
Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı … bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları, ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 
  
• İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve ödenmemiş bulunan asli 
ve fer’i amme alacakları, 
  
• Belediyelerin;  31 Mart 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ile bunlara bağlı fer’i alacakları, 
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•   Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31 Mart 2018 tarihinden 
(bu tarih dâhil)  önce  olduğu  hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları, 
  
• 31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; 
  
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından 
alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine olan aidat borçları, 
  
- Esnaf ve Sanatkarların aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, 
birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, 
  
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre 
meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı 
borçları, 
  
- Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların barolara olan aidat borçları  ….yapılandırma 
kapsamındadır. 
  
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
  
Kanuna göre geçmiş beş yıl için gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi  ve gelir, 
kurum stopajları için matrah  artırımı yapılabilecek. 
  
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
  
2013 takvim yılı için %35, 
2014 takvim yılı için %30, 
2015 takvim yılı için %25, 
2016 takvim yılı için %20, 
2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere matrah artırımında bulunabilecekler. 
  
Matrah artırımı yapılacak yıl / yıllar için vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.   
  
İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 
  
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşlar, 
  
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar, 
  
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla 
ilgili işletme kayıtlarının Kanun hükümleri doğrultusunda fiili duruma uygun hale getirilmesi 
halinde geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 
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BAŞVURU YERİ VE ZAMANI, ÖDEME SÜRELERİ  
  
Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, 
  
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine,  belediyelere ve 
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini 
izleyen dördüncü aydan başlamak üzere, 
  
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun 
yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, 
  
Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit 
taksitte ödemeleri, şarttır. 
  
YENİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN GETİRİLEN TEŞVİK 
  
Bu kanunla 18-29 yaş aralığında 4b (Bağ-Kur) kapsamında yeni iş yeri açanlara 1 yıl süre ile 
prim desteği getirildi. 
  
İlgili maddesi aşağıdaki gibi. 
  
MADDE 22- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
  
“k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi 
kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç 
tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 
tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci 
madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi 
ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 
  
RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.14.06.2018 
Huzurlu, sağlıklı, mutlu nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle,  Bayramınızı kutlarız. 
ODAMIZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ HK. 22.06.2018 
Ankara Dişhekimleri Odası, 17. Dönem Bölge Temsilcilikleri için görevlendirme yapılacaktır.  
Bölge Temsilcisi olmak isteyen meslektaşlarımızın, 28.06.2018 tarihine kadar Odamıza bilgi 
vermelerini önemle rica ederiz.  
 
 
 
 
 
E-REÇETE UYGULAMASI HAKKINDA 29.06.2018 
Sağlık Müdürlükleri tarafından “E-Reçete Uygulaması Hakkında” başlığı ile Odamıza 
gönderilen yazı ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği’nin 06.06.2018 tarih 001-1.1362 ve 
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28.06.2018 tarih 001-1-1539  sayılı genelgeleri ile  Odamıza gönderilen bilgilendirme yazıları 
paylaşılmıştır. 
ANKETLERİMİZE KATILDINIZ MI? 29.06.2018 

"Dişhekimlerinin Ağız-Diş Sağlığı İle Genel Sağlık İlişkisi Konusundaki Farkındalıklarının 

Değerlendirilmesi" ve "Dişhekimlerinin Tütün Ürünlerine Yaklaşımı" konulu proje 

kapsamındaki anketlerimize  aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Dişhekimlerinin konuya ilişkin genel bilgi ve yaklaşımını değerlendirecek bu anketlerimize  

vereceğiniz cevaplarla katkı ve desteğinizi bekliyoruz. 

Desteğiniz bilimsel çalışmalarımıza ışık tutacaktır.  
 
 TÜRK EKONOMİ BANKASI'NIN ODAMIZ ÜYELERİNE SUNDUĞU AVANTAJLAR HAKKINDA 
29.06.2018 

 ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI üyelerine, Bankamızdan 5.000 TL, 12 ay vadeye 
kadar    “0 faizli”  ihtiyaç kredisi* kullanma imkanı sunulacaktır. 

  
Tüm kredi talepleriniz değerlendirmeye alınacak olup 50.000-TL ye kadar 48 ay vadeli 
ihtiyaç kredisi başvurularınız alınabilir. 5000-TL kredi 0 faizli 12 ay olacaktır. 
  
Örneğin; 50.000-TL kredi onaylandığında 5000-TL 12 ay 0 faizli , 45.000-TL kredi 48 ay 
geçerli banka faiz oranı sunulacaktır. 

  
 Üyelere özel sunulan, 5.000TL, 0 faizli kredi kullanım şartında; binde 5 dosya masrafı, 

1 adet otomatik ödeme tanımlanması, kredi bağlantılı hayat sigortası, ve kredi kartı 
sahipliği aranacaktır. ( sigorta tutarı 212-TL , Dosya Masrafı 25-TL dir. ) 

  
 Marifetli Hesap ile üyeler, birikimlerini özel faiz oranları ile gecelik vadeli mevduatta 

değerlendirebilirler. Diledikleri zaman para yatırma, ve para çekme işlemlerini 
gerçekleştirebilirler. 

  
 Marifetli hesaptan gerçekleştirilecek EFT/Havale işlemleri, faiz geliri elde edebilmesi 

için gerekli tutarı marifetli hesabında bulunduran ve asgari 2 (iki) iş günü faiz geliri 
elde eden üyeler için ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir. Güncel faiz oranları 
için_ bknz teb.com.tr 

  
 
"SAĞLIK ALANINDA VERİLEN SERTİFİKA VE KATILIM BELGELERİNİN MEVZUATA AYKIRI 
OLARAK KULLANILMASI" HK 02.07.2018 
. 
 
Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen 20.06.2018 tarihli genelgesi 
doğrultusunda; 
  
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısında, ticari kuruluşlar tarafından 
düzenlenen kurslara katılım üzerine verilen katılım belgesi, sertifika gibi belgelerin 
dişhekimlerini uzmanlık gerektiren tıbbi girişimlerde bulunmaya yönlendirecek ve halkı 
yanıltacak şekilde kullanılması ve asılmasının yasak olduğu vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 10. maddesindeki 

http://teb.com.tr/
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“Usul ve nizamına tevfikan müderris, muallim ve emsali sıfatları iktisap etmemiş veya 
sekizinci maddede zikredilen vesikaları istihsal eylememiş bir tabibin tıp tedrisi ve talimine ve 
ihtisasa müteallik unvanları kullanması ve bunları veya hakikata tevafuk etmiyen sair sıfatları 
her hangi şekil ve suretle ilan etmesi memnudur.” 29. maddesindeki “Diş tabipliğinin 
herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için dişhekimliği 
fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık 
belgesine sahip olmak şarttır.” kuralları ile Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri 
Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8. maddesinde disiplin suçu olarak tanımlanan “Tababet 
Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanı olmadığı konularda uzmanmış gibi herhangi bir şekilde 
tanıtım yaparak dişhekimliği yapmak” kuralına uygundur. 
  
Bu çerçevede, kâr amaçlı kuruluşlar tarafından düzenlenen ve etkin bir akademik denetime 
tabi olmayan eğitimler sonucunda verilen belgelerle kendilerini ilgili alanların uzmanı gibi 
tanıtan dişhekimlerinin söz konusu tutumlarının önüne geçilmesi için il sağlık müdürlükleri ve 
Odalarımızın gerekli denetimlerde işbirliği içinde olmalarında yarar bulunmaktadır. Ancak, bu 
kuralların uygulamasında meslek içi eğitimler sonunda alınan belgelerin duvara 
asılamayacağı gibi bir aşırılığa kaçılmaması; asıl gayenin, bu belgelerin birer uzmanlık belgesi 
gibi kullanılmasının önüne geçilmesi olduğunun akılda tutulmasında yarar bulunmaktadır.  
 
 "BİZE EMANET" KAMPANYASI 02.07.2018 
 
Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Bize Emanet” kampanyası başlığı ile ilgili 
genelge ve ekleri paylaşılmıştır. 
 ÇOCUK İSTİSMARI TOPLUMSAL BİR UTANÇTIR 4.07.2018 
Toplumsal değerlerimiz her geçen gün biraz daha çöküyor ve ne yazık ki en çok etkilenenler 
çocuklarımız oluyor. Her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. Bütün bu insanlık 
dışı davranışlar toplumumuzun geldiği nokta açısından bizleri endişelendirmektedir. 
 
İstismar insanlık suçudur, çocuklarımız geleceğimizdir  ve  onları korumak hepimizin 
görevidir. Bu tür olayların artık bir daha yaşanmamasını ve bize bu kötü duyguları 
yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.  
 
TIBBİ ATIK ALIMI İÇİN TAŞIMA KONTROL NUMARASI HAKKINDA 16.07.2018 
Tıbbi Atık alımları ile ilgili olarak Özel Sağlık Kuruluşlarından TKN ( Taşıma Kontrol Numarası) 
olmadan atık alınamayacağı yönünde Odamıza gelen şikayetler sonucunda Çevre Bakanlığı ile 
yaptığımız görüşmede cevre.online.gov.tr adresinin ecbs.cevre.gov.tr/ adresi olarak entegre 
edildiği ve TC Kimlik numarası ile girilip sistem üzerinden aktifleştirme yapılarak TKN 
numarası alınması gerektiği, aktifleştirme butonunun olmaması halinde Haesaplar ikonunun 
altında uygulamalar bölümünde verilen hata kodu ile Çevre Bakanlığı 3.kat 319 nolu odaya 
başvurmanız halinde işleminizi yaptırabileceğiniz belirtilmiştir.  
 
Çevre İl Müdürlüğünden daha önce almış olduğunuz parola ve şifre ile geçici olarak 
açılan http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul sitesinden TKN 
numaranızı alabilirsiniz.  
 
Ancak en kısa sürede TC Kimlik numaranızı ile girerek Entegre Çevre Bilgi 
Sistemine https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris kuruluşunuzu kaydettirmeniz  

http://cevre.online.gov.tr/
https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris
http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul
https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris
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gerekmektedir. 
 
YARALANAN HEKİMLİK ONURUDUR 19.07.2018 
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan, 
Dr. Bahattin Ahmet Yalçın bir hasta yakını tarafından başına kaldırım taşı ile vurularak darp 
edilmiştir. 
Halen yoğun bakımda tedavi gören Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a acil şifalar diliyor, 
gün geçtikçe artan bu ve benzeri şiddet içerikli olayların artık son bulmasını umut ediyoruz. 
Her koşulda, büyük özveriyle halka sağlık hizmeti vermek için çabalayan hekimlerin 
görev başında can güvenliği endişesi duyması kabul edilemez. 
Sağlıkta şiddete karşı önleyici ve caydırıcı politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi için 
yetkilileri göreve çağırıyoruz. 
 
AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU 28.07.2020 

Ankara Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği’ne bağlı Odaların, mesleğimizin 
gelişmesi, meslektaşlarımızın dayanışmasının artırılması ve toplum ağız diş sağlığı gerçekleri 
için yaptığı çalışmalarda tek gücü, siz meslektaşlarımızdan gelen manevi ve maddi destektir. 

Aidatlar, Odamızın çalışmalarını desteklemek açısından en önemli kaynaklarımızdan biridir ve 
Odamızın çalışmalarına devam edebilmesi için aidatların düzenli olarak ödenmesi çok 
önemlidir. Bu yükümlülüğü mesleki aidiyet duygusuyla yerine getiren tüm meslektaşlarımıza 
Meslek Odamız adına teşekkür ederiz. 

Bu sene, Yönetim Kurulu olarak aidat yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş olan 
meslektaşlarımızın da herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için “Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza 
Sonucu İş Göremezlik” Sigortaları “Carpal Tünel Sendromu" dahil olacak şekilde 
yenilenmiştir. 

Kamu Kurumu niteliğinde olan Ankara Dişhekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu olarak, kamu 
alacağı olan aidat ödentilerini meslek örgütüne aidiyet duygularıyla tüm sorumluluklarını 
yerine getiren meslektaşlarımızın haklarını korumak adına toplamak yasal 
sorumluluğumuzdur. 

Odamıza aidat borcu olan meslektaşlarımızın 3 Eylül 2018 tarihine kadar Odamıza olan 
maddi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde “Amme Alacaklarının Tahsili 
Hakkındaki Kanuna” göre tahsili için hukuki sürecin üzülerek başlatılacağını belirtir çalışma 
yaşamınızda kolaylıklar dileriz. 

ÜYE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA 17.08.2018 
Odamız üye bilgilerinin güncellenmesi amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin 
doldurularak info@ado.org.tr veya ankaradishekimleriodasi@gmail.com adresine ivedilikle 
gönderilmesi için gereğini bilgilerinize rica ederiz. 
 
 
17 AĞUSTOS'U UNUTMA – UNUTTURMA 17.08.2018 
17 Ağustos 1999 deprem felaketinin üzerinden 19 yıl geçti. Acısı hala yüreğimizde. 
  

mailto:info@ado.org.tr
mailto:ankaradishekimleriodasi@gmail.com
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Kayıplarımızı rahmetle anıyor, bu ve benzeri acıların hiçbir zaman yaşanmamasını diliyoruz. 
 
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 17.08.2018 
 
Huzurlu, sağlıklı, mutlu nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle,  Kurban Bayramınızı 
kutlarız. 
 
 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 30.08.2018 
 
 
 
YARDIMCI PERSONEL VE DİŞ TEKNİSYENLERİ DE KONGREDE BİZİMLE 31.08.2018 
27-30 Eylül tarihleri arasında Congresium Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri 
Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde "Ağız Diş Sağlığı Teknikerleri ve Yardımcı 
Personel Sempozyumu" ve "Diş Teknisyenleri Sempozyumu" düzenlenecektir.  

 

Son teknolojik gelişmeleri de yakından takip etme fırsatı bulacağınız,  mesleğin tüm 
bileşenlerinin buluşma noktası olan kongremize sizlerle birlikte, yardımcı personelinizi ve 
teknisyenlerinizi de bekliyoruz. 

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAM ORANI HK. 12.09.2018 
 
Daha önceki oranı % 1,40 olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile her ay için ayrı ayrı 
uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir. 
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI KURUMLARARASI BASKETBOL LİGİNE KATILIMI HAKKINDA 
17.09.2018 

Ankara Dişhekimleri Odası Sosyal faaliyetler çerçevesinde önümüzdeki sezon, uzun yıllardır 
İstanbul’da, son 3 yıldır da Ankara’da düzenlenen Şirketler Basketbol Ligine geçen sene 
çeyrek final oynaması başarısı gösteren Ankara Dişhekimleri Odası olarak meslektaşlarımızla 
bu yıl da katılım yapmayı planlamaktayız.  

Bu organizasyon için  mümkünse daha önceden  basketbol geçmişi olan değerli 
meslektaşlarımızı bekliyoruz. Yaş ve kadın/erkek sınırlaması bulunmamaktadır.  

Maçlar önümüzdeki sezon, hafta sonları Ankara TED Üniversitesi-Kolej Salonunda oynanacak 
şekilde düzenlenecektir.  

BATMAN GERCÜŞ’TE HAİN SALDIRI 04.10.2018 
Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı 
patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen 
patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, 
yaralılara acil şifalar dileriz. 
 
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU ÇALIŞMALARINA 
BAŞLIYOR  08.10.2018 
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Ankara Dişhekimleri Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu ilk toplantısını 19 Ekim Cuma günü, 
18:00-19:30 saatleri arasında Odamızda yapacaktır. 
 
 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ III.ULUSAL KONGRESİ 13-14 EKİM 2018 TARİHLERİNDE 
İSTANBUL’DA YAPILACAK 09.10.2018 
 
Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar 
Birliği’nce oluşturulan  'Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu' tarafından düzenlenen 'Kişisel 
Sağlık Verileri III.Ulusal Kongresi', 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.  
  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN DENETİMLERİ HK. 11.10.2018 
İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Ağız ve Diş Sağlığı 
muayenehaneleri ve polikliniklerin denetimleri yapılmaya başlanmıştır. Denetimler sırasında 
sıkıntı yaşamamanız açısından Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda eksiklikleri gidermenizi bilgilerinize sunar, 
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
  
  DENETİM SIRASINDA GENEL OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

-          Klinik Hijyeni 
-          Personel Çalışma İzin Belgeleri 
-          Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihazlar 
-          Acil Durum Seti 
-          Tıbbi Atık Sözleşmesi ve malzemeleri (kova, poşet v.b.) 
-          Risk Değerlendirme formu, Acil Eylem Planı 
-          Yangına karşı alınmış tedbirler (İtfaiye raporu, yangın tüpü v.b.) 
-          Röntgen cihazlarının TAEK tarafından düzenlenen lisanları 
 
-          Tabelaların Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standarlarına uygunluğu 

TDB VE DİŞSİAD ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI  19.10.2018 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği arasında 
‘Dişhekimlerinin Aldığı Mal ve Hizmetlerde Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin 
Protokol’, TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nde 28 Eylül 2018 tarihinde imzalandı. 
 
 
MUAYENEHANELERDE OTOKOLAV BULUNDURULMASI 19.10.2018 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin 13.06.2018 tarih 001-1.1409 sayılı yazısı ile Sağlık Müdürlükleri 
tarafından yapılan denetimlerde 2017 şubat ayından itibaren muayenehanelerde otoklav 
bulundurulması zorunluluğu konusunda uyarıda bulundukları ile ilgili Odamıza gelen genelge 
paylaşılmıştır. 
 
 
 
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 28.10.2018 
 
ATAMIZI ÖZLEM VE MİNNETLE ANIYORUZ 10.11.2018 
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“Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir." 
diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz. 
 
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI GELENEKSEL DİŞHEKİMLİĞİ BALOSUNA DAVET 12.11.2018 
 
Her yıl Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz Geleneksel 
Dişhekimliği Balosu'na tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. 
  
SAĞLIKTA MOBBİNG, MOBBİNGDE SAĞLIK SEMPOZYUMU 15.11.2018 
 
Sağlık çalışanlarının yaşadığı olumsuzlukları ortaya koymak ve çözüm üretmek için; Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak, 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel konferans salonunda yapılacak “Sağlıkta 
Mobbing, Mobbingde Sağlık”  sempozyumu gerçekleştirilecektir. 
 
ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KURULUŞU BULUNMAYAN YERLEŞİM YERLERİ HK. 26.11.2018 
 
2 - 4 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel 
Kurulu'nda alınan karar ile "Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşunun bulunmadığı yerleşim 
merkezinde muayenehane açan dişhekimlerinden ilk yıl üye aidatı alınmamasına" karar 
verilmiştir.  
 
 "YABANCI HASTA TAKİP FORMU" KONULU GENELGE HK. 26.11.2018 
 
Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen “Yabancı Hasta Takip Formu”  konulu 
genelge paylaşılmıtır. 
 
ODAMIZIN DA YER ALDIĞI CBL ANKARA KURUMLARARASI BASKETBOL LİGİ BAŞLIYOR 
28.11.2018 
CBL Ankara’nın Organizasyonuyla yapılacak 2018 – 2019 sezonu 
Kurumlararası Basketbol ligine  Ankara Dişhekimleri Odası olarak katılıyoruz. 
 
Seviye tespit maçlarının birincisi 02 Aralık 2018 Pazar günü Saat:14.00’de TED 
Üniversitesi (Kolej) Prof.Dr.Rüştü Yüce Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir. 
 
 
 
TDB GENELGESİ - KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HK. 29.11.2018 
Türk Dişhekimleri Birliği'nden Odamıza gönderilen “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurulduğu'na” ilişkin genelge paylaşılmıştır. 
 
 
MELEKTEN BİR GECE - MÜZİKLİ GÖSTERİ 14.12.2018 
Müzikal bilgileri paylaşılmıtır. 
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, 
özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için net; 
  
2019 yılı için net; 
  
Tam gün çalışanlarda; 8.790 TL. 
 
Yarım gün çalışanlarda; 6.050 TL. 
 
Saat ücreti ise; 320 TL. olarak belirlenmiştir.  
  
2019 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ HK. 21.12.2018 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, 
özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2019 yılı için 
net; 
  
2019 yılı için net; 
  
Tam gün çalışanlarda; 10.980 TL. 
Yarım gün çalışanlarda; 7.570 TL 
Saat ücreti ise; 405 TL. olarak belirlenmiştir. 
 
2019 YILI TİP SÖZLEŞME ONAY ÜCRETİ HK. 21.12.2018 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, 
2019 yılı için onay ücreti olarak her sözleşme için 85 (seksenbeş) TL. alınmasına karar 
verilmiştir. 
 
2019 YILI ÜYE AİDATLARI 21.12.2018 
2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan TDB 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar ile Türk 
Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince; 2019 yılı üye aidatları aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir. 
  
1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi 
veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 450,00 TL, 
  
2. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimleri, odalara kayıt ve aidat tutarları konusunda 
serbest çalışan dişhekimleri statüsünde değerlendirilecektir. 
  
3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 
aidatı; 225,00 TL, 
  
4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel 
sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 225,00 TL, 
  
5. Kayıt Ücreti; 225,00 TL olacaktır. 
  



 

22  

Genel Kurul kararının aynı başlık altındaki 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait 
oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi 
gerekmektedir. 
 
2019 YILI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI 
Dişhekimlerinin 2019 yılında uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret 
Tarifesi, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 22 Aralık 2018  tarihli 
toplantısında, Odalardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenmiştir. 
 
 YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN. 31.12.2018 
Yeni bir yıla sevgiyle, sağlıkla, barışla merhaba derken, 
  
2019'da mesleğimize dair umutları çoğaltmayı, mesleki birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi 
diliyoruz. 
 
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HK. 09.01.2019  
Kişisel Sağlık Verilerinin gönderilmesine ilişkin bir takım zorlamalar olduğu ile ilgili gelen 
şikayetlere istinaden Türk Dişhekimlkeri Birliği Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan hukuk 
görüş paylaşılmıştır. 
 
 
ÜYELERİMİZİN FERDİ KAZA SİGORTALARI YENİLENDİ 09.01.2019 
Ankara Dişhekimleri Odası tarafından her yıl üyelerimiz için yapılan ve TDB üzerinden 
anlaşmaya varılan Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza sonucu iş görememezlik Sigortası, Türk 
Dişhekimleri Birliği ile Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. arasında 
imzalanan Ferdi Kaza ve Ferdi Kazaya Bağlı İşgöremezlik Sigortası Sözleşmesi 18.07.2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ HK. 28.01.2019 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafından Ürün Takip Sisteminin dişhekimliği açısından bilgi işlem ayağının yeterli 
olmadığı belirtilmiştir. Bu amaçla yapılacak çalışma ile kullanılan tıbbi cihaz ve sarf 
malzemelerin uygunsuzluğunun ve/veya kullanım sırasında ortaya çıkan olumsuzların da aynı 
sistem üzerinden denetlenebileceğinin planlandığı belirtilerek, çalışmanın başlangıcında 
dişhekimlerinin şimdilik sadece e-devlet şifresi ve ÇKYS numarası ile giriş yaparak ön hazırlık 
aşamasını tamamlamaları önerilmektedir. 
 
ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) numarası İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacak başvuru 
ile alınacaktır. 
 
 
 
 
 
ÖĞRENCİ BURSLARI HK. 08.02.2019 
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Odamız bölgesindeki Dişhekimliği Fakültelerinde öğrenim gören, maddi güçlük içindeki 
T.C.vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak amacıyla Odamız tarafından burs 
verilmektedir. 
Bu kapsamda destek vermek isteyen meslektaşlarımızın Odamız ile iletişime geçmeleri 
bildirilmiştir. 
 
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE SORUMLULUKLARIMIZ" KONULU ETKİNLİK  FUYURUSU 
YAPILDI. 28.02.2019 
 
TIBBİ ATIK BEYANI GÖNDERİMİ HK. 29.03.2018 
Tıbbi atık beyan işlemleri ile ilgi bilgilendirme yaparak işlem basamakları paylaşılmıştır. 
 
14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 14.03.2019 
 
Başka insanların can sağlığı için kendi canını hiçe sayan ; 

başka insanların can sağlığını ailesinden önde tutan ; 

başkalarının can sağlığı için zaman düşünmeden çalışan ; 

soğuk nedir bilmeden , açlık nedir bilmeden canını başkaları için siper eden  “ sağlık 

çalışanı “   

olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. 14 Mart tarihinde değil her gün gönüllerden tebrikleri 

alan sağlık çalışanları ailemizi Ankara Diş Hekimleri Odası olarak günümüzde kutluyoruz . İyi 

ki varsınız. İyi ki varız .   

 

2019 YILI ÜYELİK AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA 06.03.2019 

2019 yılı üyelik aidat ödemeleri 31 Mart 2019 Pazar günü sona erecektir. Ödemelerinizi 

aşağıda bulunan hesap numaralarımızdan birine yatırabilir veya ekte bulunan mail – order 

formunu doldurup Odamıza faks yolu ile ileterek de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI'NIN BAHAR KAMPANYASI HAKKINDA DUYURU YAPILDI 

19.03.2019 

 

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KURSU HK. 02.04.2019 
Odamız ve Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile birlikte fotoğrafa ilgi duyan 
meslektaşlarımız için “Temel Fotoğrafçılık” eğitimi yapılması planlanmaktadır. 
  
Kursun amacı meslektaşlarımıza, fotoğrafın ölçümü, ışık ölçümü, ışığa etki eden diyafram 
örtücü, ISO kavramları, netleme, beyaz dengesi, net alan derinliği, fotoğrafta hareket etkisi, 
objektifler ve katılımcıların fotoğraf makinesine hakimiyeti kazandırmaktır. 
  
Kurs ücreti: 375 TL’dir.  
Kurs tarihi ve yeri katılımcı sayısına göre belirlenecek olup, gruplar 20’şer kişiliktir.  
Kayıt için : 0312 435 90 16 / 15 
 
 " ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ" HK 09.04.2019 
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Türk Dişhekimleri Birliğinin 28.03.2019 tarih 001-1.657 sayılı yazısı ile Odamıza 
gönderilen “Ulusal Sağlık Sistemi” konulu genelgesi paylaşılmıştır. 
 
 TDB GENELGESİ - "DİŞHEKİMLERİNİN KEP ADRESİ KULLANMA ZORUNLULUĞU" HK. 
09.04.2019  
Türk Dişhekimleri Birliğinin 28.03.2019 tarih 001-1.658 sayılı yazısı ile Odamıza 
gönderilen “Dişhekimlerinin KEP Adresi Kullanma Zorunluluğu” konulu genelge 
paylaşılmıştır. 
 
11 NİSAN 2019 - TÜRK SANAT MÜZİĞİ VE TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUKLARI KONSERİ HK.  
05.04.2019 
11 Nisan 2019 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans 
Salonunda gerçekleştireceğimiz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Topluluklarımızın 
Konserine katılımınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 
 
 TÜRK HALK MÜZİĞİ VE TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUKLARI KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
15.04.2019 
 
Odamız Sosyal Etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Toplulukları 
konseri, meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla 11 Nisan 2019 Perşembe akşamı Ankara 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN 23.04.2019 
 
 
MAÇIMIZ VAR! 26.04.2019 
 
CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi’nde yarı finale yükselen Ankara Dişhekimleri Odası 
Basketbol Takımımız, 28 Nisan Pazar günü 12:30'da, TED Üni. Rüştü Yüce Spor Salonunda 
Aselsan ile karşı karşıya gelecek. 
 
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN 01.05.2019 
 
REKLAM KURULU BAŞKANLIĞINDAN "DOKTORLARA YÖNELİK TEŞEKKÜR, ÖVGÜ, TAVSİYE 
VE ONAY İFADELERİNE" CEZA VERİLMİŞTİR 14.05.2019 

Doktorların ücretli olarak kayıtlı oldukları doktor arama motorunda yer alan bir sağlık 
kuruluşu hakkında; doktorlara yönelik teşekkür, övgü, tavsiye ve onay ifadelerine yer 
verildiği, inceleme konusu internet sitesinde yapılan tanıtımlar aracılığıyla siteye kayıtlı 
üyeleri lehine aracılık faaliyetinde bulunduğu ve bu durumun diğer sağlık kuruluşları ve 
doktorlar açısından haksız rekabete yol açtığı ve dolayısıyla “reklam” olarak 
değerlendirilmesi sonucunda T.C.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı 12 Mart 2019 
tarihli toplantısında ceza vermiştir. 

Siz değerli meslektaşlarımız da böyle bir cezaya maruz kalmamaları için daha dikkatli olmanızı 
rica ederiz. 

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN! 19.05.2019 
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100 yıldır izindeyiz... 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun! 

 

 "ÜLKEMİZDE DİŞHEKİMLİĞİNİN GELECEK 10 YILI" KONULU İNTERAKTİF SUNUM 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 03.06.2019 

31 Mayıs 2019 Cuma akşamı Limak Ambassadore Otel'de Oda Başkanımız Sayın Dr. F. Serhat 
ÖZSOY tarafından gerçekleştirilen "Ülkemizde Dişhekimliğinin Gelecek 10 Yılı" konulu 
interaktif sunumun ardından iftar yemeğinde meslektaşlarımızla bir araya geldik. 

 

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 03.06.2019 

 

TEB'DEN ODAMIZ ÜYELERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR! 28.06.2019 
 
TEB NECATİBEY SUBESI, anlaşmalı şubemiz olarak tüm hesap işlemleri – mevduat işlemleri – 
kredi işlemleri, pos ve kart işlemleri için gerekli desteği sunacaktır 
 

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP VE DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLK MEZUNLARI 50. YIL 
KUTLAMASI programı paylaşıldı. 01.07.2019 

 

AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI HK. 18.07.2019 

Daha önceki oranı % 2 olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için ayrı ayrı 
uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir. 

 
TOTEM TABELA YASAKTIR. 22.07.2019 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 03.02.2015 tarihli 
Yönetmelik, uygulanamaz hükümlerinin düzeltilmesi ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 
açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına uygun değişikliklerin yapılabilmesi 
bakımından 23.12.2016 tarihinde değiştirilmişti. 
 
Danıştay 15. Dairede görülen davada verilen karar ile Yönetmeliğin incelemeyle ilgili 
kurallarının eksikliği, denetimle ilgili kurallarının belirsizliği ve totem tabelaya izin veren 
kuralın açıkça hukuka aykırılığı sebebiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 
 
Kararda, mevzuatımıza göre tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, 
ticari bir görünüm verilemeyeceği, hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamlardan 
yararlanarak talep yaratmaya yönelik ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine rekabet 
oluşturmasının yasak olduğu açıklandıktan sonra; “Yönetmeliğin ilk halinde, seyyar tabela 
veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi tabela ve cisimlerin, Yönetmelik kapsamında sağlık 
kuruluşu lehine talep yaratmaya yönelik, benzer sağlık kuruluşları aleyhine ise haksız rekabet 
yaratacak nitelikte olduğu ve sağlık kuruluşuna ticari bir görünüm kazandırdığı kabul edilerek 
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kullanımı yasaklanmış iken, dava konusu değişiklik ile hangi saik gözetilerek totem tabelanın 
sayılanlar arasından çıkarıldığı ve serbest hale getirildiği anlaşılamamıştır” denilmiştir. 
 
Ayrıca, yine Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılmış olan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Yönetmeliğin 25 inci maddesinde eczanelerin totem tabela kullanmasını yasakladığına da 
vurgu yapılarak, özel sağlık kuruluşlarının totem tabela kullanmalarına izin veren 26 ncı 
maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinin Yönetmeliğin çıkartılma amacıyla da bağdaşmadığı 
vurgulanarak hukuka aykırı bulunmuştur. 
 
ÜYELERİMİZİN FERDİ KAZA SİGORTALARI YENİLENDİ 29.07.2019 
 
Ankara Dişhekimleri Odası tarafından her yıl üyelerimiz için yapılan Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza 
Sonucu İş Göremezlik Sigortası, önceki yıllara göre genişletilmiş poliçeyle Türk Dişhekimleri 
Birliği ile Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. arasında imzalanan 
sözleşmeyle 17.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. 09.08.2019  
Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. 
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 30.08.2019 
Umudun ve kararlılığın sembolü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 
 
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN 01.09.2019 
 
 
TDB İLE YAZIŞMA PLATFORMU AÇILDI... 09.10.2019 
 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, 

Serbest çalışan dişhekimlerinin  2020 yılında Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve 

Tedavi Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ışık tutması bakımından tarife 

konusundaki  görüş ve öneriler ile, 

Kamuda  ya da  serbest ortak  çalışma birimlerinde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve 

bunların çözümüne yönelik önerilerinin alınması yönünde karar almıştır. 

Türk Dişhekimleri Birliği web sitesinde yer verilen yazışma 

platformuna http://www.tdb.org.tr/yorum_anket_liste.php  linkinden ulaşılabilmektedir.  
 
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ VE ÇKYS HAKKINDA  09.10.2019 
Türk Dişhekimleri Birliği'nden 17.09.2019 tarih 001-1.1904 sayılı genelge ile Odamıza 
gönderilen Ürün Takip Sistemi ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne ilişkin genelge 
paylaşılmıştır. 
 
DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIKLA DİŞHEKİMLERİNİN YETKİLERİ KISITLANDI MI? 10.10.2019 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tdb.org.tr%2Fyorum_anket_liste.php&data=02%7C01%7C%7Cbfea599b8d9e4f24b8fc08d72c754163%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637026754423624348&sdata=ashvY8fUR3cukY9cbP3mtfUgmJmktUKHcLZg%2Bv%2FA9Wo%3D&reserved=0
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Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Murat Akkaya ve TDB Hukuk Müşaviri Av. Mustafa Güler tarafından kaleme alınan makale, 
dişhekimlerinin yetki sınırları konusunda kamuoyunu aydınlatacaktır. 

 

"Dişhekimlerinin yetki sınırı 1219 sayılı Yasa’nın 29. maddesinde belirlenmiş, dişhekimliğinde 
uzman olmanın getirdiği ek bir yetki Yasa’da tanımlanmamış, uzman olmanın bunu ilan 
edebilme hakkı verdiği ifade edilmekle yetinilmiştir." 

 

"Dişhekimleri Yasa’nın kendilerine verdiği yetki alanı içinde her türlü mesleki faaliyeti icra 
etmeye yetkilidir." 

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 29.10.2019 
Özgürlük ve bağımsızlığımızın teminatı, geleceğe taşıyacağımız en değerli mirasımız 
Cumhuriyet 96 yaşında! 

Bayramımız kutlu olsun. 

 

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ GİRİŞLERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA. 30.10.2019 

Türk Dişhekimleri Birliği'nden 24.10.2019 tarih 001-1.2193 sayılı genelge ile Odamıza 

gönderilen Ürün Takip Sistemine ilişkin genelge paylaşılmıştır. 

 

 

TDB YARDIM FONUNDAN YARARLANMA TALEPLERİ HK. 30.10.2019 

 

Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu'ndan yararlanmak isteyen 

meslektaşlarımızın "TDB Yardımlaşma Fonu Yönergesi" nin 21. maddesinde yer alan belgeler 

ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınacağı ile ilgili Odamıza gönderilen 22.10.2019 

tarih 001-1.2137 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Genelgesi paylaşılmıştır. 

 
ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ 10.11.2019 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, 
saygı ve minnetle anıyoruz.   
 
REPERTÜKÜL - DİŞHEKİMİ SAVAŞ AKBIYIK 14.11.2019 
Değerli meslektaşımız, Türk Halk Müziği Koro Şefi , usta saz sanatçısı dişhekimi sayın Savaş 
AKBIYIK  Türk Halk Müziği eserlerini toparladığı REPERTÜKÜL isimli bir site kurmuştur.  
Sitede yöre, isim ve kimden alındığı bilgileri ile türkülerimize kolayca ulaşılabiliyoruz. 
Sevgili meslektaşımıza Türk Halk Müziği külliyatına yaptığı büyük katkıdan dolayı 
şükranlarımızı sunarız. 
 
"ANTİ-TROMBOSİT YA DA ORAL ANTİ-KOAGÜLAN İLAÇ KULLANAN HASTALARDA DİŞ 
HEKİMLERİNİN YAKLAŞIMI" KONULU ANKET HAKKINDA 15.11.2019 
 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper ALKAN ve Ağız Diş 
ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özge Doğanay tarafından, Türkiye'deki diş 
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hekimlerinin anti-trombosit ya daoral anti-koagülan kullanan hastalara yaklaşımının 
değerlendirilmesi amacı ile hazırlanan  ‘’Anti-trombosit ya da oral anti-koagülan ilaç 
kullanan hastalarda Diş Hekimlerinin Yaklaşımı’’ isimli anket çalışmasına siz üyelerimizden 
destek vermelerini istemektedir. 
 
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI GELENEKSEL DİŞHEKİMLİĞİ BALOSUNA DAVET  13.11.2019 
 
Her yıl Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında  
gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Dişhekimliği Balosu'na tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. 
 
18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası boyunca 21.11.2019 
Ankara'nın her yerinde, metro istasyonlarında, şehirlerarası otobüs terminalinde, toplu taşım 
araçlarında afişler ve billboardlar ile halkımızı ağız diş sağlığıyla ilgili bilinçlendirme ve 
farkındalık yaratma çalışmalarına devam ediyoruz. 
 
 
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ KUTLU OLSUN 22.11.2019 
 
 
ODA BAŞKANIMIZ KRT TV 'DE CANLI YAYIN KONUĞU 22.11.2019  
 
Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, 

22 Kasım Cuma günü(bugün) saat 16.30'da KRT TV'de "Başkent Gündemi" programında canlı 
yayın konuğu olarak Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtlayacak, 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası, Dişhekimliği Günü ve mesleğimize ilişkin konularda 
değerlendirmelerde bulunacaktır. 

 

23 KASIM 2019 

18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Ankara Dişhekimleri 
Odası Öğrenci Kolu, metro istasyonları ve şehirlerarası otobüs terminalinde standlar kurarak, 
Ankara halkını ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.  
Öğrenci arkadaşlarımıza, sınav döneminde olmalarına rağmen bu çalışmaya katkı sundukları 
için teşekkür ederiz. 
 

25 KASIM'DA "ŞİDDET KÜLTÜRÜ"NÜ KONUŞUYORUZ 25.11.2019 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Ankara Dişhekimleri 
Odası Kadın Dişhekimi Komisyonu üyesi Hatice Çelik ve Ankara Üniversitesi DTCF Sosyal 
Antropoloji öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Bulut ile "Şiddet Kültürü"nü konuşacağız. 
 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA 
GÜNÜ 25.11.2019 

Okulda işte sokakta evde şiddetin her türlüsüne HAYIR diyoruz. Hayattımızdan ve 
haklarımızdan vazgeçmiyoruz. 
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SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİM PROGRAMI KAYITLARINI ALIYORUZ! 13.12.2019  
 
Odamıza ulaşan talepler üzerine 2020 yılı Ocak ayı içerisinde Dişhekimleri ve Yardımcı 
personeli için farklı günlerde sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi düzenlenecektir.  
  
Eğitimin amacı;  günlük klinik çalışmalarımız sırasında, gerek dental uygulamalardan, gerekse 
hastaların mevcut hastalıklarından kaynaklanan ve yaşamı tehdit eden acil sağlık sorunlarına 
yönelik güncel tıbbi girişimleri uygulama becerisi geliştirilmesidir. 
  
Eğitim iki tam gün sürecek olup yarım gün teorik eğitim, yarım gün simülatörlü mankenler ve 
hava yolu mankenleri kullanılarak pratik uygulamalar yapılacaktır. 
  
Kursiyerler eğitimin hemen ardından(Cumartesi) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava 
alınacaktır. 
Katılım ücreti 300 TL olup, sınav ücreti dahildir. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. 
 
 
ŞEB-İ ARUZ'DA KONYA TURU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 15.12.2019 
Tüm dünyayı sevgi, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğe çağıran Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'yi 
anmak için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri dolayısıyla Konya'ya giden meslektaşlarımız şehri 
gezme imkanı da buldu. 

İlgi ve misafirperverlikleri nedeniyle Konya Dişhekimleri Odası'na ve Oda Başkanı Gürbüz 
Eldeniz'e tesekkür ederiz. 

2020 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ  16.12.2019 

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun  4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, 
özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için net; 
 
Tam gün çalışanlarda; 10.110 TL. 
 
Yarım gün çalışanlarda; 6.960 TL. 
 
Saat ücreti ise; 370 TL. olarak belirlenmiştir. 

2020 YILI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN UZMAN DİŞHEKİMLERİNİN ÜCRETLERİ BELİRLENDİ 
16.12.2019 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun  4-5 Aralık 2019 tarihli toplantısında, 
özel kurum ve iş yerlerinde sözleşmeli  çalışan uzman dişhekimlerinin ücretleri 2020 yılı için 
net; 
 
Tam gün çalışanlarda; 12.627 TL. 
 
Yarım gün çalışanlarda; 8.705 TL. 
 
Saat ücreti ise; 465 TL. olarak belirlenmiştir. 
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VERBİS'E KAYIT SÜRESİ UZATILDI 27.12.2019 
Türk Dişhekimleri Birliği'nden 27.12.2019 tarih 001-1.2654 sayılı genelge ile Odamıza 
gönderilen Verbis'e ilişkin genelge paylaşılmıştır. 
 
E-FATURA, E-ARŞİV VE E-SMM DUYURUSU HK. 30.12.2019 
19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra no.lu Vergi Usul Genel 
Tebliği’ne göre E-Fatura, E-Arşiv ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması ile ilgili kullanım 
kılavuzunun yayınlanmaması nedeniyle bugüne kadar duyuru yapılamamıştı. 27.12.2019 
tarihinde kullanım kılavuzu yayınlanmıştır.  Buna göre; 
  

1- E-arşiv uygulamasında başvuru esası yoktur. Mükellefler fatura keseceği zaman 
uygulamaya dahil olup fatura işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

2-    E-arşiv uygulaması 01.01.2020 tarihi itibariyle başlayacak olup 
(şirketler) www.ebelge.gib.gov.tr adresinden interaktif şifre ile ücretsiz olarak fatura 
kesebileceklerdir. İnteraktif şifresi olmayanlar www.ivd.gib.gov.tr adresinden kayıt ol 
butonunu tıklayarak istenilen bilgileri girerek şifrelerini temin edebilirler. 

3-    İsteyen muayenehanesi olan meslektaşlarımız 01.06.2020 tarihini beklemeden e-smm 
uygulamasına dahil olabilirler. Şirket olarak faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımız da 
01.07.2020 tarihini beklemeden isteği bağlı olarak daha öncesinden e-fatura uygulamasına 
dahil olabilirler. 

Konu ile ilgili Mali Müşavirimizin değerlendirmesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Şirketi 
olan meslektaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir 

  
FATURA VEYA E FATURA’YA TABİ MÜKELLEFLER 
LİMİTED – ANONİM ŞİRKETLER (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ VE MERKEZLER) 
  
E-FATURA 
  
2018 veya 2019 brüt satış hasılatı 5.000.000 TL’yi geçen firmalar 01/07/2020 tarihinden, 
2020 veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 5.000.000 TL’yi geçenler ilgili hesap dönemini 
izleyen yılın Temmuz ayının başından itibaren e-fatura kullanmak zorundadırlar. E-fatura 
kullanmak için http://www.kamusm.gov.tr adresinden başvuru yaparak mali mühür 
alınacak olup, ebelge.gib.gov.tr adresinden başvuru yaparak, yine aynı adres üzerinden 
faturalar e-fatura olarak kesilecektir. 
  
E-ARŞİV 
 
E-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kullandıkları tüm faturalar için 
01/01/2020 tarihinde mali mühür aracılığı ile www.ebelge.gib.gov.tr adresinden e-arşiv 
faturalarını keseceklerdir. 
 
E-fatura kullanmak zorunda olmayan mükellefler ; 
 

http://no.lu/
https://ebelge.gib.gov.tr/earsivhakkinda.html
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
http://www.kamusm.gov.tr/
http://ebelge.gib.gov.tr/
https://ebelge.gib.gov.tr/earsivhakkinda.html
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Vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’ yi aşan tüm 
faturalarını 01/01/2020 tarihinden itibaren, 
 
Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’ yi aşan tüm 
faturalarını 01/01/2020 tarihinden itibaren meslektaşlarımız  ebelge.gib.gov.tr adresinden e-
arşiv faturalarını keseceklerdir. 
 
Aynı günde aynı kişilere kesilen faturaların toplamı yukarıda belirlenen tutarları aşması 
halinde e-arşiv fatura kullanmak zorundadırlar. 
 
E-fatura mükellefi olmayanlar için E-arşiv portalında fatura kesmesi için başvuru yapılmadan 
İnteraktif Vergi Dairesi’nden kayıt olarak kullanıcı kodu ve şifre ile e-arşiv faturalarını ücretsiz 
kesebileceklerdir. 
  
 
SERBEST MESLEK MABUZU KESENLER 
E-SMM (DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANELERİ) 
  
01/02/2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetlerini sürdüren mükellefler 01/06/2020 
tarihinden, 
 
01/02/2020 tarihinden sonra işe başlayan serbest meslek erbapları başladıkları tarihi izleyen 
aydan İtibaren 3 ay içinde, e-smm kullanmak zorundadırlar. E-smm işlemleri için mali mühür 
(nitelikli elektronik sertifika) veya e-imza almak zorundadır. Mali mühür 
için http://www.kamusm.gov.tr  adresinden temin edilebilir. E-imza PTT veya özel 
firmalardan temin edilebilir. E-smm başvurusu ve kullanımı için ebelge.gib.gov.tr adresi 
kullanılacaktır. 
 
01.06.2020’ye kadar E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika ) alınarak 
başvuru yapmak ve kullanmak zorundadır. İsteyen dişhekimleri daha önce de başvuru yapıp 
kullanabilirler. 
 
Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) e-
Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dahil olanların, banka veya kredi kartı ile 
yapacakları tahsilatlarına ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi 
Fişi)’ nde yer alan banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi 
ve Ödeme Kaydedici Cihaz bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN 
Ödeme Kaydedici Cihazların de belirtilen POS (fiziki veya sanal) cihazı yerine kullanılması 
mümkün olup, EFT-POS özellikli YN Ödeme Kaydedici Cihaz’dan düzenlenen bilgi fişi e-
Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. 
 
E-Arşiv faturası veya E-Serbest meslek makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı 
olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir. 
 
E-Fatura, E-Arşiv ve E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları 
elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. 
 

http://ebelge.gib.gov.tr/
http://www.kamusm.gov.tr/
http://ebelge.gib.gov.tr/
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E-Fatura, E-Arşiv veya E-Serbest Meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen 
belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge 
olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen veya 
almak zorunda olanları her birine kanunda öngörülen şekilde cezai maddeler uygulanır. 
 
 
ODAMIZ 2020 YILI AJANDALARI HK. 17.01.2020 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak her yıl olduğu gibi 2020 yılı ajandalarını 
tarihinde sizlerin elinde olabilmesi için yılbaşı öncesinde teslim edilecek şekilde baskısını 
yaptırarak kurye şirketi ile sözleşme imzalanmış ve ajandalar 27 Aralık 2019 Cuma günü 
dağıtımı yapılmak üzere kurye firmasına teslim edilmiştir.  
 
TIBBİ ATIK BEYAN GÖNDERİM SON GÜNÜ 31 MART- 21.03.2020 
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. 
 
TIBBİ ATIK TKN VE BEYAN İŞLEMLERİ HK. 24.01.2020 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu mevzuat gereği Mayıs 2019 tarihi 
itibariyle MOTAT talep tarih geçerlilik süreleri maksimum 180 gün ( 6 ay) olup , Tıbbi Atık 
Taşıma Kontrol numaralarını almak için gerekenler  ve 01.01.2020 - 31 Mart 2020 tarihleri 
arasında yapmamız gereken  Tıbbi Atık Beyanı ile ilgili izlenecek yollar  sizlere yardımcı 
olabilmek adına hazırlamış olduğumuz videolarda  adım adım anlatılmıştır. 
 
TEB'DEN BUGÜNE ÖZEL ODAMIZ ÜYELERİNE KAMPANYA 04.02.2020 
 
TEB NECATİBEY SUBESI  anlaşmalı şubemiz olarak 07 Şubat’a Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası 
yapmıştır. 
  
Faiz Oranı: 0.99 Vade Maks. 36 Ay’a kadar 
 
LİMİTED – ANONİM ŞİRKETLER (AĞIZ DİŞ POLİKLİNİKLERİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
MERKEZLERİ )’ E-ARŞİV DÜZENLENMESİ HK 13.02.2020 
 
Limited – Anonim Şirketler (Ağız Diş Poliklinikleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri)’nin kağıt 
ortamında kestikleri faturanın vergi mükellefler için vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL ve 
vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL ’ yi aşanlar için 
e arşiv fatura nasıl kesileceğini birlikte göstereceğiz. 
 E-arşiv fatura kesebilmemiz için öncelikle bağlı olduğumuz vergi dairelerinden daha önce 
almış olduğumuz internet vergi dairesinde kullanacağımız şifrelerimizin olması 
gerekmektedir. Bu şifremiz yoksa bağlı olduğumuz vergi dairesinden yetkili olan şirket 
müdürü veya vekâletname ile vekil ettiği kişi tarafından alınabilmektedir. Şahıs mükellefiyeti 
olanlar ise interaktif vergi dairesi sitesinden gerekli bilgileri girerek alabilirler. Videosunu web 
sitemizden edinebilirsiniz. 
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ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ HK. 18.02.2020 
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtların; 

➡ kliniklerimize depolardan malzeme girişinin, 

➡ hastaya kullanım çıkışının ya da 

➡ sarf malzeme olarak kullanım çıkışının 

nasıl yapılacağını adım adım videomuzdan izleyebilirsiniz. 

 ELEKTRONİK REÇETE MECBURİ DEĞİLDİR 26.02.2020 
Türk Dişhekimleri Birliğinden Odamıza gönderilen “Elektronik Reçetelerin Bütün İlaçlara 
Genişletilmesi” ile ilgili genelge paylaşılmıştır. 
 
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 08.03.2020 
8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi, sadece daha iyi 
çalışma koşulları isteyerek bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere 
saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve ardından çıkan yangında işçilerin fabrika önünde 
kurulu olan barikatlardan kaçamaması sonucu 129 kadın işçi hayatını kaybetti. 
 
Yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin son 
bulması umuduyla... 
 
2020 YILI ÜYELİK AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA 09.03.2020 
2020 yılı üyelik aidat ödemeleri 31 Mart 2020 Salı günü sona erecektir. Ödemelerinizi 
aşağıda bulunan hesap numaralarımızdan birine yatırabilir veya ekte bulunan mail – order 
formunu doldurup Odamıza faks yolu ile ileterek de ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
 
15 MART'TA "BEYAZ MİTİNG" DEYİZ 
Görevimizi yaparken şiddet kurbanı olmak, meslektaşlarımızı kaybetmek ve hedef haline 
getirilmek istemiyoruz! 

 Şiddetsiz bir sağlık ortamında hizmet sunmak için, 
 Eşit, parasız, bilimsel, nitelikli sağlık hizmeti için, 
 #SağlıktaŞiddetSonaErsin demek için 
 15 Mart'ta #BeyazMiting 'deyiz. 
 
Yeni Koronavirus/2019-nCoV/Covid-19 Salgını  11.03.2020 

Koronavirüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. RNA polimeraz enzimi 
içermezler ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Bu nedenle enfekte ettikleri hücrelerde 
hızla kendi proteinlerini yaparak yenilenirler. 

2019-nCoV, daha ağır solunum yolu hastalıklarının etkenleri olan SARS-CoV ve MERS-CoV’un 
da içinde bulunduğu beta-koronavirus ailesi içindedir. 

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta 
derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. 
2019-nCoV 'un hayvan dostlarımızda görülen Corona ile ilgisi yoktur. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sa%C4%9Fl%C4%B1kta%C5%9Fiddetsonaersin?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIl0lMY17-HCey7zKmedmvvTHd6NIAH7RMbrgYodogOb9WUfjAhCjCLO-hO_Pd5FCC36iwqh4jcY18mdQEF6XwHJQIGvZgEZdJCpDvDgqCBIXo9q8KBmzVDQlQ0CKV0vaPZrvj3P1k9dNUabVHIoNHamN6JzMzhYbkC3w7aIrkxPESfn5F4j-TrN-Fwd4X6_WhURt-Lilo43rvOq6J31t8n3Mjht7qe0pHC_1fU8qDQkJEm-SHQegkrGMURFdGN-ZccTKv26C3M1phBucA2Bg6aPRiGheVgE_N96udZrhfDBiYbsuYG8Y7eZQuXEaPtX0LGB4sbXUUxb4x2WQUdnDx5_QKB5woaajcfFJuEGy6nsWjoPdrFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beyazmiting?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIl0lMY17-HCey7zKmedmvvTHd6NIAH7RMbrgYodogOb9WUfjAhCjCLO-hO_Pd5FCC36iwqh4jcY18mdQEF6XwHJQIGvZgEZdJCpDvDgqCBIXo9q8KBmzVDQlQ0CKV0vaPZrvj3P1k9dNUabVHIoNHamN6JzMzhYbkC3w7aIrkxPESfn5F4j-TrN-Fwd4X6_WhURt-Lilo43rvOq6J31t8n3Mjht7qe0pHC_1fU8qDQkJEm-SHQegkrGMURFdGN-ZccTKv26C3M1phBucA2Bg6aPRiGheVgE_N96udZrhfDBiYbsuYG8Y7eZQuXEaPtX0LGB4sbXUUxb4x2WQUdnDx5_QKB5woaajcfFJuEGy6nsWjoPdrFg&__tn__=%2ANK-R
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🔴Belirtileri nelerdir? 

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş 
sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için pnömoni veya 
bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre solunum problemlerine neden olmasının yanı sıra ishal, 
yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. 

🔴Nasıl Bulaşır? 

Genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu 
bulaşır. Ancak virüsün ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, öksürük, hapşırık veya el sıkışma 
gibi durumlar da virüse maruz kalmaya neden olabilir. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin temas 
ettiği bir yere ve/veya eşyaya dokunmanız, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas 
ettirmeniz halinde size de bulaşabilir. 
Mortalite düşük, ancak yayılma hızı yüksektir. 

🔴Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

Özel bir tedavi yöntemi yoktur. Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden kaybolur. Uzman 
hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile belirtileri hafifletmek için tedavi 
uygulayabilirler. Yaşam alanlarındaki oda neminin dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı 
ve/veya öksürüğün hafiflemesine destek sağlanabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve 
uyku tedavi için faydalı olacaktır. Belirtiler standart soğuk algınlığı sürecinden daha kötü 
seyretmeye başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması gerekir. 

🔴Korunma İçin Neler Yapılabilir? 

Henüz Corona/2019-nCoV virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. 
Korunmak için basit önlemler faydalı olacaktır: 

➡️Sık sık ellerinizi yıkayın. 

➡️Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçının. 

➡️Öksüren, hapşıran insanlara bir metreden daha fazla yaklaşmayın. Kullanılan yüz 
maskelerini bağlantısından tutarak çıkartın ve çöpe atın. 

➡️Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra en az 20 saniye 
boyunca ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Sabun 
ve su yoksa en az %60 alkol içeren dezenfektan kullanın. 

➡️Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi koruyun, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt 
mendil ile ağzınızı ve burnunuzu kapatın, ellerinizi yıkayın; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza 
dokunmaktan kaçının. 

➡️Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeyleri dezenfekte edin. 

➡️Et, yumurta gibi hayvansal gıdaları iyice pişirin. 
 
2019-nCoV’a karşı enfeksiyon kontrol önerileri 
Dişhekimliği tedavilerinde mikroorganizmaların damlacık (havada asılı kalan 
mikroorganizmaların solunması) ve temas yolu ile yayılması nedeniyle 2019-nCoV’a karşı 
enfeksiyon kontrol önerileri aşağıda yer almaktadır. 
 
Dişhekimleri şüpheli bir 2019-nCoV vakasını tanımlayabilmelidir. Genel olarak, hastalığın 
akut ateşli fazında olan 2019-nCoV 'lu bir hastanın diş kliniğini ziyaret etmesi önerilmez. Bu 
gerçekleşirse, dişhekimi 2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan hastayı diş kliniğinde tedavi 
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etmemeli, hemen hastayı izole etmeli ve özellikle 2019-nCoV salgın döneminde mümkün 
olan en kısa sürede bir hastane acil servisine yönlendirmelidir. 
 
Dişhekimleri için kişisel koruyucu önlemler 
-El yıkama 
-Koruyucu ekipman kullanımı 
-Temizlik, dezenfeksiyon 
-Hasta bakım ekipmanlarının strerilizasyonu ve ortam yüzeylerinin dezenfeksiyonu 
-Kişisel hijyen 
-İğne uçları, kesici materyal ve enfeksiyoz atıkların uygun imhası 
-Hasta izalosyonu 
 
El Hijyeni 
Doğru bir el hijyeninde; 
- El ve kollarda takı bulunmaması 
- Kısa ve ojesiz tırnaklar, takma tırnakların kullanılmaması 
- El yıkamanın en az 20 sn sürmesi 
 
Dişhekiminin Kişisel Koruyucu Ekipmanları 
Koruyucu gözlük, maskeler (ıslanınca değiştirilmeli), eldivenler, bone (saçları tamamen 
örten), yüz kalkanları (siperlik) ve koruyucu dış giyim (beyaz önlük) dahil koruyucu ekipman 
kullanılmalı. 
 
Diş Tedavilerinden Önce Ağız Çalkalama Solüsyonları 
Oral mikropların tükürük yükünü azaltmak amacıyla % 1 hidrojen peroksit veya % 0.2 
povidon gibi oksidatif ajanlar içeren ağız solusyonları önerilir. Rubber damın kullanılamadığı 
vakalarda ön uygulama olarak ağız çalkalama solüsyonları yararlı olacaktır. 
 
Rubber Dam İzolasyonu 
Özellikle yüksek hızlı piyasemenlerin ve dental ultrasonik cihazların kullanıldığı durumlarda 
tükürük üretimini ve kanla kontamine aerosol yayılımını önemli ölçüde azaltmak amacıyla 
rubber dam kullanılmalıdır. 
 
Klinik Alanların Dezenfeksiyonu 
Tıbbi kurumlar, hem klinik ortamlarda hem de kamusal alanlarda etkili dezenfeksiyon 
önlemleri almalıdır. Ortak alanlar ve aletler, kapı kolları, sandalyeler ve masalar dahil olmak 
üzere sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Varsa, asansör düzenli olarak 
dezenfekte edilmelidir. 
 
Tıbbi Atıkların Yönetimi 
Tıbbi atıklar (tek kullanımlık koruyucu ekipman dahil) kullanımdan sonra geçici depolama 
alanına taşınmalı ve sonrasında uygun şeklide uzaklaştırılmalıdır.   
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GÜLSÜM KAV 'LA ŞİDDETİ, KADINI VE YAŞASIN KADINLAR KİTABINI KONUŞUYORUZ 
14.03.2020 
 
14 Mart Tıp Bayramında, ADO Kadın Komisyonumuzun düzenlediği Söyleşi ve İmza gününde 
Dr. Gülsüm KAV'la şiddeti, kadını ve "Yaşasın Kadınlar" kitabını konuşuyoruz. 
 
14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 14.03 2020 
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 kutlarız. 
 
2019-nCoV YÖNÜNDEN ANAMNEZ 
 
2019-nCoV ile potansiyel enfekte hastaları ünite yönlendirmeden önce: 
 
1- Son 14 gün içinde ateşiniz çıktı mı veya çıktığını hissettiniz mi ? 
 
2- Son 14 gün içinde yeni başlamış öksürük, solunum güçlüğü veya buna benzer solunum 
yolu problemleriniz oldu mu ? 
 
3- Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat ettiniz mi? 
 
4- Son 14 gün içinde 2019-nCoV teşhisi konulmuş herhangi bir kişiyle temasta bulundunuz 
mu ? 
 
5- Son 14 gün içinde yurt dışından gelen ya da çevrenizde ateş veya solunum problemi olan 
kişilerle temasta bulundunuz mu ? 
 
6- Son 14 gün içinde ateş veya solunum şikayeti yaşadığı bilinen en az 2 kişiyle yakın temasta 
bulundunuz mu ? 
 
7- Yakın zamanda herhangi bir toplantı veya buluşmaya katıldınız mı ya da tanımadığınız pek 
çok kişiyle yakın kontakta bulundunuz mu? 
 
Eğer hasta bu sorulardan herhangi birine evet cevabı vermişse ve vücut sıcaklığı 37.3 °C‘nin 
altındaysa diş hekimi tedaviyi hastanın virüsle karşılaştığı etkinlikten 14 gün sonrasına 
erteleyebilir. 
 
Hastanın evde kendini karantinaya alması ve eğer ateş ya da grip benzeri semptomlar 
gösterirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği hakkında bilgilendirilmelidir. 
 
Eğer hasta bu sorulardan hepsine hayır cevabı vermişse ve vücut sıcaklığı 37.3 °C’nin 
altındaysa dişhekimi gerekli tedbirleri alarak ve aerosol oluşturacak işlemlerden mümkün 
olduğunca kaçınarak hastayı tedavi edebilir. 
 
Eğer hasta bu sorulardan hepsine hayır cevabı vermişse ama vücut sıcaklığı 37.3 °C’ den 
yüksekse hasta COVID-19 tedavisi için belirlenen hastanelere yönlendirilmelidir. 
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**Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği ( http://odmfrder.org.tr/Default.aspx ) 
 
COVID-19 / 2019-nCoV NEDENİYLE DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA ALMASI 
GEREKEN TEDBİRLER: 
 
• Mümkünse sadece acil vakaların tedavisi yapılmalı, acil durumlar dışında yeni 
muayene/tedavi hastası kabul edilmemesi önerilmeli 
 
• Mümkünse hastalar, sağlık kuruluşuna refakatçisiz gelmeleri konusunda uyarılmalı, 
girdikleri andan itibaren de maske takmaları sağlanmalı 
 
• Tedavi sırasında mutlaka bone ve maskeyle birlikte gözlük ya da yüz kalkanı (siperlik) 
kullanılmalı 
 
• Tedavi öncesinde ve sonrasında, eldiven giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra eller sabun 
ile en az 20 saniye yıkanmalı 
 
• Ellerde gözle görünür kirlenme olduğunda, kan, tükrük ya da solunum salgıları ile 
kontamine olabilecek alet ve ekipmana doğrudan dokunulduktan sonra hemen ellerin 
antisepsisi sağlanmalı, en azından alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanılmalı 
 
• Diş çekimi ve suture edilmesi gerekiyorsa rezorbe olabilen sutur kullanılmalı 
 
• Tedavi esnasında irrigasyonun gerekli olduğu durumlarda enjektör yavaşça ve çok dikkatli 
kullanılmalı, spreye engel olmak için irrigasyon sıvısı aynı anda aspire edilmeli 
 
• Sağlık kuruluşunda yeterli ve uygun kişisel koruyucu donanım bulunmalı ve çalışan için 
erişilebilir olduğundan emin olunmalı 
 
• Tüm personel doğru kişisel koruyucu donanımın seçimi ve kullanımı üzerine eğitilmeli 
 
• Hastalar karşılanırken/uğurlanırken el sıkılmamalı, bankoda çalışan personel de maske ve 
bone takmalı 
 
• Gelen her hasta içeri girince elini ve yüzünü yıkaması için uyarılmalı; kolonya ve el 
dezenfektanları kullanması sağlanmalı 
 
• Bekleme alanı sık sık dezenfekte edilmeli, ortam havalandırılmalı 
 
• Bekleme alanının yakınında el hijyeninin sağlanabileceği bir ortam yaratılmalı 
 
• Kan, tükrük ya da başka enfeksiyöz materyalle temasın öngörüldüğü durumlarda ekstra 
önlük kullanılmalı 
 
• Kişisel koruyucu donanımlar çalışma alanını terk etmeden önce çıkartılmalı 
 
• Atıklar için elle temas etmeden açılabilen çöp kutuları yerleştirilmeli 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fodmfrder.org.tr%2FDefault.aspx%3Ffbclid%3DIwAR02rQxqJAAoT9hRpSEiXWrPrgmHRLWl4G5LUvoF_B-BewjNbDlSazP0iRY&h=AT2SJ6vIA9zTTlQi3LFBzS5JEHmudqeLzxDiGo6WGrYgEe-E9o2-D7IXH-PxY7gn8abOmg8D36ltRbO0_L71bpCgt6l1tY2xXuT4ODDdz9tg1sHM-x3prdS3rsk819klDefXPQ
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• Hastalara öksürme ya da hapşırma esnasında ağızlarını örtmeleri, kullanılan mendili 
atmaları, ellerini yıkamaları gerektiği ile ilgili uyarılar asılmalı 
 
• Solunum yolu enfeksiyonu semptomu bulunan hastalar diğer hastalardan olabildiğince 
uzak tutulmalı 
 
• Hasta randevuları kontrollü (1 saat aralıklı) verilerek iki hasta arasında oda havalandırılmalı, 
yardımcı personel tarafından tüm yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanmalı 
 
• Bekleme salonunda hasta yığılmasının önüne geçilmeli 
 
• Aerosol yaratacak işlemler mümkünse yapılmamalı, yapılması zorunluysa her hasta 
değişiminde başlık ve hava su spreyi uçları değiştirilmeli/steril edilmeli. Bu tür işlemlerde 
kontaminasyon riskini minimuma indirmek için 4 elle ve rubber dam kullanılarak çalışılmalı 
 
• İşlem yapılacak hastalara % 1'lik hidrojenperoksit ya da % 0.2'lik povidon(baticon) gargara 
kullandırılmalı 
 
• Laboratuvarlara gönderilecek ölçüler önce yıkanmalı, sonra dezenfekte edilmeli. Aynı 
şekilde laboratuvardan gelen protezler de dezenfekte edilip hastaya uyumlanmalı 
 
• Birden fazla muayene odasının olduğu çoklu çalışma ortamlarında mümkünse bir oda 18 
yaş altı hastalar için ayrılarak o odaya başka hasta alınmamalı 
 
• Yine mümkünse bir muayene odası da 55 yaş üstü hastalar için ayrılarak o odaya başka 
hasta alınmamalı 
 
• Hastalardan anamnez alınırken son 14 günde yurt dışı seyahati olup olmadığı mutlaka 
sorulmalı. Ayrıca son günlerde ateş, öksürük gibi şikâyetlerinin olup olmadığı sorgulanmalı, 
varsa ateşi ölçülmeli. Eğer hasta geçmiş 14 günde epidemik bölgelerde bulunmuşsa en az 14 
gün karantina önerilip yönlendirilmeli 
 
Elbette tüm bunlar hem hastalarımızı hem kendimizi her türlü enfeksiyona karşı korumak için 
rutin olarak uymamız gereken kurallar. Ancak bir pandemiden söz ettiğimiz şu süreçte çok 
daha dikkatli ve özenli olmalıyız. 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI "ACİL OLMAYAN ELEKTİF İŞLEMLERİN ERTELENMESİ VE DİĞER 
ALINACAK TEDBİRLER" KONULU GENELGE YAYIMLANDI 17.03.2020 
 
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli 
üzerindeki yükün azaltılması amacıyla "Acil Olmayan Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer 
Alınacak Tedbirler" konulu genelge üyelerimizlepaylaşıldı. 
 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI, ROLLERİ VE 
SORUMLULUKLARI - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ'Nİ 
HAZIRLADI. 17.03.2020 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını sürecinde ilk risk grubu olan ve hastalığın 
önlenmesi ve tedavisi için olağanüstü koşullarda mücadele eden sağlık çalışanları ve hekimler 
için “Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Salgını: Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve 
Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” hazırladı.  
 
18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ 18.03.2020 
 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.  
 
COVİD - 19 SALGINI NEDENİYLE GENEL KURULUMUZUN ERTELENMESİ HK. 19.03.2020 
 
COVİD – 19 salgını nedeniyle alınan önlemler bağlamında insanların bir araya gelmemesi 
bilimsel olarak önerilmiş, pek çok önlemle birlikte toplantı yasakları da uygulamaya 
konulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de 
dikkate alınarak Ankara Dişhekimleri Odası 18.Olağan Genel Kurulu’nun 11 – 12 Nisan 2020 
tarihlerinde Oda merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 18 – 19 Nisan 2020 
tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Salonlarında yapılmasına karar 
verilmiş ise de anılan kararın iptaline ve Ankara Dişhekimleri Odası 18.Olağan Genel 
Kurulu’nun toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.  
 
2020 YILI AİDAT ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HK. 19.03.2020 
31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken üye aidatları COVID-19 salgınının yayılması 
nedeniyle meslektaşlarımıza bu zor süreçte yardımcı olabilmek adına yapmış olduğumuz 
görüşmeler neticesinde Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 
karar ile son ödeme 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 
 
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EK GENELGESİ 
YAYIMLANDI 22.03.2020  
 
Covid19 salgını nedeniyle yayımlanan 65 yaş üstü yurttaşlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı 
genelgesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nden istediğimiz görüş sonucunda kamu ve özelde 
çalışan meslektaşlarımızın muafiyeti olduğu anlaşılmıştır. 
 
KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR 23.03.2020 
26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 
Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
 
MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ HK. 25.03.2020 
 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi  gereken muhtasar ve katma değer vergisi 
beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Gelir 
İdaresi Başkanlığından 24/03/2020 tarihinde yapılan duyuru meslektaşlarımızla 
paylaşılmıştır. 
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ATIK BEYANI VERME SÜRESİ 30.04.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI. 25.03.2020 
 
Atık Beyan Sistemi üzerinden yapılan duyuruda, 31 Mart 2020 tarihine kadar Atık Beyan 
Sistemi(TABS) üzerinden tamamlanması gereken atık beyanları için sürenin, Covid 19 salgını 
tedbirleri doğrultusunda 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirmiştir. 
 
DİŞHEKİMLERİNİN ÜÇ AY SÜREYLE KURUMLARINDAN AYRILAMAYACAKLARI KONULU 
GENELGE HK. 01.04.2020 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yayımlanan 01.04.2020 tarih ve 001-1.667 sayılı genelge 
aşağıda bilginize sunulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.03.2020 tarih ve 
E.1052 sayılı Genelge ile (kamu ve özel) bütün sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının 
görevlerinden ayrılmalarına üç ay süreyle izin verilmeyeceği kararı alındığı duyurulmuştur. 

Söz konusu Karar, Bakanlık’ta kurulan Kapasite Değerlendirme Komisyonu tarafından 
alınmıştır. Komisyon Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesi ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 4.Maddesine göre 
muayanehane haricindeki sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ilgili planlama yapmak üzere 
kararlar almaktadır. 

Bu bağlamda, Karar’da yer alan bütün sağlık kuruluşları ve bu sağlık kuruluşlarında görev 
yapan bütün sağlık çalışanlarının kapsamda olduğuna ilişkin ifadenin muayenehaneler 
dışında kalan sağlık kurum ve kuruluşları olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla, bu Karar 
uyarınca; poliklinik, merkez veya hastane yahut Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığı 
merkezlerinde görevli dişhekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerinden/işlerinden 
ayrılmalarına Bakanlık tarafından 27.06.2020 tarihine kadar izin verilmeyecektir. 
 
Komisyon tarafından alınmış olan bu kararın yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle ihtiyaç 
duyulan sağlık çalışanlarının görevde tutulabilmesi için alındığı anlaşılmaktadır. 

Bu kararın sonucu olarak, süreçte alınacak ikinci bir karar ile yasak kaldırılmadığı takdirde, 
27.06.2020 tarihine kadar dişhekimlerinin kurumlarından ayrılmaları ya da kurumlarının haklı 
bir sebep olmaksızın (Devlet Memurları Kanunu m.125, İş Kanunu m.25/2) hizmetten 
ayırmaları mümkün olmayacaktır. 

COVID-19 İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME  01.04.2020 
 
Tüm Dünya ve ülkemiz, yani bütün insanlık Yeni Koronavirüs (Covid-19) olarak adlandırılan ve 
gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açtığı bilinen bir salgınla karşı 
karşıyadır. Ülkemiz gibi bizler de mesleki olarak cesitli sıkıntılar içindeyiz bu süreç sonunda da 
hepimizin maddi ve manevi olarak etkileneceği aşikardır. Biz dişhekimleri, toplum sağlığına 
hizmet etmemizden dolayı kamu görevini yerine getiren meslekler arasındayız. 
 
Bu dönemle ilgili sizleri kısaca bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Rutin oda çalışmalarımız ve 
yönetsel toplantılarımız online olarak devam ediyor. 
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Ankara Dişhekimleri Odası olarak Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde korunma 
yöntemleri başta olmak üzere ilk günden itibaren sizlere ve vatandaşlarımıza bütün iletişim 
kanallarımızı kullanarak bilgilendirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 
 
12 Mart'ta Sağlık meslek örgütleri temsilcileriyle beraber Sağlık Bakanıyla yaptığımız 
toplantıda salgınla ilgili alınması gereken önlemler içine özellikle toplu çalışma 
merkezlerindeki diş hekimliği uygulamalarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde 
görüşlerimizi ilettik. 
 
Akabinde Bakanlık ve TDB , Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, sağlık tesislerindeki yoğunluğun 
en aza indirilmesi amacıyla ADSM, ADSH ile 2. Ve 3. Basamak sağlık tesislerinde diş 
polikliniklerinin MHRS randevularının iptal edilmesi ve durumun vatandaşlara bildirilmesi 
yönünde genelgelerini yayınladılar. 
 
Covid-19 salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünün ve TDB nin önerileri doğrultusunda Dental 
İşlemler Sırasında Klinikte Uyulması Gereken Prosedürleri, 
ayrıca Covid-19 yönünden hasta değerlendirme bölümünü ekleyerek guncelledigimiz 
anamnez formunu sizlerle paylaştık, formu web sitemizden indirebilirsiniz. 
 
COVID-19 salgını nedeniyle en yüksek risk altında bulunan meslektaşlarımızın koruyucu 
ekipmana erişmekte zorluk çekmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu 
Başkanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.(USHAŞ) ile 
iletişim kurarak bu sorunun en kısa zamanda çözülebilmesi için girişimlerde bulunduk. 
 
Ayrıca özel üreticilerle irtibata geçerek son dönemde fiyatları artmış olan kişisel koruyucu 
ekipman temininin uygun koşullarda sağlanmasıyla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
 
Koruyucu siperlikleri gönüllü üreten insiyatiflere iletişim halindeyiz. 
En son USHAŞ ile yaptığımız görüşme sonrası sizlerden talep toplama aşamasına geldik. 
Kişisel koruyucu ekipmanın en düşük ücretle meslektaşlarımıza ulaştırılmasını sağlayacağız. 
Malzemelerin dağıtımıyla ilgili gelişmeleri sizlere paylaşacağız. 
 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığıyla, isteyen meslektaşlarımızın kliniklerinin 
dezenfeksiyonunu sağlamak üzere görüşmeler yapıyoruz. Sizleri bu konuyla ilgili de 
bilgilendireceğiz. 
 
Bildiginiz gibi, COVID-19 salgını nedeniyle dişhekimliği hizmet sunumu etkilenmiş, büyük 
oranda da kesilmiştir. 
 
Acilen yürürlüğe girecek finansal destek önlemleri ile meslektaşlarımızın ve sektörün bu kriz 
dönemini en kolay şekilde atlatmalarının önemini birçok platformda dile getirdik. 
 
 
Kazancı bütünüyle çalışmasına bağlı olan meslektaşlarımız, bu dönemde gelir elde 
edemedikleri, ancak personel, kira, cihaz bedelleri gibi ödemelerini yapmak zorunda 
kaldıklarından 31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ancak ödenmemiş 2020 üye 
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aidatlarının meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla son ödeme tarihinin 30 Haziran 2020 
'ye ertelenmesine karar verilmiştir. 
 
Yenilen web sayfamızda online ödeme sistemimiz de kullanıma açılmıştır. 
 
Ayrıca KDV, gelir vergisi ve muhtasar vergileriyle ilgili güncellemeleri de size aktarıyoruz. 
 
Kliniklerimizde çalışmadığımız veya çalışma saatlerimizi acil müdahalelerle sınırlandırdığımız 
bu günlerde yanımızda çalışan SGK'lı çalışanlarımızla ilgili Kısa Çalışma Ödeneği hakkında 
bilgiye ve başvuru yöntemine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
 
Anlaşmalı olduğumuz banka şubesiyle meslektaşlarımız için en az birkaç ay ödemesiz, uygun 
şartlı kredi imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. 
 
Ülke çapında tüm toplantılar ve genel kurullar iptal edildiği için 2 yılda bir Nisan ayında 
yapılan olağan genel kurullarımız da iptal edilmiştir. 
 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından 65 yaş ve üzerindeki meslek 
büyüklerimiz ile iletişime geçerek ihtiyaç hissettiklerinde yanlarında olduğumuzu bildirdik. 
 
Odamıza bazı özel ağız diş sağlığı merkez ve polikliniklerinde çalışan dişhekimlerinin acil 
olmayan hastalara bakmaya ve yeterli  koruyucu önlemler alınmadan çalışmaya zorladığı 
şikâyetleri gelmektedir. Bunun yanı sıra acil olmayan hastalara bakmayı reddeden 
dişhekimlerinin işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıkları yönünde yakınmaları da 
almaktayız. 
 
Bu tutum içerisinde olan bazı özel ağız diş sağlığı merkez veya poliklinik sahipleri ve 
yöneticilerine, yaşanan salgının boyutunu ve vahametini hatırlatarak sağlık çalışanlarının ve 
toplumun sağlığının korunması yönünde sorumlu davranmaları uyarısını yapmak istiyoruz. 
 
Ücretli çalışan meslektaşlarımızın bu tehdit ile karşılaşmasının etik değerler ve deontoloji ile 
bağdaşmadığını hepimiz biliyoruz. Dişhekimlerinin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlü 
olan bir meslek örgütü olarak gerekirse bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunacağımızı bildirir, tüm meslektaşlarımızı bu konuda duyarlı 
olmaya davet ederiz. 
 
Meslektaşlarımızın bizlere verdiği destekle ve ilgili kanunlardan aldığımız yetkiyle diş 
hekimlerinin  haklarını savunmak ve sorunlarına çözümler üretmek görevini kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Mesleğini çeşitli şekillerde icra eden tüm meslektaşlarımız için var gücümüzle 
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaflık ilkesi ve haber alma hakkına olan 
bağlılığımız gereği, önümüzdeki süreçte de sizi bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirterek 
her birinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 
 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu adına 
Dr. F. Serhat Özsoy  
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USHAŞ YOLUYLA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN (KKE) TEMİNİ 03.04.2020 
 
İhtiyacınız olan kişisel koruyucu ekipmanı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.(USHAŞ) Sipariş 
Yönetim Sistemi’nden temin edebilirsiniz. 

İnternet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili sizlere yardımcı olabilmek için bir video 
hazırladık.  

 
TIBBİ ATIK İLE İLGİLİ ITC FİRMASINDAN ALINAN BİLGİ HK. 08.04.2020 
Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri ile ilgili kesilen faturalarının ertelenmesi yönünde Odamıza gelen 
talepler doğrultusunda, firma ile yapmış olduğumıuz yazışmalarda firmanın tarafımıza 
bildirdiği üzere; Salgın nedeniyle olağanüstü koşullarda hizmetlerimiz devam etmekte olup, 
"Tıbbi Atık Üreticileri ile yapılan (ekteki) sözleşmemizin 7. Maddesinde ÖDEME ŞEKLİ ve 
ZAMANI belirtildiği gibi ‘‘Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu tarafından her yıl belirlenen 
Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücreti Ödemeleri (ekteki) Atık üreticisi tarafından 
aylık dönemler halinde ITC-TEK’in bildireceği banka hesabına faturanın kesildiği tarihi takip 
eden ayın 10. (onuncu) gününe kadar yapılacaktır.’’ denilmektedir. Buna istinaden atık 
üreticileri tarafından atık verildiği dönemlere ait fatura kesilmektedir, o döneme ait atık 
verilmezse fatura kesilmemektedir. denmektedir. 
 
Bu doğrultuda tıbbi atık veren meslektaşlarımızın faturalarının ertelenmesi 
yazıdanda anlaşılacağı üzere söz konusu olmamakla birlikte, tıbbi atık vermeyen 
meslektaşlarımızada fatura kesilmeyecektir.  
 
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ÜYELERİ İÇİN ÖZEL KREDİ 10.04.2020 
 
TEB NECATİBEY SUBESI  anlaşmalı şubemiz olarak, Odamız üyelerine özel kredi hazırlamıştır. 
 
EKİPMAN TEMİN EDİYORUZ 11.04.2020 
 
Covid 19 salgını nedeniyle meslektaşlarımızın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı ile ilgili olarak 
TDB ve USHAŞ arasında yapılan görüşmeler sonucunda, satışı Odalar üzerinden yapılmak 
üzere N95/FFP2 maske ve tulum temini konusunda anlaşma sağlanmıştır. 
Odamız üyesi meslektaşlarımız için  
10'ar adet N95/FFP2 maske ve 2'şer adet tulum siparişi verilmiştir. 
Ürünler odamıza ulaştıktan sonra Odamız üyesi meslektaşlarımıza alıcı ödemeli olarak 
gönderilecektir.  
 
HER DİŞHEKİMİ İÇİN 
10 adet N95 maske (Adet: 9.50 TL+KDV) 
2 adet tulum (Adet: 24 TL+KDV) 
 
Not: Daha önce USHAŞ üzerinden sipariş verip ödemesini yapan meslektaşlarımızın 
ürünlerinin gönderileceği bilgisi gelmiş olup önceden verilmiş siparişlerin şu an yapılacak 
taleplerle bir ilgisi bulunmamaktadır. 
 

https://uruntalep.ushas.com.tr/Auth/Login?ReturnUrl=%2f
https://uruntalep.ushas.com.tr/Auth/Login?ReturnUrl=%2f
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KİŞİSEL KORUMA EKİPMAN TEMİNİ İÇİN ONLINE ÖDEME EKRANI AÇILDI 15.04.2020 
 
TDB ile USHAŞ arasında sağlanan anlaşma sonucu Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temini 
Odalarımız üzerinden yapılacaktır.  
 
Sipariş oluşturmak için Online Ödeme ekranına tıklayarak, "ödeme tipi" bölümünden "Kişisel 
Koruyucu Ekipman Siparişi"ni seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Ürünleri işaretledikten 
sonra teslimat şeklini "kargo ile gönderim" olarak seçerseniz, siparişinizin teslim edilmesini 
istediğiniz adresi yazabilirsiniz. 
SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ 15.04.2020 
 
Sağlıkta şiddet ve Covid-19 salgını nedeniyle yitirdiklerimizi anmak üzere 17 Nisan Cuma 
günü Saat 12:30’da tüm sağlık kurumlarında, bütün sağlık çalışanlarını 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyoruz. 
 
Kişisel Koruyucu Ekipman Odamıza ulaşmıştır. 20.04.2020 
Üyelerimiz için USHAŞ'tan sipariş ettiğimiz Kişisel Koruyucu Ekipman Odamıza ulaşmıştır.  
 
Online sipariş veren meslektaşlarımızın ürünleri yarın (21.04.2020) itibarıyla kargo ile 
gönderilmeye başlanacaktır.  
 
Hafta içi 11:00 - 17:00 saatleri arasında Odamızdan da teslim alabilirsiniz. 
 
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SÜRECİNDE ÜYE KİMLİK KARTLARININ BULUNDURULMASI HK. 
21.04.2020 
 
Sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağı süreçte Ankara, Kastamonu, Çankırı ve Kırıkkale 
illerinde bulunan Odamız üyesi meslektaşlarımızın meslek odası üyeliğini gösterir kimlik 
kartlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir. 
 
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2020 tarihli Sokağa Çıkma 
Kısıtlaması ile ilgili genelge üyelerimizle paylaşılmıştır. 
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN! 23.04.2020 
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! 
 
Hayatımızı olumsuz etkileyen pandemi nedeniyle Meclisimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü 
evlerimizde bayraklarla, alkışlarla kutlayacağız. 
 
Gücümüz Birlikteliğimizdir. 
 
23 Nisan günü 21:00'de herkesi camlardan ve balkonlardan 100. Yıl coşkusuyla İstiklal 
Marşımızı okumaya davet ediyoruz. 
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ONLİNE KONFERANS - "COVİD-19 SALGINI VE SONRASI SÜRDÜRÜLEBİLİR DİŞHEKİMLİĞİ VE 
ENFEKSİYON KONTROLÜ" KONULU KONFERANS 05.05.2020 
 
7 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 18.00’de "Covid-19 Salgını ve Sonrası Sürdürülebilir 
Dişhekimliği ve Enfeksiyon Kontrolü" konulu Online Konferans yapılacaktır. 
  
Kayıt linki: https://us02web.zoom.us/…/register/WN_V1mh6MM9Tk6bvoY1G8gOBw 
 
ODA BAŞKANIMIZ DR.SERHAT ÖZSOY'UN COVID 19 SALGIN SÜRECİ VE MESLEĞİMİZLE 
İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ 05.05.2020 
 
Oda Başkanımız Dr. Serhat ÖZSOY, 

Covid-19 salgını ile mücadele süreci, filyasyonda görevli meslektaşlarımız, kişisel koruyucu 
ekipman temini ve salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Video üyelerimizle paylaşıldı. 

 

HALKBANKASINDAN MUAYENEHANELERE 6 AY ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ KREDİ 08.05.2020 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Halkbankası arasında varılan anlaşmaya göre; Halkbankası 

tarafından TDB üyesi, muayenehane sahibi meslektaşlarımıza özel ihtiyaç kredisi verilecektir. 

Bu kapsamda; 

 Hedef Kitle                    
    

: Dişhekimleri Odalarına kayıtlı yıllık cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan 
muayenehane sahipleri, 

 Kredi Tutarı : Azami 25.000 TL 

 Vade : 6 ay ödemesiz, 36 ay 

 Faiz Oranı  : Yıllık %7,5 

 Paraf KOBİ Kart   : Azami 25.000 TL Limitli 

 

Kredi başvuruları yalnızca Halkbank.com.tr veya halkbankkobi.com.tr üzerinden 

gerçekleştirilecektir. 
 
TEB'DEN KREDİ KAMPANYASI 12.05.2020 
 
TEB NECATİBEY SUBESI  anlaşmalı şubemiz olarak;  
 
Dişhekimlerimize yönelik 3-36 ay vadede geçerli  %0,97 sabit faiz oranlı kredi 
kampanyası başlatmıştır. 
 
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME - E-SMM GEÇİŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA 15.05 .2020 

9/10/2019 tarihinde yayınlanan 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre ; 
  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V1mh6MM9Tk6bvoY1G8gOBw?fbclid=IwAR0HwChF3IT45QmJv8NOqJSTna5_4_c14oMGz5BJfnxaZSDfWktS6LZbS9M
http://halkbank.com.tr/
http://halkbankkobi.com.tr/
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01/02/2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetlerini sürdüren mükellefler 01/06/2020 
tarihinde, 
  
01/02/2020 tarihinden sonra işe başlayan serbest meslek erbapları başladıkları tarihi izleyen 
aydan İtibaren 3 ay içinde, e-smm kullanmak zorundadırlar.  
  
E-smm işlemleri için mali mühür (nitelikli elektronik sertifika) veya e-imza almak 
zorundadırlar. 
  
E-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilmektedir. 
  
E-smm başvurusu ve kullanımı için ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır. 
  
E-Serbest meslek makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da 
elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir. 
  
E-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda 
muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. 
  
E-Serbest Meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek 
tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi 
veya hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanları 
her birine kanunda öngörülen şekilde cezai maddeler uygulanır. 
 
 
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN! 19.05.2020 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı 101. yılda yine coşkuyla kutluyor, 
geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında 
Cumhuriyetimizin kazanımlarına kararlılıkla sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz.  
 
 
E-SMM UYGULAMASININ ERTELENMESİ TALEBİMİZ HK. 20.05.2020 
01 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan e-smm uygulaması ile ilgili olarak, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’na ( Gelir İdaresi Başkanlığı’na ) Koronavirüs (Covid-19) salgını ve Sağlık 
Bakanlığından gelen genelgeler doğrultusunda hekimlerimizin muayenehanelerine 
gidemedikleri ve bu doğrultuda yürürlüğe girecek olan e-smm ye geçiş uygulamasının ileri bir 
tarihe ertelenmesi ile ilgili girişimlerde bulunulmuştur henüz tarafımıza her hangi bir dönüş 
olmamıştır. 
 
Meslektaşlarımızın e-imza için hazırlıklı olmasını, Hazine ve Maliye Bakanlığından bilgi geldiği 
taktirde ivedilikle paylaşım sağlanacağını bilgilerinize sunarım. 
 
e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar 
Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler. 22.05.2020 
e - SMM  uygulaması,  01.06.2020  tarihinden  itibaren  serbest  meslek faaliyeti 
gerçekleştirilen mükellefler için zorunlu olarak başlayacaktır.  

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html


 

47  

Yaşadığımız salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle özellikle e-İmza temini sürecinde bazı 
zorluklar yaşanmaktadır. 

Ancak 509 sayılı VUK Genel Tebliğinde; 

e - Belge uygulamalarına dâhil olan mükelleflerin, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde 
bulunduğu ayın (e - Fatura  ve  e - Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, 
söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenlemeye devam edebilecekleri, 

Aynı işlem için e - Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi 
gerektiği, 

e - Belge  uygulamalarına  dahil  olunan  tarihin  ait  olduğu  ayın sonundan   (e- Fatura   ve   
e- Arşiv  Fatura  uygulamaları  için  7’nci günden) itibaren, belgelerin e - Belge olarak 
düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda 
yazılı cezaların tatbik edileceği, belirtilmiştir. 

Buna göre serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin 30/06/2020 tarihinde kadar 
serbest meslek makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemeleri  mümkündür. 

Halen  yapmamış  olanlar  için  Haziran  ayı sonuna  kadar  e-SMM başvurularının 
tamamlanması hususunu önemle hatırlatırız. 

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 23.05.2020 
Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle... 
 
E-İMZA VE E-SMM UYGULAMASINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI ÜZERİNDEN 
DE BAŞVURU YAPILABİLMESİ HAKKINDA DUYURU:25.05.2020 
 

"19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına (SM, SMMM, 
YMM, Doktor, Mühendis, Avukat, Sanatçı, Menajer vb.), 01/06/2020 tarihinden itibaren 
“Elektronik Serbest Meslek Makbuzu” (e-SMM) uygulamasına geçme ve bu tarihten itibaren 
düzenleyecekleri serbest meslek makbuzlarını e-SMM olarak düzenleme zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Uygulamadan, Başkanlığımızın portal yöntemi üzerinden yararlanmak isteyen serbest meslek 
erbaplarının, https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresindeki başvuru 
formunu, 

Başkanlığımızdan izin alan özel entegratör kuruluşların 
(https://ebelge.gib.gov.tr/esmmozelentegratorlistesi.html) bilgi sistemleri aracılığıyla 
yararlanmak isteyenlerin de özel entegratörler tarafından oluşturulan elektronik ortamdaki 
başvuru formunu (HR XML Dosyasını), e-İmza ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle 
imzalayarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal.efatura.gov.tr%2FEArsivPortalBasvuru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZRreiYr8ddJdLGVPfh71qg0RzIQJroChhYVOW3w6H9UI_2rExc8dRWa8&h=AT1zDj1RzWeWcWHIVhQBVoXFNM_7ceycJt-NtIBr6T0eiJWW1fWcCOXImoo2cfQQW6lGz7wWPMJagUU3NH-b2uBKc5ZZohDcL7DD3JQovtImK1Wq91gAJHLGDBGrL3Em&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MQuaNw8iflTF5qVZYj01BuUd7ecSQqq5sN_qGnXTY5ek8RLA1YNjV6oD5flJeZmu8KgNEjghFNrZzHyJ4jAVlZw4IsT8UrjQ-98PS_fx7sodHuU7Cb9jIaeWqEdWNIXzJZ3eRN6Vr_9YQPlM030deAILGMIsUgngJuks2b1YAjxigYlNHH_WgIgY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Febelge.gib.gov.tr%2Fesmmozelentegratorlistesi.html%3Ffbclid%3DIwAR2OvVFkg-qIUcYZCKc5aEYwhJcHMJspKhbdKGRmF2WqbrOXqG3lHTYLc7M&h=AT1VYDDK2tT5ZBIDOd8-74kxIFUbmTTBU77uPMI6BNSnx6gPcINoTCjB4FEEsRhcCLMYrBJaPNE3Os1YhDiGpd95U-gNU0oTKacHw9WzITOGc1bGx-5wvVGsCKsmZaZu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MQuaNw8iflTF5qVZYj01BuUd7ecSQqq5sN_qGnXTY5ek8RLA1YNjV6oD5flJeZmu8KgNEjghFNrZzHyJ4jAVlZw4IsT8UrjQ-98PS_fx7sodHuU7Cb9jIaeWqEdWNIXzJZ3eRN6Vr_9YQPlM030deAILGMIsUgngJuks2b1YAjxigYlNHH_WgIgY
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Ancak, ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) 
salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-İmza ya da mali mühür başvurularını 
yapamayan ya da başvurularına rağmen e-İmza ya da mali mühürlerini henüz temin 
edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerimiz, e-
Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali 
mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer 
verilen “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden “İnteraktif Vergi 
Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanılarak başvurularını gerçekleştirebilmelerine imkan 
sağlanmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunmayan mükelleflerimiz 
ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kayıtlarını elektronik ortamda oluşturarak kullanıcı kodu 
ve şifrelerini alabileceklerdir. 

Diğer yandan, e-SMM uygulamasına dahil olan mükelleflerimiz mezkur Genel Tebliği 
uyarınca, e-SMM belgelerini düzenlemeleri açısından elektronik imza veya mali mühür 
kullanmaları zorunlu olup, bu nedenle 01/06/2020 itibariyle uygulamaya dahil olmak üzere 
başvurularını yukarıda belirtilen şekilde yapan serbest meslek erbaplarının, en geç Haziran 
ayı içinde elektronik imza veya mali mühürlerini temin ederek 01/07/2020 tarihinden 
itibaren (ilgili Genel Tebliğ uyarınca e-SMM uygulamasına dahil olan serbest meslek erbapları 
uygulamaya dahil oldukları ayın sonuna kadar kağıt ortamda da serbest meslek makbuzu 
düzenleme imkanı bulunduğundan) serbest meslek makbuzu belgelerini e-SMM belgesi 
olarak elektronik ortamda e-İmza veya mali mühür kullanmak suretiyle düzenlemeleri 
zorunludur. Bu çerçevede, özellikle e-SMM uygulamasından portal aracılığı ile yararlanacak 
serbest meslek erbaplarının, gerek portal hesaplarına giriş için gerekse portal üzerinden 
düzenleyecekleri e-SMM belgelerini imzalamak için e-İmza ya da mali mühürlerini ivedilikle 
Haziran ayı geçilmemek suretiyle temin etmeleri gerektiği tabiidir. 

Ayrıca, e-SMM Uygulamasından özel entegratör yöntemi ile yararlanacak 
mükelleflerimizden, yukarıda bahsedilen nedenlerle e-İmza ya da mali mühürlerini temin 
edememiş olanlar da, yasal süre içerisinde uygulamaya başvurmak adına, yukarıda 
açıklandığı üzere, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile 
uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilirler. Bu kapsamda başvuru yapan 
mükelleflerin, e-İmza/mali mühürlerini temin etmelerini müteakip sözleşme imzaladıkları 
özel entegratör tarafından uygulamadan yararlanma yöntemleri elektronik ortamda 
otomatik olarak değiştirebilecektir." 

 
ÖNEMLİ DUYURU - E - İMZA & E - SMM UYGULAMASI HAKKINDA 27.05.2020 

Elektronik İmza (e-imza) ve Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması ile ilgili 
sizlere yardımcı olabilmek için 27-28-29 Mayıs tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında 
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)'ndan bir yetkili Odamızda 
bulunacaktır.  
Belirtilen tarih ve saatlerde Odamıza gelerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. 
 

 

 

http://ivd.gib.gov.tr/
http://ivd.gib.gov.tr/
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SÜRECİNDE YARDIMCI PERSONEL KİMLİĞİ HK. 29.05.2020 

T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 23 - 27 Nisan 2020 tarihlerinde de sokağa 
çıkma kısıtlaması sürecinde Kamu ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları kapsam dışı bırakıldığı 
ile ilgili genelge yayınlanmıştır. 
 
Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde  kliniğini açık tutacak olan meslektaşlarımızın yardımcı 
personelleri için hazırlanan kimlik formu ekte bilgilerinize sunulmuştur 
 

COVİD-19 SALGINI SIRASINDA KLİNİKLERİNİZ İÇİN ADO'DAN ÖNERİLER 30.05.2020 

Covid-19 salgını sırasında kliniklerimiz için Odamızın önerilerini içeren görsellere ve 
hastalarımız için kliniklere asmak üzere hazırladığımız afişlere ulaşmak için tıklayınız. 

Hastalarımız için hazırladığımız afişe ulaşmak için tıklayınız. 

 

HASTA ANAMNEZ VE ONAM FORMU GÜNCELLENDİ 01.06.2020 
"Covid - 19 yönünden değerlendirme" bolümünü de ekleyerek güncellediğimiz hasta 
anamnez ve onam formlarını web sitemizden indirebilirsiniz.   
 
https://www.ado.org.tr/duyurular/hasta-anamnez-ve-onam-formu-guncellendi 
 

TEB'DEN DOKTOR POS FİYATLARINDA GÜNCELLEME 02.06.2020 

TEB NECATİBEY SUBESI  anlaşmalı şubemiz olarak;  
 
Haziran ayı itibari ile Dişhekimlerimize özel üye işyeri doktor POS fiyatlarımız aşağıdadır. 
 
Tek Çekim 
 
Yurt içi Kartlar %1,13  Komisyon Ertesi gün / ya da  40 Gün Bloke 0 Komisyon 
 
Ayrıca pos ücreti alınmamaktadır. 
 
 
COVİD-19 SALGINI SIRASINDA KLİNİKLERİNİZ İÇİN ADO'DAN ÖNERİLER 08.06.2020 
 
Covid-19 salgını sırasında kliniklerimiz için Odamızın önerilerini içeren görsellere ve 
hastalarımız için kliniklere asmak üzere hazırladığımız afişe web sitemizden ulaşabilir, 
Odamızdan temin edebilirsiniz.  
 
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: POS CİHAZI HK. 10.06.2020 
509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği V.5.4. e-Serbest Meslek Makbuzu 
Düzenlenmesi ve Teslimi başlıklı bölümünde ‘’Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden 

https://www.ado.org.tr/cms-uploads/Covid-19%20salg%C4%B1n%C4%B1%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20kliniklerimiz%20i%C3%A7in%20ADOnun%20%C3%B6nerileri.pdf
https://www.ado.org.tr/cms-uploads/2020/05/hastalar%C4%B1m%C4%B1z-icin-31-05-2020.pdf
https://www.ado.org.tr/duyurular/hasta-anamnez-ve-onam-formu-guncellendi
http://no.lu/
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e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile 
yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi 
Fişi)’nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka 
veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay 
kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve Ödeme kaydedici cihaz bilgi 
fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKC’lerin de 5/1/2008 tarihli ve 
26747 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:379) ile 
30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No:382)’nde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması 
mümkün olup EFT-POS özellikli YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek 
Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.’’ Açıklamaları yapılmıştır. 
 
Yukarıda yapılan açıklamalara göre hekim pos kullanan Serbest Meslek Erbaplarının E-SMM 
uygulamasına geçtikten sonra hekim poslardan ürettikleri belgeler e-SMM yerine 
geçemeyecek. Bunun yerine bu tip mükellefler isterlerse(zorunlu değiller) EFT-POS özellikli 
YN ÖKC aldıkları takdirde buradan düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi) ’nde yer alan 
banka işlem bilgilerine e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin 
de müşteriye verilmesi koşuluyla EFT-POS özellikli YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest 
Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçebilecek. Bu durumda mükellefler daha sonradan 
bilgi fişine bağlı olarak E-SMM düzenlemek zorundadırlar. 
 
Daha önceden hekim pos kullanan mükellefler EFT-POS özellikli YN ÖKC almadıkları veya 
kullanmadıkları takdirde elektronik ortamda düzenledikleri ve elektronik sertifika ile 
imzaladıkları E-SMM’yi muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya 
da elektronik ortamda ileterek teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
1 Temmuz 2020 tarihinden  itibaren hekim pos cihazından yapılan tahsilatlar için E-SMM  
kesilmesi zorunludur.   
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren pos cihazından alınan bilgi fişi makbuz yerine 
geçmeyecektir.  
 
Bilgi almak isteyen meslektaşlarımız Odamız Mali Müşaviri Suat DURMUŞ ile iletişime 
geçebilirler  
 
PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU 16.06.2020 
Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Devletimiz tarafından alınan önlemler arasında 
prim ödeme sürelerinin ertelenmesi de bulunmaktadır. 
  
24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler 
dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: 
  
- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, 
 
- Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; 
 
- Alışveriş merkezleri dahil perakende, 
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- Sağlık hizmetleri, 
 
- Mobilya imalatı, 
 
- Demir çelik ve metal sanayii, 
 
- Madencilik ve taş ocakçılığı, 
 
- Bina inşaat hizmetleri, 
 
- Endüstriyel mutfak imalatı, 
 
- Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, 
 
- Araç kiralama, 
 
- Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, 
 
- Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, 
 
- Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, 
 
- Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, 
 
- Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, 
 
- Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti, 
 
- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan 
mükellefler, 
 
- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine 
faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette 
bulunan mükelleflere ait, 
  
İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 
  
- Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan, 
  
- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi 
mükellefi olanlar, 
  
- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 
  



 

52  

- Tarımsal faaliyette bulunanlar ile 
  
- Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde 
olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma 
iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,  
   
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) 
sigortalısı olanların: 
  
- 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin 
ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 
tarihine, 
  
- 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin 
ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine, 
  
- 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin 
ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir. 
  
- Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve 
gecikme zammı uygulanmayacaktır. 
  
- Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler 
ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılardan; 
  
- 22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların, 
  
- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik 
edenlerin,  
mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının 
sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir. 
   
- 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile 
yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere 
göre işlem yapılacağı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.  
 
E - SMM DESTEK İŞLEMLERİ HK 17.06.2020 
 
E-SMM işlemlerinde Çırak-SM programını kullanmak isteyen ve GİB Aktivasyon işlemleri için 
18 ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde 10.00 – 14.00 saatleri arasında Ankara Dişhekimleri 
Odasına E-İmzaları ile gelen üyelerimize Çırak SM ekibinden Mahmut Bulaşmaz ve yardımcısı 
hizmet verecektir. 
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VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU 24.06.2020 
 
Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / 
dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme 
envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin 
uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
23/06/2020 tarihli ve 2020/482 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 
30.09.2020 tarihine, 
 
-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, 
 
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.   
 
HATIRLATMA: 2020 YILI ÜYELİK AİDATLARI HK. 23.06.2020 
 
31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken üye aidatları COVID-19 salgınının yayılması 
nedeniyle , meslektaşlarımıza destek amaçlı Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim 
Kurulu’nun almış olduğu karar ile son ödeme 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmişti. 
 
Meslektaşlarımızın 30 Haziran 2020 tarihine kadar aidatlarını ödemelerini önemle rica 
ederiz. 
 
Aidat ödemelerini aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırabileceğiniz gibi online 
ödeme yoluyla da  yapabilirsiniz. 
 
 
 
ODAMIZ ÜYELERİNE COVİD-19 ANTİKOR (IGG) TESTİ HK. 07.07.2020 
 
Geçtiğimiz haftalarda T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün izniyle 
Covid 19 (SARS-CoV-2) hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ve 
özel sağlık kurumlarında talep eden kişilere  Covid-19  antikor testleri çalışılması uygun 
görülmüştür. Kişinin Covid-19  virüsüyle karşılaşıp karşılaşmadığı ve/veya bağışıklık yanıtının 
gelişip gelişmediğini tespit etmek için antikor testlerinin önemli rolü olduğu 
düşünülmekte; aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık 
durumunun tespiti için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından rastgele adreslerde antikor testleri 
yapılmaktadır. 

https://ado.org.tr/odeme/
https://ado.org.tr/odeme/
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Rutinde Covid-19’un tespitinde antijen ve antikor testleri kullanılmaktadır. Antijen testleri, 
kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını tanımlayan testler iken; 
antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve/veya virüse karşı 
bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Ancak antikor testi kişinin test 
yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez.  

Covid-19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş 
hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin 
belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır. 

Antikor testlerinin güvenilirliği dünya genelinde tartışma konusudur. Antikor testinin 
sonucunun pozitif çıkması, virüs ile karşılaşıldığını gösteriyor olsa da, Covid-19'a karşı tam 
bağışıklık gelişip gelişmediğinin tespiti edilmesi net değildir. Covid-19'a karşı bağışıklığın 
tespiti konusunda bir test bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirme 
notunda, virüse karşı antikor gelişimi konusunda araştırma ve çalışmaların devam ettiği 
bildirilmektedir. 

Basitçe açıklamak gerekirse antikor testleri farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan ilki hızlı 
tanı (hızlı kart testi) kitleridir. Evde de uygulanabilen bu kitler dakikalar içinde sonuç 
vermektedir. Ancak antikor üretimi belirli bir zaman aldığı için, virüs vücuda girdikten sonraki 
ilk günler yapılan test sonuçları güvenilir olmamaktadır. Antikor testi konusunda ikinci 
yöntem kan örnekleridir. Kan örnekleri ile yapılan testler daha doğru sonuçlar vermekle 
birlikte kan testinin yapıldığı kitlerin doğruluk oranı tartışmalıdır. 

Antikor testlerinin doğru sonuç verip vermediği duyarlılık ve özgüllük oranlarına göre 
değerlendirilmektedir. Birçok enfeksiyon uzmanı tarafından Türkiye’ye gelmiş olan özellikle 
Çin kaynaklı test kitlerini tavsiye edilmemekte; antikor testi yapılırken hangi kitin 
kullanıldığının büyük önem arz ettiğinin altı çizilmektedir. 

Bununla birlikte IgG antikoru pozitif saptanmış bireylerin için bu sonuç, Covid-19 
enfeksiyonunu geçirmiş olduklarını gösteren çok önemli bir parametredir. Özellikle 
hastalığı belirtisiz olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesi için tek yöntemdir. 

Covid-19 antikor testinde IgA ve IgM antikorlarını saptanması kişinin yakın zamanda virüs 
ile karşılaştığını gösterir. Buna virüsle henüz enfekte olan hastalarda, virüse karşı antikor 
cevabı  gelişmesi için yeterli zaman geçmediği için, test sonucu negatif olarak da görülebilir.   

Covid-19 antikor testinde IgG antikor pozitifliği ise Covid-19'a maruz kalındığını 
göstermektedir. Bu antikorun pozitif seviyelere ulaşması genellikle ilk belirtiler başladıktan 
sonraki 10 gün içerisinde gerçekleşir. IgG pozitifliği özellikle hastalığı asemptomatik olarak 
geçirmiş kişilerin belirlenmesinde kullanılan tek belirteçtir. 

Antikor testinden elde edilen negatif sonuçlar, özellikle virüsle temas eden bireylerde Covid-
19 enfeksiyonunu dışlamaz. 

Değerli meslektaşlarımız, 
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Yukarıda özetlenen bilgiler ışığında, güvenilirliği %100 olmamakla birlikte; Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak, talep eden meslektaşlarımızın antikor 
testi yaptırabilmesi amacıyla özel sağlık kuruluşuyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Odamız 
üyesi dişhekimleri, 1.derece yakınları ve yardımcı personelleri için antikor testi uygulayacak  
kuruluşun bilgileri aşağıdadır.  

Saygılarımızla, 

Ankara Dişhekimleri Odası 

 
MEMORIAL ANKARA HASTANESİ 
  
CORONA (COVID-19) VIRUS, IgG - Kişi başı 175 TL +KDV 
Test tüm lokasyonlarında yapılabilmektedir. 
Tetkik sonuçları için  rapor süresi 2 gündür. 
Test için açlık veya tokluk gibi özel bir hazırlık yapılması gerekmemektedir. 
  
 
COVİD DEĞERLENDİRME PAKETİ – Kişi başı 350 TL + KDV 
PCR testi İstanbul, Ankara ve Antalya lokasyonlarında yapılabilmektedir. 
 

FİRMALARDAN GELEN FFP2/N95 MASKE FİYATLARI 09.07.2020 
 
FFP2/N95 maskelerle ilgili soru ve talepler üzerine en uygun teklif veren firmalar ve verilen 
fiyatları üyelerimizle paylaşılmıştır.  
 
HASTA VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HK. (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi Entegrasyonu Konulu 
Yazı Hk.) 17.07.2020 
 
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayakta Teşhis ve Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2020 tarih ve E.1157 
sayılı yazısı ilgi tutularak sağlık kuruluşlarına gönderilen  yazısıyla,  'kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele' gerekçe gösterilerek sağlık kuruluşlarının "Muayene Bilgi Yönetim Sistemi"  isimli 
bir program vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tutulan bu bilişim sistemine hasta 
verilerinin gönderilmesi istenmektedir. 
 
Bu talebin hukuksal düzenlemeler ve yargı kararına aykırı olduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazı gönderdiğimizi , süreç doğrultusunda üyelerimizin 
de  kullanabileceği Hukuk büromuzun hazırlamış olduğu örnek itiraz dilekçesini  ve dilekçe 
ekine konulacak  Danıştay 15. Dairesi’nin E.2018/530 sayılı - 15.01.2019 günlü kararını ekte 
bilginize sunarım. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1T5zWVdFiUAUIMZCh_xKucPw7Nxs8BrQR/view?usp=sharing
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KURUMSAL İLİŞKİLERİMİZ 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. NURDAN ÖZMERİÇ 
KURTULUŞ'U MAKAMI'NDA ZİYARET ETTİK 01.06.2018 
31 Mayıs 2018 Perşembe günü Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof.Dr.Nurdan ÖZMERİÇ KURTULUŞ’u  Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 
ziyaret ettik. Ziyaretimizde mesleğimiz, üniversite ve odamız ile ilgili konular üzerinde 
değerlendirmelerde bulunduk. 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF.DR. RÜYA YAZICI'YI 
MAKAMI'NDA ZİYARET ETTİK 01.06.2018  
 
31 Mayıs 2018 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof.Dr. Rüya YAZICI’yı  Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak makamı'nda ziyaret 
ettik. Ziyaretimizde mesleğimiz, üniversite ve odamız ile ilgili konular üzerinde 
değerlendirmelerde bulunduk. 
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 19.06.2018 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Yılı Eğitim - Öğretim Dönemi 
Mezuniyet Töreni 19 Haziran 2018 Salı günü Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı Salonu’nda Oda Başkanımız F. Serhat ÖZSOY, Odamız Saymanı Burcu 
KUTLAY KURTİŞ ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza İlker 
CEBECİ’nin katılımıyla yapılmıştır. 
 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Yılı Mezunları Yemin Töreni, müzik 
dinletisi ile başlayıp sırasıyla; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bülent DAYANGAÇ, Oda Başkanımız 
F.Serhat ÖZSOY, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dr.A.R.İlker 
CEBECİ, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL ve dönem birincisi Esra 
İLKERLİ’nin yapmış olduğu konuşma ile devam etmiştir. 
 
Oda Başkanımız Dr.F.Serhat ÖZSOY ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr.A.R.İlker CEBECİ yeni mezun dişhekimi meslektaşlarımıza bundan sonraki 
yaşantılarında başarı dileklerini iletmiş olduğu konuşmalarının ardından Odamız ve Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin her zaman yanlarında olduğunu ve onların da aynı şekilde Odaya 
destek olmalarını istedikleri konuşmaları ile derece alan meslektaşlarımızdan Esra İLKERLİ, 
Duygu ERYETGİN, Esra ULUCAKÖY’e Oda Başkanımız F.Serhat ÖZSOY, Odamız Saymanı Burcu 
KUTLAY KURTİŞ ile birlikte plaketlerini takdim etmişlerdir. 
 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ 
PROF.DR. SERPİL KARAOĞLANOĞLU'NU MAKAMI'NDA ZİYARET ETTİK 02.07.2018 
 
28 Haziran 2018 Perşembe günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Dişhekimliği Fakültesi 
Dekan Vekili Sayın Prof.Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU’nu Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu olarak makamı'nda ziyaret ettik. Ziyaretimizde mesleğimiz, üniversite ve odamız ile 
ilgili konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk 
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 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017 - 2018 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİ 02.07.2018 
 
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Yılı Eğitim - Öğretim Dönemi Mezuniyet 
Töreni 28 Haziran 2018 Perşembe günü Gazi Üniversitesi Toki Blokları Itri Konferans 
Salonu’nda Odamız Başkan Vekili Armağan DEMİRÖREN ve Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Sibel KEPEZ ÜLKÜ ve Ali KARAAĞAÇ’ın katılımıyla yapılmıştır. 
  
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Yılı Mezunları Yemin Töreni, müzik 
dinletisi ile başlayıp sırasıyla; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurdan ÖZMERİÇ KURTULUŞ, Oda 
Başkan Vekilimiz Dişhekimi Armağan DEMİRÖREN ve Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İ.Levent TANER ve dönem birincisi Duygu 
KAYHAN’ın yapmış olduğu konuşmalar ile devam etmiştir. 
  
Oda Başkan Vekilimiz Armağan DEMİRÖREN’in yeni mezun dişhekimi meslektaşlarımıza 
bundan sonraki yaşantılarında başarı dileklerini iletmiş, Odamızın her zaman yanlarında 
olduğunu ve onların da aynı şekilde Odaya destek olmalarını istediği konuşmasının 
ardından derece alan meslektaşlarımızdan Duygu KAYHAN, Şeyma GÜÇLÜ ve Elif NAZLI’ya 
Oda Başkan Vekilimiz Armağan DEMİRÖREN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sibel KEPEZ ÜLKÜ 
ve Ali KARAAĞAÇ ile birlikte plaketlerini takdim etmişlerdir. 
 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017 - 2018 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
YAPILDI 02.07.2018 
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Töreni 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonunda 
 Odamız Yönetim Kurulu Başkanı F.Serhat ÖZSOY , Başkan Vekili Armağan DEMİRÖREN ve 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı A.R.İlker CEBECİ’nin katılımıyla 
yapılmıştır. 
 
 
ANKARA ÜNIVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÖNETİMİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 
13.08.2018 
 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Gürkan GÜR, Dekan 
Yardımları Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN ve Sayın Prof.Dr.M.Okan AKÇAM  09 
Ağustos 2018 Perşembe günü Odamızı ziyarete gelmişlerdir. 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017 - 2018 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
YAPILDı 18.09.2018 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2017 - 2018 Yılı Eğitim - Öğretim Dönemi 
Mezuniyet Töreni 18 Eylül 2018 Salı günü Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GÜRSOY 
AYALP’in katılımıyla yapılmıştır. 
 
Fakülte Dekanı Prof.Dr.Gürkan GÜR’ün konuşması ile başlayan 2017 - 2018 Yılı Mezunları 
Yemin Töreni'nin devamında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İBİŞ ve Dönem 
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Birincisi Tutku MERTBAY’ın konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU’nun mezunlara ettirmiş olduğu 
yemin ile tören son bulmuştur. 
 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Deniz GÜRSOY AYALP dönem birincisi Tutku MERTBAY, dönem 
ikincisi Büşra BERBER ve dönem üçüncüsü Burak İNCEBEYAZ’a başarı plaketlerini takdim 
etmiştir. 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 - 2019 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI 21.09.2018 
 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018 - 2019 Yılı eğitim - öğretim dönemi 1. sınıf 
öğrencilerine önlük giydirme töreni 21 Eylül 2018 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Odamız 
adına Yönetim Kurulu Başkanımız F.Serhat ÖZSOY ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sibel KEPEZ 
ÜLKÜ’nün  katılımı ile başlayan tören  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Gürkan GÜR ve Oda Başkanımız Sayın F.Serhat ÖZSOY’un mesleğe adım atan 
öğrencilere  başarı dileklerimizi ilettiği konuşmasının ardından son bulmuştur. 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 - 2019 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI 12.10.2018 
 
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018 - 2019 Yılı eğitim - öğretim dönemi 1. sınıf 
öğrencilerine önlük giydirme töreni 12 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Odamız 
adına Yönetim Kurulu Başkanımız F.Serhat ÖZSOY, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sibel KEPEZ 
ÜLKÜ, Deniz GÜRSOY AYALP ve Denetleme Kurulu Üyemiz Nilüfer ÇELEBİ BERİAT’ın  katılımı 
ile başlayan tören  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ayşe 
Rüya YAZICI ve Oda Başkanımız Sayın F.Serhat ÖZSOY’un mesleğe adım atan öğrencilere 
 başarı dileklerimizi ilettiği konuşmasının ardından son bulmuştur. 
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 - 2019 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 24.06.2019 
 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 
24 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirildi.  
Oda Başkanımız Dr. F. Serhat ÖZSOY'un törende yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm 
paylaşarak genç meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz. 
"...Bugün fakültenize 'hoşça kal' diyorsunuz. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları 
olarak sizlere bizler 'hoş geldiniz' diyoruz. 
Meslek örgütümüz sizinle güçlenecek ve gençleşecektir. Ancak şunu hiç unutmayınız; 
Dişhekimliği Fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını, dişhekimliği 
alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli dişhekimliği hizmeti 
verilmesini sağlamak için, mezuniyet sonrası bilgilerinizi yenileyerek profesyonel yaşantınızda 
başarılı olmanıza olanak sağlayan sürekli mesleki eğitimden vazgeçmeyiniz. 
Bilgi, insan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkeler bütünüdür; öğrenme, araştırma veya 
gözlem yoluyla elde edilen gerçeklerdir. İnsan zekâsının sonucu ortaya çıkan bir üründür. 
Ancak bilgi durağan değildir, bilgi insanı üretken yaparken öğretiler bilgiye olan açlığı arttırır. 
Bugün öğrenilen bilgi belli bir zaman içinde değişecek ve gerçekliliğini yitirecektir. 
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Değerli genç meslektaşlarım,  
Şu sözü unutmayınız: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”  Bağnazlık ve tutuculuk, 
cahilliğe dayanır.  İlim cahilliği mutlaka yener, o halde halkı aydınlatmak gerekir, sizin de 
toplumda eğitimli ve bilime inanan bireyler olarak en önemli görevlerinizden biri bilimi 
yayarak cahillikle mücadele etmek olacaktır. Bilimi kendine kılavuz yapan insan ve toplumlar 
gerçeğin yolunda ilerlerler. Bu yol doğrunun, doğruluğun yoludur. Doğruluğun olduğu yerde 
de iyilik ve güzellik vardır ve her şey çok güzel olur." 
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 - 2019 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİ 21.06.2019 
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 21 
Haziran Cuma günü gerçekleştirildi.  
Genç meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar dileriz. 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2018 - 2019 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 04.07.2019 
 
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Töreni 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirildi.  
Genç meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar dileriz. 
 
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ 
BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI 13.09.2019 
 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2019 - 2020 Dönemi Önlük Giydirme Töreni 13 
Eylül Cuma günü gerçekleştirildi. 
 
Ankara Dişhekimleri Odası Başkan Vekili Armağan Demirören, yaptığı konuşmayla 
öğrencilerimizi meslek odamız ile tanıştırdı. 
 
Törenin ardından Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürkan Gür, 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan ve Prof. Dr. Okan Akçam'ı ziyaret ederek 
meslek alanında görüş alışverişinde bulunduk. 
 
Dişhekimliği fakültelerinin sayısının hızla arttığı ülkemizde, sağlıkta insan gücü planlamasının 
güncellenerek bir an önce hayata geçirilmesini, fakülte kontenjanlarının yeniden 
değerlendirilmesini, böylece üniversite sınavında en yüksek sıralarda yer alarak Dişhekimliği 
fakültelerini tercih eden başarılı öğrencilerimizin sağlık ordusuna sağlıklı bir şekilde 
katılmalarının sağlanmasını temenni ediyoruz. 
 
Sevgili öğrencilerimize zorlu eğitim öğretim sürecinde başarılar, Cumhuriyetimizin ve Atatürk 
ilkelerinin ışığında aydınlık bir gelecek dileriz. 
 
TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİNİ ZİYARET ETTİK 26.09.2019 
 
26.09.2019 Perşembe günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı F.Serhat ÖZSOY, Başkan Vekili 
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Armağan DEMİRÖREN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Deniz GÜRSOY AYALP, Gamze Burcu GÜL, 
Ali KARAAĞAÇ, ve Denetleme Kurulu Başkanımız Candan OKAY TÜRKDÖNMEZ ile birlikte 
Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret ettik. 
 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİ ZİYARET ETTİK 26.09.2019 
 
26.09.2019 Perşembe günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı F.Serhat ÖZSOY, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sibel KEPEZ ÜLKÜ, Gamze Burcu GÜL, Ali KARAAĞAÇ, Denetleme Kurulu Başkanı 
N.Candan OKAY TÜRKDÖNMEZ ve Denetleme Kurulu Üyesi Nilüfer ÇELEBİ BERİAT ile birlikte 
bu sene açılan ve ilk öğrencilerini kabul eden Lokman Hekim Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi'ni ziyaret ettik. 
 
MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİK 10.10.2019 
 
10 Ekim 2019 Perşembe günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı F.Serhat ÖZSOY, Başkan Vekili 
Armağan DEMİRÖREN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Deniz GÜRSOY AYALP, Gamze Burcu GÜL, 
Sibel KEPEZ ÜLKÜ ve Ali KARAAĞAÇ ile Mamak  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret 
ederek Başhekim Cüneyt ŞENTÜRK, Başhekim Yardımcıları Rengin EMİNOĞLU ve İpek 
ERASLAN AKYÜZ ile mesleğimize dair görüş alışverişinde bulunduk. 
 
75.YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİK 17.10.2019 
 
17 Ekim 2019 Perşembe günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı F.Serhat ÖZSOY, Başkan Vekili 
Armağan DEMİRÖREN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Deniz GÜRSOY AYALP, Gamze Burcu GÜL, 
Sibel KEPEZ ÜLKÜ ve Ali KARAAĞAÇ ile 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek 
Başhekim Erkan Kaymak ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına ve çözüm 
önerilerine dair görüş alışverişinde bulunduk. 
 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2019 - 2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI 18.10.2019 
 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019 - 2020 Dönemi 1.Sınıf Öğrencilerine 
Beyaz Önlük Giydirme Töreni 18 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 
 
Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, öğrencilerimizi meslek odamız ile tanıştıran konuşmasında 
şunları söyledi: 
 
"Değerli öğrenciler, 
Özgüveni yüksek bir şekilde saygın ve kutsal bir mesleğe adımlarınızı atarken birazdan 
giyeceğiniz bu beyaz önlük;saflığın, sevginin, zorluklarla kazanılan mücadelenin, fedakarlığın 
ve umudun bir ifadesidir. 
Değerli diş hekimliği fakültesi öğrencileri,Unutmayınız ki; 
Bu beyaz önlükler sizlerin sadece hekim olmanızı sağlamıyor. 
Bu beyaz önlükler; hekimliğin yanı sıra topluma ve ülkesine karşı her türlü sorumluluğu 
yerine getiren bireyler olarak da tanınmanızı sağlıyor. 
Önlük hekimlikle özdeşleşmiştir ve beyaz önlük dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın ve temizliğin 
simgesidir. Bu sebeple mesleğinizin onurunu ve topluma olan sorumluluğunuzu ömür boyu 
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taşıyacaksınız. 
Diş hekimliği sadece bir meslek değildir.Diş hekimliği, hekimliktir, bilimdir, estetik ve sanatın 
teknolojiyle birleşme noktasıdır.Aynı zamanda insan ilişkileri ve psikolojisinden de anlayan 
bir yaşam biçimidir. Bir hekim olarak ahlaklı, çalışkan, dürüst, insan haklarına ve etik 
değerlerine saygılı olmayı hiçbir zaman unutmamalıyız. 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara başta olmak üzere diğer 36 Dişhekimleri Odaları olarak 
bugünden itibaren yaşamınızın ayrılmaz bir parçasıyız. Ülkemizdeki bütün diş hekimliği 
fakültesi öğrencileri TDB öğrenci kolunun doğal üyesidir. TDB ülkemizde ağız diş sağlığı 
hizmeti sunan 30 bini aşkın dişhekiminin ortak sesi ve diş hekimliği mesleğinin Türkiye'deki 
sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur ve dişhekimlerinin maddi manevi haklarını korumak ve 
meslek ahlakının korunmasını sağlamak adına çalışmalarını yürütür. 
Sizler de okulunuzda bulunan öğrenci kolu faaliyetlerine katılın, birlikteliğin doğuracağı 
güçten faydalanın. Sorunlarınızı, heyecanlarınızı, düşüncelerinizi, mesleki ve toplumsal 
projelerinizi paylaşın. Mesleğimizin kazanımlarını ve geleceğini hep birlikte konuşalım, 
sorgulayalım ve çözümler üretmeye çalışalım. 
Atatürk “Cumhuriyet, düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli 
koruyucular ister” demiştir. Sizler de bugünden itibaren artık bu kutsal ülküde bir koruyucu 
olacaksınız. 
Ankara Dişhekimleri Odası olarak mesleğe adım atışınızı kutlar, öğrencilik ve sonrasındaki 
meslek hayatınızda başarılar dilerim." 
 
ANKARA TABİP ODASINI ZİYARET ETTİK 31.10.2019 
 
31 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara Tabip Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Prof. Dr. 
Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün İncirci Kıran, Dr. Gül Bakır, Dr. Arif 
Müezzinoğlu ve Dr. Ramazan Akçan ile mesleğin sorunlarına, sağlık sistemine, sağlık 
politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, güncel ve geleceğe yönelik ortak projeler 
üzerine konuştuk. 
 
TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİ ZİYARET ETTİK 24.10.2019 
 
24 Ekim 2019 Perşembe günü Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek 
Başhekim Yeter YILMAZ, Başhekim Yardımcıları Didem ERGÜVEN KEÇECİOĞLU ve Figen 
GÜRSOY ile meslek alanımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
 
ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASINI ZİYARET ETTİK 24.10.2019 
 
24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret ederek 
Oda Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Oda Saymanı Salih Işık ile görüştük. 
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2019 - 2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 
1.SINIF ÖĞRENCİLERİNE BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ YAPILDI 01.11.2019 
 
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019 - 2020 Dönemi Önlük Giydirme Töreni 1 Kasım 
2019 Cuma günü gerçekleştirildi. 
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18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 22.11.2019   
 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek eğitimden 
istihdama, sağlık sistemindeki sorunlardan mesleğimizin geleceğine kadar pek çok konuda 
konuştuk. 
 
18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 22.11.2019   
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek eğitimden 
istihdama, sağlık sistemindeki sorunlardan mesleğimizin geleceğine kadar pek çok konuda 
konuştuk. 
18-24 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 22.11.2019   
 
 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek eğitimden 
istihdama, sağlık sistemindeki sorunlardan mesleğimizin geleceğine kadar pek çok konuda 
konuştuk. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ 
YAPILDI 05.12.2019 
 
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydiler. 
Fakültenin ilk öğrencilerini tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. 
 
ANKARA ECZACI ODASI'NI ZİYARET ETTİK 13.12.2019 
 
12 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara Eczacı Odasını ziyaret ederek mesleğin sorunlarına, 
sağlık sistemine, sağlık politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, güncel ve geleceğe 
yönelik ortak projeler üzerine konuştuk. 
 
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 
09.01.2020 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan ve Dekan 
Yardımcıları 09.01.2020 Perşembe günü Odamızı ziyaret etti. 
 
ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜNÜ ZİYARETİMİZ 02.01.2020 
 
2020 yılının ilk çalışma gününde 2 Ocak 2020 Perşembe günü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı 
Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezleri Birimi - Özel Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü ziyaret ederek 
yetkililerle görüş alışverişinde bulunduk. 
 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDEREK 
SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI VE 11 OCAK-17 NİSAN SAĞLIKTA ŞİDDET EYLEM PLANI 
HAKKINDA GÖRÜŞTÜK.27.01.2020 
 
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Meslek Örgütleri 
temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret 
ederek Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı ve 11 Ocak-17 Nisan Sağlıkta Şiddet Eylem Planı hakkında 
görüştük. 
Görüşmeye; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türk 
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Dişhekimleri Birliği adına Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Dişhekimi Serhat Özsoy ve 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu Gül, Türk 
Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri 
Erdoğan Demir, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Fikri Akbin, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 
Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Yücel Yenilmez, 
Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası 
Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara İl 
Başkanı Ali İpekli, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad Der) Genel 
Bşk. Yrd. Necmettin Kılıç katıldılar. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Gamze 
Akkuş İlgezdi ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eşlik ettiği görüşmede, sağlık alanında 
giderek artan şiddet, bunu yaratan nedenler ve çözüm önerileri ele alındı. 
 
SAĞLIK MESLEK BİRLİKLERİ, DERNEKLERİ VE SENDİKALARI OLARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANIMIZ MANSUR YAVAŞ'I ZİYARET ETTİK 21.02.2020 
 
Sağlık Meslek Birlikleri, Dernekleri ve Sendikaları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek, 15 Mart'ta Ankara'da sağlıkta şiddete karşı düzenleyeceğimiz 
Beyaz Mitinge çağrı yaptık. 
Süreçte yanımızda olduğunu ve her türlü desteği vereceğini ifade eden Büyükşehir Belediye 
Başkanımızla ülkemizde sağlık sistemine ilişkin sıkıntılar, şiddetin nedenleri ve önlenmesine 
yönelik çözümler, yerel yönetimlerin önemi ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. 
 
 
SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ OLARAK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI ALPER TAŞDELEN'İ 
ZİYARET ETTİK 27.02.2020 
 
Sağlık Meslek Örgütleri olarak Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'i ziyaret ederek, 
15 Mart'ta Ankara'da sağlıkta şiddete karşı düzenleyeceğimiz Beyaz Mitinge çağrı yaptık. 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serhat Özsoy, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Gamze Burcu Gül, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Ali Önal, Sosyal 
Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Fikri Akbin, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan 
Yardımcısı Nezaket Özgür, Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, 
Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Veteriner Hekimler Derneği 
Başkanı Yalçın Köksal ve Türk Hemşireler Derneği Başkanı Sevilay Şenol Çelik'in katıldığı 
görüşmeye Ankara milletvekili Dr. Murat Emir de eşlik etti. 
 
 
SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİ OLARAK SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA İLE 
BİR ARAYA GELDİK 16.03.2020 
 
Sağlık Meslek Örgütleri temsilcileri olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 12 Mart 2020 
Perşembe günü bir araya geldik. Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen ve 2 saat kadar süren 
toplantıya CHP milletvekilleri Dişhekimi Gamze Akkuş İlgezdi ve Dr. Ali Şeker de katıldı. 
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Toplantının ana gündem maddeleri corona virüsü ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet idi. 
 
Covid-19 salgın tehlikesi nedeniyle sağlık çalışanlarının, özellikle meslektaşlarımızın yüksek 
risk altında olduğunu, koruyucu ekipman eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini dile 
getirdik. 
 
Bakan Koca bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini ve dişhekimliğine özel korunma 
önlemleri konusuna ayrıca değineceklerini söyledi. 
 
Sağlık çalışanlarının hastanelerde yaşadığı sorunların tek tek anlatıldığı görüşmede şiddete 
karşı hapis cezası verilmesine yönelik hukuki adımların atılması talebini de Sağlık Bakanına 
ilettik. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı hapis cezasını ön gören bir 
düzenlemenin hayata geçirilebileceğini söyledi. 
 
Covid-19 önlemleri kapsamında, Mayıs ayı başına kadar tüm kongre, sempozyum, fuar, genel 
kurul ve seçimlerin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacağı belirtildi. 
 
Toplantı sonunda, sağlık alanındaki sorunların çözüm süreçlerine meslek örgütlerinin dahil 
edilmesinin, sürekli ve düzenli iletişimin önemi vurgulandı. 
   
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2019 - 2020 YILI MEZUNİYET TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 27.07.2020 
 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 
27 Temmuz Pazartesi günü Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Dişhekimi Deniz GÜRSOY 
AYALP'in katılımı ile gerçekleştirildi.  
 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2019 - 2020 Yılı Mezunları Yemin Töreni, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Neslihan ARHUN, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Dişhekimi Deniz GÜRSOY 
AYALP, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL, Başkent Üniversitesi eski Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet HABERAL ve dönem birincisi Ece Mersan ATEŞ'in yapmış olduğu konuşma 
ile devam etmiştir. 
 
Derece alan meslektaşlarımızdan Ece Mersan ATEŞ, Emre Kerem AÇAR, Laçin POSTACI’ya 
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Dişhekimi Deniz GÜRSOY AYALP plaketlerini takdim 
etmişlerdir. 
 
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE KURULAN AĞIZ 
VE DİŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINA ATANAN MESLEKTAŞIMIZ DOÇ. DR. EMRE KORKUT'U 
ZİYARET ETTİK 10.08.2020 
 
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde kurulan Ağız ve Diş Sağlığı 
Daire Başkanlığına atanan meslektaşımız Doç. Dr. Emre Korkut'u ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledik. 
İçinde bulunduğumuz Covid19 Salgını ile mücadele sürecinde özellikle filyasyon 
uygulamasıyla ilgili son dönemdeki gelişmeler ve meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunlar, 
MHRS'de ortaya çıkan yoğunluk, hastanelerde artan iş yükü, buna bağlı olarak tedavi 
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hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına acil hastaların mağduriyetinin giderilmesi için 
serbest çalışan dishekimlerinden destek alınması, sağlık çalışanlarına rutin tarama, yaşanan 
tıbbi sarf malzeme sıkıntıları ve artan kontenjanlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
 
16.08.2020 ANKARA TABİP ODASI GENEL KURULUNA KATILDIK.  
Salgınla mücadele ettiğimiz bu dönemde,  
ön sıralarda Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz sağlıkçıların fotoğraflarının yer aldığı,  
İstanbul Sözleşmesinin tartışıldığı günlerde  
Divanda dört kadın hekim arkadaşımızın görevlendirildiği Genel Kurul, pandemi önlemleri 
alınarak gerçekleştirildi. 
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ÜYELERE VERİLEN HİZMETLER 
 

Oda üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak; 

 

Mesleki ve Hukuki Destek Verilmiştir, 

Üyelerimizin gerek hukuki ve gerekse mesleki sorunlarını veya sorularını cevaplandırmak için 

TDB hukuk danışmanının desteklerinden yararlanılmış olup, sorunlara yönelik çözümler 

sunulmuş, meslektaşlarımızın sorunları ile ilgilenilmiştir.Mesleki problemlere yönelik 

Yönetim Kurulunca ortak kararlarla hareket edilerek meslektaşlarımızın sorunları için yol 

haritası çizilmiş ve olabildiğince olumlu ve çözüme yönelik sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Türk Dişhekimleri Birliği Ferdi Kaza Sigortası Anlaşması Yapılmıştır, 

Tüm üyelerimize Odamız tarafından TDB’nin merkezi olarak yapmış olduğu Ferdi Kaza ve 

Ferdi Kazaya Bağlı İşgörememezlik sigortası yaptırılmış olup, Temmuz 2021 tarihine kadar 

geçerliliği söz konusu olacaktır. 

 

Değişik Sektörden Firmalarla Üyelere Özel İndirim Anlaşmaları Yapılmıştır, 

Odamız web sayfasında www.ado.org.tr>üyelik>üyelere özel indirimler başlığı altında, 

üyelerimizin faydalanabileceği indirimler sağlayan firmaların bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında Oda Merkezimizde üyelerimize hizmet verilmiştir, 

Odamız, üyelerimizin hafta içi yoğun olabilecekleri düşüncesiyle Oda ile ilgili işlemlerini 

rahatça yapabilmeleri için hafta sonları da telefonları yönlendirerek hizmet vermektedir. 
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FİZİKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARIMIZ 
Odamız fiziki altyapı çalışmaları içerisinde ihtiyaç duyulan bazı eksikliklerin giderilebilmesine 

yönelik olarak şunlar gerçekleştirilmiştir; 

 

1- Alarm Güvenlik Sistemi Devamlılığı, 

Odamızın dışarıdan gelebilecek müdahalelere yönelik, güvenliğinin sağlanması amacıyla 

Odaya 24 saat koruma sağlayan alarm güvenlik sistemi bu dönem de kurulu kalmıştır. 

 

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’ı 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 tarihinden itibaren 

oluşturulmuştur. Kitap bağışlayan meslektaşlarımızın kitaba ismi eklenerek kütüphane 

kitaplarımız arasında yerlerini alması ve bu kitaplardan yararlanmak isteyen 

meslektaşlarımızın bilgisine sunumu devamlılığını korumaktadır. 

 

5- Oda Personelimiz için Sendika Toplu Sözleşmesi Yapıldı 

Oda Personelimiz için DİSK Sosyal-İş Sendikası ile toplu sözleşme yapılmıştır. 
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YAYGIN VE ETKİN İLETİŞİM 
 

ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ 

 

Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel dergisi bu dönemde de rutin olarak yayınlanmaya 

devam etmiştir. 

 

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 MOBİL 

uygulama sistemi eklenmiştir. web sayfamız, güncelliğini korumaktadır. Odamız dergilerinin 

yayınlandığı günden bu yana tüm sayılarına web sayfamızdan da rahatlıkla 

ulaşılabilmektedir. Üyelerimize mesleğe yönelik fayda sağlayacak kritik bilgileri içeren web 

sayfamıza www.ado.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Hasta Bilgilendirme Broşürü 

(Erişkin, Çocuk), Hasta Onam Formu, Hasta Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi gibi 

dokümanlar, çeşitli yayınlar da web sayfamızda sık kullanılan dokümanlar olması nedeniyle 

yer almaktadır. 

 

TOPLU SMS 

 

Üyelerimizle hızlı ve kısa sürede iletişim kurabilmek amacı ile yeni yapılan anlaşma gereği 

alfanumerik içerikte Odamız kısaltma ismi yer alacak şekilde toplu SMS uygulaması daha 

hızlı ve sorunsuz olarak güncelliğini korumaktadır. Üyelerimizin doğum günleri kutlaması, 

aidat hatırlatma mesajları, anlık ulaşması gereken önemli duyuru ve gelişmeler üyelerimize 

toplu sms sistemimiz sayesinde hızlıca aktarılabilmektedir. 

 

ADO-MAİL GRUBU İLE İLETİŞİME DEVAM 

 

Ankara Dişhekimleri Odası'nın, üyeleri arasında mesleği ilgilendiren konularda haberleşme 

ve ortak tartışma forumu oluşturulabilmesi amacıyla, 12.01.2013 tarihinde kurmuş olduğu 

ado-mail- grubu@googlegroups.com e-posta adresine sahip {ADO MAIL GRUBU} 5000 üyesi 

ile faal bir şekilde forum olma niteliğini devam ettirmektedir. Güncel mevzuat bilgileri ve 

mesleğimize ilişkin gelişmelerin hızlıca paylaşıldığı {ADO MAIL GRUBU}'nu takip etmek 

isteyen meslektaşlarımızın Odanın info@ado.org.tr e-posta adresine, {ADO MAIL 

GRUBU}'na üye olma taleplerini iletmeleri halinde gruba üyelikleri yapılmaya devam 

etmektedir. 
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SOSYAL AĞLARLA İLETİŞİME DEVAM 

 

Facebook, İnstagram  ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden üyelerimizi hızlı bir 

şekilde bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Odamız; Facebook’ta 

https://www.facebook.com/AnkaraDishekimleri0dasi adresinden, instagram 

ankaradishekimleriodasi kullanıc adıyla- Twitter’de ise https://twitter.com/ADO_CDA 

adresinden takip edilebilmektedir 
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER 
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KOMİSYONLARIMIZ 
 

 BASIM YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 

Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi bu dönemde de rutin olarak yayınlanmaya 

devam etmiştir. 

 

Geçtiğimiz dönemlerde  TÜBİTAK’ın “Türk Tıp Dizini”ne girme başvuru hakkını kazanmış olan 

ADO Bilimsel dergimiz Kazanmış olduğu Uluslararası kimliği ile Türkiye Dişhekimliği’nin gurur 

kaynağı olmaya devam etmektedir. Akademisyenlerin her geçen gün yoğun bir şekilde artarak 

gönderdiği bilimsel çalışmalar, tüm meslektaşlarımızın ilgisini çekmekte ve mezuniyet sonrası 

gelişimlerine büyük katkılar sağlamaktadır. 

 

 

 EĞİTİM VE BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONU 

Ankara Dişhekimleri Odası’nın 2018-2020 yıllarında düzenlemekte olduğu Perşembe 

Konferanslarının ve 2018- 2020 yıllarında gerçekleştirilen kursların altyapısını oluşturan 

dikkat çekici konu başlıkları ve konuşmacılar boyutuna indirgeyerek meslektaşlarımızca ilgiyle 

takip edilen kurs, seminer ve sempozyumların takviminin oluşumuna emek veren Eğitim 

Komisyonuna, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 

KADIN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU 

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 KOMİSYON 

Meslektaşlarımızın yoğun iş tempolarını dikkate alarak gündelik hayatın yoğunluğu ve 

stresinden onları biraz olsun kurtaracak etkinlikler yapılması kararı alarak bizlere birbirinden 

güzel etkinlik planlaması yapan Sosyal Komisyona, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Odamızın düzenlemekte veya desteklemekte olduğu sosyal etkinlikleri şunlardır; 

 

1- Baketbol Takımı 

 

 CBL Ankara Kurumlararası Basketbol Turnuvasına Odamız üyesi meslektaşlarımızın 

katılımı ile başladık ve maçlarımız devam etmektedir. 
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2- Ankara Dişhekimleri Odası Kütüphanesi Büyümeye Devam Ediyor 

Odamızda mesleğimizi ilgilendiren, bilimsel, sağlık ve sağlık sistemi ve politikaları ile ilgili, 

iletişim vb. konuları kapsayan kütüphane 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren devamlılığını 

koruyor. Kitap bağışlayan meslektaşlarımızın kitaba ismi eklenerek kütüphane kitaplarımız 

arasında yerlerini alması ve bu kitaplardan yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın bilgisine 

sunumuna devam edilmektedir. 

 

3-GELENEKSEL DİŞHEKİMLİ BALOSU 

22 Kasım Dişhekimliği Balosu 2018 Yılı 

 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Ankara Dişhekimleri 

Odası Balosu 24 Kasım 2018 Cumartesi akşamı Anadolu Downtown Otel’de 

meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. 

 

Bu özel gecemiz Oda Başkanımız Sayın Serhat ÖZSOY'un yaptığı açılış konuşması ve slayt 

sunumları ile başlamış. mesleğimizde 50, 45 , 40 , 35 , 30 ve 25 yılını geride bırakan 

meslektaşlarımıza onur plaketlerinin takdimi ile devam etti. 

 

Balomuzda  27 Eylül 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilecek 

olan Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi  için bilgilendirme 

yapılarak yapılan çekiliş ile üç değerli meslektaşımıza kongre davetiyesi takdim edildi. 

 

25 Kasım Dişhekimliği Balosu 2019 Yılı 

 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Ankara Dişhekimleri 

Odası Balosu 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Ankara Barosu Litai Konuk Evinde 

meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. 

  

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Sayın Dr. F. Serhat ÖZSOY ‘ un açılış konuşması ile 

başlayan balomuz ; mesleğimizde 50, 45, 40, 35, 30 ve 25 yılını geride bırakan 

meslektaşlarımıza onur plaketlerinin takdimi ile devam etti. 

  

Balomuzda  15 – 18 Ekim 2020 tarihleri arasında Diyarbakır ‘ da gerçekleştirilecek olan 

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için bilgilendirme yapılarak 

yapılan çekiliş ile üç değerli meslektaşımıza kongre davetiyesi takdim edildi.  

 

4. Çeşitli Konser Duyuruları 

Meslektaşlarımızın ilgisini çekebilecek çeşitli Festival, Konser, Resital ve etkinliklerle ilgili 

duyurular Odamız web sitesi ve mail grubundan duyurulmuş ve meslektaşlarımız ile beraber 

katılım sağlanmıştır. 
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5-  Çeşitli geziler ve doğa Yürüyüşleri 

 

 SERBEST DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU 

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 ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU 

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın döner sermayeye, performansa, şiddete maruz kalmalarına, 

zor koşullarda çalışmalarının istenmesine ve benzeri problemlere bağlı olarak yaşadıkları 

sorunları dile getirdikleri toplantıların çözüm önerileri ile 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 dişhekimi meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik önlem alma refleksi 

gösterebilmemizde itici güç olan Kamu Dişhekimleri Komisyonuna, katkılarından dolayı 

teşekkür ederiz. 

 

YEREL ÖĞRENCİ KOMİSYONU 

 

28 Eylül 2018 tarihinde 3450 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen TDB 24. Uluslararası Kongresi’nde 
300 öğrencinin katılım gösterdiği “Öğrenci Sorunları Paneli” düzenlenmiş,sorunlarını dile getirdiği 
ve soruların cevaplandığı panel TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağlar, Ankara 
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Gürsoy Ayalp’in  de katılımıyla gerçekleşmiştir.  
 
Kasım 2018- 25 Kasım 2018 tarihinde Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri dahilinde öğrenci 
komisyonu üyelerimiz Taurus ve Natavega avmlerde ağız diş sağlığının önemiyle ilgili 
bilgilendirme gerçekleştirmiştir. 
 
21 Mart 2019 tarihinde Lösev Koleji ve Lösev okullarını ziyaret ederek Anasınıfı,ilkokul,ortaokul 
grubu öğrencilere ayrı ayrı ağız diş sağlığı bilgilendirmesi yapılmış, 23 Mart 2019 tarihinde  
ise Lösev Etüt Merkezi ziyaret edilerek yine ağız diş sağlığı eğitimi verilmiştir. 
 
19 Eylül 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda 5 Konuşmacı 
ve 400 Öğrencinin katılımıyla ADO 4. Öğrenci Sempozyumu gerçekleşmiştir. 
 
18-24 Kasım 2019 tarihlerini kapsayan Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda AŞTİ ve 
Kızılay Metro İstasyonu’nda öğrenci komisyonu üyelerimiz stand kurarak ağız diş sağlığının önemi 
ve sistemik hastalıklarda ağız hijyenin önemi hakkında bilgilendirme yapmıştır. 
 
8 Aralık 2019 tariinde Lösev Okulları ve Kampüsü tekrar ziyarek edilerek ilkokul,ortaokul,lise  
grubu öğrencilere ayrı ayrı oral hijyen eğitimleri verildi,ağız sağlığı ile ilgili soruları cevaplandı. 
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Öğrenci Kolu olarak katıldığımız TDB Öğrenci Kolu 9. Olağan Genel Kurulu’nda öğrenci 
komisyonu üyemiz Gökberk Koçer TDB Öğrenci Kolu Başkanlığı görevine seçilmiştir. 
 
Pandemi döneminde ve onun haricinde pek çok toplumsal ve sosyal olayda ADO 
Öğrenci instagram sayfasından bilgilendirme yapılıp öğrencilerin bu konudaki görüşleri  
alınmış soruları cevaplanmıştır. 
 

Pandemi sürecinde 6 farklı sunumdan oluşan ADO Öğrenci Komisyonu Webinar Serisi 
gerçekleşmiştir. 

 

 

Serbest Dişhekimleri Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Sibel KEPEZ ÜLKÜ 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL 
Üye Alper ARSLAN 
Üye Arif Hüseyin KIRMIZIGÜL 
Üye Burak YANDIMATA 
Üye Erce BELEÇOĞLU 
Üye Handan ÖZDEMİR 
Üye Okan Orçun ENGÜR 
Üye Semih Süreyya YAZICI 
Üye Sevinç ÖYLÜ 
Üye Süleyman DEMİRDÖVEN 
Üye Tuğba GİDER 
Üye Uygar ÜRER 
Üye Yaşar UZUN 
 
 
Sosyal İşler Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Ali KARAAĞAÇ 
Üye Ali Osman BİNİCİ 
Üye Arif Hüseyin KIRMIZIGÜL 
Üye Fatih ÖZYÜRÜK 
Üye Funda TOSUNAL TANRIKULU 
Üye Gamze Burcu GÜL 
Üye Gürkan ERENEL 
Üye Halil BAKIÇ 
Üye Handan Tuğçe OĞUZ 
Üye Kübra KAVUK 
Üye Onur Altuğ SAKALLI 
Üye Orhan KAZAN 
Üye Sevil ERÇETİN 
Üye Süleyman DEMİRDÖVEN 
Üye Şule ÜNAL 
Üye Yaşar UZUN 
 
 
Eğitim Ve Bilimsel Danişma Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU 
Üye Ali KARAAĞAÇ 
Üye Deniz GÜRSOY AYALP 
Üye Engin ERSÖZ 
Üye Hacer Deniz ARISU 
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Üye Mustafa Kemal ÜNSAL 
Üye Nilüfer ÇELEBİ BERİAT 
Üye Ömür POLAT ÖZSOY 
Üye Yalçın ÇİFTÇİ 
 
 
Toplum Ağiz ve Diş Sağliği Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Dişhekimi Burcu KUTLAY KURTİŞ 
Üye Burak YANDIMATA 
Üye Hatice ÇELİK 
Üye Helin ARAS 
Üye Nurgül DEMİR 
Üye Nur Sena AYDIN 
 
 
Kadın Dişhekimleri Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Sibel KEPEZ ÜLKÜ 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL 
Başkan Serpil YAĞAN 
Üye Betül KILKIŞ 
Üye Duysal DENEYİCİ TATLISU 
Üye Handan Tuğçe OĞUZ 
Üye Hatice ÇELİK 
Üye Helin ARAS 
Üye Neslihan SEVİM 
Üye Seçil SÖNMEZ 
Üye Yeşim GÜVENÇ 
Üye Zülal Melike YENİKÖYLÜ 
 
 
Etik Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Sibel KEPEZ ÜLKÜ 
Üye Funda Gülay KADIOĞLU 
Üye Sermet ŞAHİN 
Üye Sibel DANIŞMAN UZBİLEK 
Üye Süha ALPAY 
Üye Zehtiye Füsun YAŞAR 
 
 
Özlük Hakları Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Armağan DEMİRÖREN 
Üye Armağan DEMİRÖREN 
Üye Alper ALKAN 
Üye Dağhan ERBAZ 
Üye İshak Yavuz GÜNGÖR 
Üye Remziye ÖZTOPRAK 
Üye Ünal AKDOĞAN 
Üye Yasemin GELİŞEN 
 
 
Tüketici Haklari Koruma Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Ali KARAAĞAÇ 
Üye Ekin AŞILIPINAR 
Üye Gürkan ERENEL 
Üye Şule ÜNAL 

https://www.ado.org.tr/odamiz/organlar/komisyonlar/etik-komisyonu
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Halkla İlişkiler Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL 
Üye Hatice ÇELİK 
Üye Handan Tuğçe OĞUZ 
Üye Kağan KANTAR 
 
 
 
Yayın Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dişhekimi Gamze Burcu GÜL 
Üye Deniz GÜRSOY  AYALP 
Üye Sibel DANIŞMAN UZBİLEK 
 
 
 
Genç Dişhekimleri Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Dişhekimi Deniz GÜRSOY AYALP 
Üye Alptuğ KENDİRCİ 
Üye Hazal Ceren ÖZÇELİK 
Üye Onur ALTUĞ SAKALLI 
Üye Selin ÇELEBİ 
 
 
 
 
Öğrenci Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Dişhekimi Deniz GÜRSOY AYALP  
Başkan : Ulaş Bora AKTAŞ (Hacettepe Üniversitesi) 
Sekreter : Sedanur HÖKEREK (Ankara Üniversitesi) 
Üye Ezgi AYDIN (Ankara Üniversitesi) 
Üye Merve Nihan KARTAL (Ankara Üniversitesi) 
Üye Berke KARAER (Ankara Üniversitesi) 
Üye Berkay BUĞDAY (Ankara Üniversitesi) 
Üye Altay SEVİMAY (Ankara Üniversitesi) 
Üye Burçin VURKES (Ankara Üniversitesi) 
Üye Büşra AKSAKAL (Ankara Üniversitesi) 
Üye Tutku ARABACI (Ankara Üniversitesi) 
Üye Erva Nur GÜL (Ankara Üniversitesi) 
Üye Yaren YILDIRIM (Ankara Üniversitesi) 
Üye Burak ÖZEN (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Özgü KOLCU (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Sarp GÜNDEMİR (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Kemal Kerem GÜREL (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Ayşe Anıl AÇAR (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Muhammed SARPBALKAN (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye Mustafa Kaan BOYANMIŞ (Hacettepe Üniversitesi) 
Üye  Alaz ENEZ  (Başkent Üniversitesi) 
Üye Gökberk KOÇER (Başkent Üniversitesi) 
Üye Berna KAHRAMAN (Başkent Üniversitesi) 
Üye Mert Eren KATIK (Gülhane Dişhekimliği Fakültesi) 
Üye İlyas YILMAZ (Gülhane Dişhekimliği Fakültesi) 
Üye Bihter BAYRAK (Gülhane Dişhekimliği Fakültesi) 
Üye Eda Nur DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
Üye Umut ÖRER (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
Üye Ayça ÜNAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
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Üye Ahmet Melikşah ER (Kırıkkale Üniversitesi) 
Üye Gözde ERİŞTİ (Kırıkkale Üniversitesi) 
Üye Gökçe YILDIRIM (Kırıkkale Üniversitesi) 
Üye Rasim Olgun KAYIRAN (Kırıkkale Üniversitesi) 
Üye Gözde Nur SİRKECİ (Kırıkkale Üniversitesi) 
Üye Ezgi KARACA (Gazi Üniversitesi) 
Üye Burak FINDIK (Gazi Üniversitesi)  
Üye Ahmet ÖZEN (Gazi Üniversitesi) 
Üye Kerem O.SEVEN (Gazi Üniversitesi) 
Üye Tuğçe ARIÇETİN (Gazi Üniversitesi) 
Üye Elif ELMASLI (Gazi Üniversitesi) 
Üye Enes Bekir SÜEL (Gazi Üniversitesi) 
Üye Elifnaz ODUNCU  (Gazi Üniversitesi) 

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 17-2. DÖNEM KOMİSYONLARI VE ÜYELERİ 
 

Ağız Diş Sağlığı Sunum ve Finansmanı-   
 Armağan Demirören  
 
Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme- 
 Hüseyin Eminoğlu , Ali Karaağaç  

 
Basın Yayın- Serkan Er  
 
Dış İlişkiler- Atilla Ataç (Sorumlu MYK Üyesi) 
        Nermin Yamalık  
         Ersel Özdemir  
 
Dişhekimliğinde Eğitim ve İnsangücü Planlaması-  Zuhal Çokaktaş Yandımata  
 
Etik Kurul-  Zehtiye Füsun Yaşar  

 Süha Alpay  
 Tevfik Murat Karaer  
 Adnan Uzluer  

   Ulaş Bora Aktaş (öğrenci) 
 
Kadın Dişhekimleri-    Gamze Burcu Gül Ankara  
    Neslihan Sevim Ankara  

 Serpil Yağan Ankara  
    Sibel Kepez Ülkü Ankara 
 
Kongre ve Fuar-  A.R.İlker Cebeci  

 Faik Serhat Özsoy  
 
Mesleki Ürün ve Hizmetler- Ercan Sükut  
 
Özlük Hakları-  Dağhan Erbaz  
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Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri- Atilla Ataç (Sorumlu MYK Üyesi)  
 Mehmet Murat Akkaya  
 Ayşegül Mine Tüzüner Öncül  
 Ayşe Tuba Altuğ  
 Semih Berksun  
 Ayşen Bodur  
Bahadır Kasar  
 Mehmet Ali Kılıçarslan  
 Faik Serhat Özsoy  
 Meltem Dartar Öztan  
 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi-  Helin Aras  
 
Ulusal Ağız Diş Sağlığı- A.R.İlker Cebeci Ankara -  Neslihan Sevim           
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ve ORTAK BASIN 
AÇIKLAMALARI 

 
SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR! 19.09.2019 
 
Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’ne gelen bir hasta tarafından göğsünden bıçaklanan 
Dişhekimi Hamdi Gören tedavi altına alındı. 
Meslektaşımıza acil şifalar dileriz. 
 
Ülkemizde her geçen gün sağlık çalışanlarına şiddet artmakta, meslektaşlarımız bıçakla, ateşli 
silahla yaralanmaya, öldürülmeye çalışılmaktadır. 
Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişikliklerin 
hayata geçirilmesini istiyoruz. Artık tek bir sağlık çalışanının bile şiddete uğramasına 
tahammülümüz yoktur! 
 
Genel Başkanımız Prof.Dr.Atilla Ataç, TDB Hukuk Müşaviri ile birlikte Bursa'ya giderek 
yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuyla ilgili 19 Eylül Perşembe günü, saat 12.00'de eşzamanlı 
olarak odamızda Basın Açıklaması" yapılmıştır. 
 
BASIN AÇIKLAMASI 

HİÇ BİTMEYEN HÜZÜN; 

"Sağlıkta Şiddet Hız Kesmeden Devam Ediyor; Dün Bursa'daydı, Yarın Nerede? " 

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli meslektaşımız Dişhekimi Hamdi 
Gören’in 18.09.2019 tarihinde bir hastası tarafından bıçakla yaralanmasını derin bir üzüntü ve 
endişeyle öğrendik. 

Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan 
meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. 

Hiç bir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakârlık 
yaparken karşılığında fiziksel ve /veya psikolojik şiddet görsün…  Sağlık ile şiddet kelimelerinin 
hiç yan yana gelmemesi gerekirken, biz sağlık çalışanlarının "hedef" haline getirildiği ve 
hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği bir ortamı maalesef yaşıyoruz. 2002 yılından itibaren 
ülkemizde uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ile birlikte sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet olaylarında sayısal artışın yanı sıra çok sık ölüm olayları da yaşanır hale 
gelmiştir. Mevcut sistem; sağlık hizmetini meta, hastaya ise müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu 
sistemde nitelik değil, nicelik esastır ve ne yazık ki  bu durum hekim ile hastayı "düşmanlar" 
gibi karşı karşıya getirmektedir. 

Artan şiddet; sonuçları açısından da sağlık çalışanları için önemli mesleki bir risk 
olmanın da ötesinde toplumsal bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle sağlık 
ortamında yaşanan şiddetin yaygınlığı   toplumsal cinnet gibi  ürperten davranış olağanlığını biz 
sağlık çalışanlarına yaşatmaktadır. Dolayısıyla  temelinde mevcut  sağlık sistemi ve  toplumda 
yaşanan  diğer genel sorunların da  iç içe olduğu bilinmektedir. 
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Şiddeti önlemek için hayatın her alanında şiddet dilinden vazgeçmeli, şiddet 
kullananlara karşı etkili ve caydırıcı olmayan mevcut düzenlemeler yerine Sağlık Meslek 
Birliklerinin hazırladıkları yasa tasarısı bir an önce  hayata geçirilmelidir. Sayın Sağlık Bakanı ve 
 Sayın Adalet Bakanını gerekli tedbirleri almak üzere sorumluluğa davet ediyoruz. 

Yönetsel, hukuksal, mesleki ve toplumsal bağlamda çok yönlü ele alınması gereken 
"Sağlıkta Şiddet" konusunda kapsamlı çözüm önerilerimizi içeren TDB 25.Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu ‘Sağlıkta Şiddet ve  Önlenmesi’  Çalışma 
Grubu raporumuzu kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. 

  
Yaşanan bu vahim olayı bir kez daha kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve 

/veya psikolojik şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari 
tedbirin eksiksiz olarak alınması talebimizi ve şiddet karşısında tüm meslektaşlarımız ile sağlık 
çalışanlarının yanında duracağımızı bir kez daha yineliyoruz. 

18-24 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI ve 22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ BASIN 
AÇIKLAMASI 19.11.2019 

 

Sağlık, dolayısıyla ağız diş sağlığı en temel insan hakkıdır. 

Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından 
toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sunmak, dikkatini çekmek, doğru 
alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı 
konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız 
Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. 

Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere 
ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz. 

Bu yıl ülkemizde Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun 111. yılı. 
111 yılda mesleğimiz ve toplum ağız diş sağlığı ile ilgili önemli değişimlerin ve kazanımların 
olduğu bir gerçektir. Ancak başka bir gerçek de yıllardır tartışılan sorunların birçoğunun bugün 
hala gündemimizde olması ve önümüzdeki yıllarda da bu sorunların giderek ağırlaşacağını 
öngörmemizdir. 

Önlenebilir hastalıklar olan ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen her yerinde en sık görülen 
sağlık sorunları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş 
hastalıklarının; şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, büyüme-gelişme geriliği, erken doğum 
gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen 
gün artmaktadır. 
Ağız ve diş sağlığı sorunları yaygın görülen sorunlar olmasına karşın ülkemizde fazla 
önemsenen sorunlar arasında yer almamaktadır. Yurttaşlarımızın düzenli olarak dişhekimine 
gitme alışkanlığı bulunmamakta, ağız ve diş sağlığı sorunları, ancak ilerleyip de ağrı, çiğneme 
zorlukları, kötü koku veya kötü görünüm gibi sıkıntılara neden olduktan sonra dişhekimine 
başvuru gündeme gelmektedir. Hiçbir yakınması olmadan periyodik muayene olan kişi sayısı 
yok denecek kadar azdır. 

Ülkemizde sağlığımızı nasıl koruyacağımıza ilişkin eğitimin yetersizliği, dişhekimi dağılımının 
dengesizliğinden kaynaklanan erişim sorunları, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kamu haricinde 
sağlık sigorta sistemleri kapsamında olmaması, yine çoğunlukla eğitim eksikliği kaynaklı 
dişhekimi korkusu ve dişhekimliği araç-gereçlerine duyulan korkular, psikolojik tepkiler ve 
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bilgisizlik, toplumun ağız ve diş sağlığına verdiği önemin az olmasının başlıca nedenleri 
arasında yer almaktadır. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; meslektaşlarımız ve meslek örgütümüz, toplumun ve bireylerin 
ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç 
edinmiştir. Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı, koruyucu ve önleyici 
ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır. 

Ülkemizde; gelişmiş ülkelere göre tüm yaş gruplarında yaygın olan diş ve dişeti hastalıklarının 
önlenmesi ve yaygınlığının azaltılması ancak koruyucu hekimlik uygulamaları ve özellikle diş 
fırçalama alışkanlığının kazandırılmasına bağlıdır. 

Düzenli dişhekimi muayenesi ise oluşacak problemlerin erken dönemde tespit edilmesini 
sağlayarak daha zor ve masraflı tedavilere olan ihtiyacı azaltacaktır. 

Ağız diş sağlığı politikaları, ancak "hükümet değil, devlet politikası" şeklinde uygulanmaya 
başlanıp uzun erimli kararlar alındığında başarılı olacaktır. 

Halkımızın ağız diş sağlığı kriterlerinin yükseltilmesi için uğraşan, bir anlamda kamu hizmeti 
veren, halihazırda kurulmuş ve yatırımları yapılmış olan muayenehane ve kliniklerden, sağlık 
sorunlarının çözümü ve ülke kaynaklarının akılcı kullanımı düşünülerek bir an önce nitelikli 
sağlık hizmeti almaya başlanması gereklidir. 

Düşük maliyetli koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin verildiği toplumlarda, ağız diş sağlığı 
düzelmekte ve böylelikle genel sağlığa olan olası olumsuz etkileri ve sağlık harcamaları 
azalmaktadır. 

Meslek örgütü olarak; koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü 
planlamasını ihtiyaç, talep ve nüfus kriterlerine göre belirleyen ulusal sağlık politikaları 
oluşturarak, ağız ve diş sağlığını çağdaş ülkeler seviyesine getirmek için çalışmaya devam 
edeceğiz. 
Ağız diş sağlığı ve genel sağlığımızın bu günden itibaren düzeltilmesi için gebenin, annenin, 
çocuğun, ebeveynlerin, ögretmenlerin, katkı sağlayacak tüm bileşenlerin eğitilmesi 
sağlanmalıdır. 

Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insan gücü planlaması ilkeleriyle uyuşmayan şekilde 
birbiri ardına fakülteler açılmış ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yapılmıştır. 
2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı bugün 92'ye çıkmıştır. 2005 yılında 960 olan 
kontenjan; 2018’de 63 fakültede 4991'e, 2019’da ise 66 fakültede 6421'e ulaşmıştır. Yeterli 
öğretim elemanı olmadan eğitim almış, sayısında anlam verilemeyen artış olan bir meslek 
grubundansa, özellikle toplum ağız diş sağlığının iyileştirilmesi yönünde ciddi yararlar 
sağlayacak, "eğitimi tam" hekimlere ihtiyacımız vardır. 

Nitelikli insan gücü planlaması, ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem 
verdikleri konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de dişhekimliği 
eğitimi en maliyetli eğitimdir. Bu anlamda "dişhekimliği eğitiminde insan gücü planlaması"nın 
daha da önem kazandığı bir gerçektir. Gerekli tedbirler bir an önce alınmalı; niteliği değil, 
niceliği önceleyen anlayış terk edilmelidir. Aksi takdirde 10 yıl içerisinde işsiz ya da mesleğinin 
dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalan dişhekimleri ile karşılaşmak kaçınılmaz 
olacaktır. 

Kamuda çalışan hekimler üzerindeki aşırı iş yükü ve olumsuz çalışma koşulları, hasta ve hekimi 
karşı karşıya getiren, çalışma barışını bozan, sayıya dayalı performans sisteminin getirdiği aşırı 
yoğun çalışma, izin ve tatil yapamama, sık ve yoğun geçen nöbetlerin ertesi günü hekimlerin 
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çalışmaya devam etmeleri, polikliniklerde günde 70-110 hastaya bakmak zorunda kalmaları, 
hekimlerin hastalarına nitelikli sağlık hizmetini vermelerine engel olmaktadır. 

Eğitim eksikliği, olumsuz ekonomik koşullar ve gündelik yaşamın getirdiği zorlukların 
vatandaşın üzerinde yarattığı baskılar, medyanın ve yöneticilerin yanlış yönlendirmeleri, 
hekimlerin itibarının ve mesleğin saygınlığının kamuoyu gözünde korunmaması sonucu artan 
sağlıkta şiddet olaylarının bir an önce son bulması için toplumda şiddetin hiçbir türüne prim 
vermeyen bir ahlaki ve hukuki sistem benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalı, ayrıca medya, şiddeti 
teşvik eden ya da onaylayan dilden ve yayınlardan vazgeçmelidir. 
Sevgi, barış ve uzlaşma kültürü ile kavga etmeden tartışma alışkanlığı topluma ve genç 
nesillere kazandırılmalıdır. 

Sağlıklı bir hayat için Meslek Örgütlerinin önerileri değerlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

Bir sonraki "22 Kasım Dişhekimliği Günü" ve "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası”nda toplumun 
sağlık kriterlerini yükseltecek çözümlerin hayata geçirildiğini görmek umuduyla sağlıklı günler 
dileriz. 

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 

 
08.04.2020 BASIN AÇIKLAMASI "Alkış Korumaz, Yasa Korur!" 
Sağlık çalışanları her ülkenin en değerli kaynağıdır. Dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi çok 
fazla hastalık ve ölüm oranına neden olmuştur. Sağlık çalışanları ön cephedeki askerlerdir. 
Pandemi sırasında evinden, ailesinden uzak durup, gece gündüz demeden halkımızın sağlığı 
için çalışan, hastalanan ve ne yazık ki ülkemizdeki ölüm oranının yüzde 10'unu oluşturan sağlık 
personelleri, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, zor triyaj kararları, hasta ve meslektaşlarını 
kaybetmenin acısı ve enfeksiyon riski ile karşı karşıyadır.  
Türk Dişhekimleri Birliği olarak da yakın zamanda Covid-19 nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu 
Başkanımız Sayın Mustafa Oral’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sağlık çalışanları, kişisel 
güvenlik endişelerinin yanı sıra, enfeksiyonu ailelerine geçirme konusunda da endişelidir. 
Hükümetlerin sağlık emekçilerini sadece konuşlandırılacak piyonlar olarak değil, insan olarak 
görmeleri hayati önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının her ortamda her türlü güvenliği 
sağlanmalıdır.  
7 Nisan günü Meclis’te yapılan oylamada "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın gündeme alınmasını 
reddeden milletvekillerini kınıyoruz. Herkes evinde otururken cephede 24 saat savaşan sağlık 
çalışanlarını koruyacak ve motive edecek olan bu yasanın gündeme alınmama gerekçelerini 
öğrenmek istiyoruz. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen biz sağlık çalışanları; her zaman, eğitimini en iyi şekilde almış 
olduğumuz bu kutsal görevi ifa etmeye, şartlar ne olursa olsun, nefesimiz yettiğince 
yeminimize bağlı kalarak halkımızın sağlığını korumak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. 
 
"Alkış Korumaz, Yasa Korur!" 
Türk Dişhekimleri Birliği  
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17.04.2020 BASIN AÇIKLAMASI 
`KORONAVIRÜS SALGINININ YARATTIĞI EKONOMIK OLUMSUZLUKLAR VE DIŞHEKIMLERININ 

TALEPLERI 

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı koronavirüs salgınında en yüksek risk gruplarının ilk 

sıralarında dişhekimleri de yer almaktadır. Dişhekimliği hizmetlerinin kısıtlandığı, 

dişhekimlerinin salgın nedeniyle sadece acil vakalara müdahaleler dışında özel ADSM, 

poliklinik ve muayenehanelerinde çalışamadığı bu ortamda 12.408 özel muayenehane ve 5 

bini aşan özel ağız diş sağlığı merkezi ve polikliniği sahibi dişhekimleri ile buralarda görev 

yapan 26 bini aşkın dişhekimi ve bir o kadar da yardımcı personel, ağız diş sağlığı 

laboratuvarları ve çalışanları, diş malzemeleri endüstrisi, yaşanan kriz dönemi sağlık hizmet 

sunucuları olarak  sürdüremeyecekleri bir ekonomik ortama sürükleneceklerdir. 

Acilen yürürlüğe girecek finansal destek önlemleri ile meslektaşlarımızın ve sektörün bu kriz 

dönemini en kolay bir şekilde atlatmalarının önemini birçok platformda dile getirdik. Vergi ve 

SGK primlerinin ertelenmesi, bu süreçte sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi için Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin bir an önce 

yasalaşması yönündeki taleplerimiz gerçekleşmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği olarak tüm sağlık 

çalışanları adına teşekkür ederiz. 

Türk Dişhekimleri Birliği pandemi başlangıcında iki önemli sınav vermiştir: 

1) 11.03.2020 tarihli  'Dişhekimliği ve Covid-19' paylaşımı ile dişhekimliği uygulamalarının 

önemini ilk olarak vurgulayarak, 

2) Dişhekimliği tedavilerini acil müdahaleler seviyesine düşürerek. 

Pandeminin önlenmesi konusunda en erken refleksi göstermiş ve toplum sağlığını öncelediğini 

ispat etmiştir. 

Yine göstermiş olduğu sorumluluk bilinciyle; koronavirüs salgınının yaşanması nedeniyle hem 

tedavi sürecinin etkinliği hem de tedaviyi yapacak olan  sağlık çalışanlarının bu sürece 

hazırlanmasını amaçlayarak, sağlık çalışanına yönelik şiddet  mitingi ve sonrasındaki iş bırakma 

eylemi de ertelenmiştir. 

Pandemiden en çok etkilenen meslek grubu olarak bu tarihi sorumluluğu yerine getirmemize 

rağmen açıklanan finansal destek programında dişhekimliği mesleği unutulmuş, koronavirüs 

salgınının yaratacağı ekonomik olumsuzluklara karşı hükümetin hazırladığı 100 milyar TL'lik 

“ekonomik istikrar paketi”, dişhekimliği sektöründe hayal kırıklığı yaratmıştır. 

Öncelikle sorunun doğru tespiti yapılıp sonrasında çözümler üretilmelidir. Ne yazık ki ilk 

açıklanan pakette sorunlar doğru tespit edilememiş ve reel çözümler üretilememiştir. 

Bu bağlamda Türk Dişhekimleri Birliği olarak önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır: 
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- Havayolu taşımacılığı gibi belli kesimin yararlanacağı bir sektörde bile, pandemi kararları 

doğrultusunda KDV %1’e düşürülmüştür. Pandemiden dolayı, kamu ve özel sağlık 

kuruluşlarında acil tedaviler dışında müdahale yapılamamasından dolayı pandemi sonrası, 

hastaların diş tedavilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bu ülkede yaşayan herkesin 

yararlandığı sağlık hizmetlerinde de KDV’nin %1’e indirilmesi gereklidir. 

- Bu süreçte sadece acil vakalara müdahale eden dişhekimliği özel sağlık kuruluşlarında 

elektrik, doğalgaz, su faturalarında son 3 ay veri ortalamasının alınması adil değildir. Sağlık 

kuruluşlarında bu verilerin pandemi sonunda okunup faturalandırılması sonradan yapılmalıdır. 

 - Muayenehanelere finansal destek sağlanmalıdır. 

- Kredi borcu olan dişhekimlerinin borçlarının faizsiz yeniden yapılandırılması ve/veya devlet 

bankalarından 6 ay ödemesiz faizsiz kredi olanakları ile finansal destek sağlanarak özel banka 

borçlarının kapatılmasının önü açılmalıdır. 

- Bu zor zamanda özel sağlık kuruluşlarının çalışmaları çok azalmasına rağmen yardımcı 

personelin istihdamında azaltmaya gitmemek açısından kısa çalışma ödeneğinin koşulsuz 

uygulanması gereklidir. 

- Kısmi zamanlı maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, 

pandeminin ülkemizde ilk vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir. 

Türk Dişhekimleri Birliği 

 

 
19.04.2020  BASIN AÇIKLAMASI 

Zonguldak Valisine; 
"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ" 

Zonguldak Valisi’nin; 567 Covid-19 vakasının, 137’sinin sağlık çalışanı olduğunu ve bu kişilerin 
kendilerini korumayarak salgınla mücadeleye zarar verdiklerini söylemesi özür dilemekle 
affedilebilecek bir açıklama değildir. 
Pandemi ile mücadelede, vaka sayısının nüfusa oranla en yüksek olduğu ilin başında bulunan 
Sayın Valinin hayatlarını hiçe sayarak en önde salgınla savaşan ve kayıp veren sağlıkçıları 
korumak, sorunlarını çözmek, onlara yeterli ekipman sağlamak yerine suçlu gösteren 
açıklamaları sağlık çalışanlarını ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. 
Canlarını ortaya koyarak görev yapan sağlık çalışanlarına karşı yapılmış olan bu ayıp, kısa bir 
özürle telafi edilemeyeceğinden, gereğini yapmaları için İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı’nı 
göreve çağırıyoruz. 
Biz sadece #YaşamakVeYaşatmakİstiyoruz 
Türk Dişhekimleri Birliği 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ya%C5%9Famakveya%C5%9Fatmakistiyoruz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXK0lQ9WiPMZUceXshOgao1F1aBOTMqvYsA3YWSSI5jsmWlGrKql9JYtYw3F7XW1aeQeQFLmjfh9Lsz7VBayHrc-Rqp3vjVDPmkuLQIzeavMhtprpR4hudsjksVKmWCILEMkaF1nETj_SCHMxl1D3uBDryXw7qF5svfmh26_-0t6Q&__tn__=*NK-R
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30.04.2020 SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI: 
EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYOR, "YAŞASIN 1 MAYIS" DİYORUZ! 

1 Mayıs dolayısıyla internet üzerinde basın toplantısı düzenleyen sağlık emek ve meslek 
örgütleri, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilere, “emeklerinize sahip çıkın” 
çağrısı yaptı. 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş), Türk Psikologlar Derneği (TPD), 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği (TÜM RAD-DER) tarafından düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TDB Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, SES Eş Genel 
Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Dev-Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, SHUDER 
Başkanı Fikri Akbin ve TPD Yönetim Kurulu üyesi Ercan Başal katıldı.  
Türkiye’nin COVID-19 mücadelesinde sağlanan bir başarı varsa, bunun sağlık emekçilerinin 
olağanüstü çabası ve özverisi sayesinde olduğu belirtilirken sağlık emekçilerinin halen çok ciddi 
sorunlarının bulunduğu, özel sektörde sağlık çalışanlarının ücretsiz izine çıkarıldığı ve bunun 
emek gaspı olduğunu vurgulandı.  
Tüm temsilciler, 1 Mayıs’ın alanlarda kutlanacağı günlerde buluşmak dileğiyle, tüm çalışanların 
"1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü"nü kutladılar.  

Ortak açıklamanın tam metni:  
Sağlık Hizmetini Üretenler Olarak Emeğimize Sahip Çıkıyor, Yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 
1 Mayıs bütün dünyada ve ülkemizde İşçilerin “birlik - mücadele ve dayanışma” günü olarak 
kutlanır. Ve biliyoruz ki COVID-19 salgın günlerinde -kuşkusuz hayatı yeniden üreten diğer işçi 
ve emekçilerle birlikte- “birliğe”, “mücadeleye” ve “dayanışmaya” en çok biz sağlık 
çalışanlarının/emekçilerinin/işçilerinin ihtiyacı var.  
Çünkü içinde bulunduğumuz ölümcül COVID-19 salgınına karşı kişisel olarak kendimizi ve 
ailelerimizi korumanın yanı sıra salgında hastalanan, yoğun bakımlara taşınan insanlarımızı 
iyileştirmek, hatta ülkemiz sağlık sisteminin ihmal ettiği koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak 
ve salgını durdurmakla yükümlüyüz. 
Sağlık hizmetinin kâr edilecek bir tüketim nesnesi olmaması gerektiğini yıllardır anlatmaya 
çalışan örgütleriz. Herkesin ama herkesin “eşit-nitelikli-ulaşılabilir- anadilinde ve parasız sağlık 
hizmeti” alma hakkı olduğunu topluma ve yöneticilere kabul ettirmeye çalışıyoruz. Zaten 
Covıd-19 salgını ölüm ve hastalanma korkusunu yakından yaşatarak sağlık hizmetine erişimin 
hiçbir bariyere takılmadan ücretsiz biçimde erişilmesi gereken bir hak olması gerektiğini 
herkese fiilen göstermiş oldu. Koruyucu sağlık hizmetlerini, bölge tabanlı birinci basamağı yok 
sayan anlayışın, emek sömürüsüne dayalı işletmeleşmiş kamu hastaneleri ile gösterişli binalara 
ve otelciliğe odaklı özel hastane sektörünün COVID-19 salgınında nasıl anlamını yitirdiğini, yok 
hükmünde olduğunu hep birlikte yaşadık, gördük. 
Bizler, hekim, dişhekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, fizyoterapist, hemşire, laborant, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, 
radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, aile sağlığı çalışanı, 
tıbbi sekreter, eczane kalfası, hasta bakıcı ve sağlık hizmet sunumunda yer alan bütün sağlık 
işçileri olarak mesleğimizin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bunu da yılın 365 günü 
gece-gündüz demeden ülkenin metropollerinden en ücra köşelerine kadar her yerinde fiilen 
hayata geçiriyoruz. Bunca emek ve özveriye rağmen ne kadar haklı ne kadar meşru ve ne 
kadar insani olursa olsun her hak talebimiz için ciddi mücadeleleri yürütmek ve bedeller 
ödemek zorunda bırakılıyoruz. 
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Bu konulardaki mücadele azmimizi bütün dünyada başta sağlık hizmetleri olmak üzere kol ve 
beyin gücünü insanlık için üretimde kullanan emekçilerin yüzyıllardır süren ve 1 Mayıslarla 
cisimleşen kararlılığından alıyoruz.  
Salgın ortamında bile sağlıkta şiddettin hız kesmemesi, yine salgına rağmen sağlık 
çalışanlarının emeğini değersiz gören adaletsiz ve hakkaniyetsiz ücretlendirme yöntemleri, 
sağlık işçilerini yok sayan döner sermaye ödemeleri, özel sağlık kurumlarında ücretsiz izin adı 
altında fiilen gelirsiz ve işsiz bırakılmamız, muayenehanelerde hem hekimin hem de sağlık 
personelinin sıkıntılarının görmezden gelinmesi, iş ve atama bekleyen yüzbinlerce sağlık 
bilimleri mezununun, hukuksuz KHK’lar yada güvenlik soruşturmaları ile meslekleri ellerinden 
alınan sağlık çalışanlarının salgın ortamında bile gündeme getirilmemiş olması, bizlerin 2020 1 
Mayısında mücadele başlıklarımızı talep, öneri ve beklentilerimizi oluşturuyor. 
Emeğin haklarını alabildiği, “salgınsız ve sömürüsüz” bir dünyada 1 Mayısları bayram olarak 
kutlayacağımız günlerin inancıyla, bütün dünya emekçilerinin 1 Mayısını kutluyor; salgında 
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkacağımızı ve sağlık emekçileri olarak hem COVID-
19 virüsüne hem de emeğimizi yok sayan, haksız ve hukuksuz bu sisteme karşı mücadelemize 
devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.  
Türk Tabipleri Birliği (TTB)  
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)  
Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş)  
Türk Psikologlar Derneği (TPD) 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)  
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRADDER) 

 
01.06.2020   MÜHENDİSLER, MİMARLAR, ŞEHİR PLANCILARI, TABİPLER, DİŞHEKİMLERİ VE 

MALİ MÜŞAVİRLER OLARAK; 
TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR 

 
COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın 
nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, 
gerekse de ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler 
alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından 
ifade edilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Covid-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık, şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; 
gelinen aşamada Covid-19 pandemisinde sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak 
adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını 
sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye, 
uygulanan ekonomik programın yarattığı ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal 
alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın 
üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları 
bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere 
alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya, 
ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize 
ve Meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz! 
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) 
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TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği) 
07.06.2020 ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ ''SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI'' BASIN 
AÇIKLAMASI 
  
Sağlık sisteminin yürütücülerinden olan bizler; Tabip, Dişhekimi, Veteriner Hekimler ve 
Eczacıları temsil eden meslek odaları olarak bugünden itibaren sizleri bilgilendirme 
toplantılarını düzenli olarak yapacağız. 
  
Sağlık Bakanlığı, YÖK, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından 2014 yılında hazırlanan 
“Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan gücü Durum 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 uygulamada diğer tüm mesleklerde olduğu gibi Sağlık mesleklerinde de bu 
kriterlere göre planlama yapılmamaktadır. 
  
İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri 
konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Meslekleri  eğitimi 
en maliyetli eğitimdir. 
  
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü planlamasını; ihtiyaç, talep 
ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal Sağlık Politikaları oluşturulmadan, toplum 
sağlığının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir. 
  
Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına Tıp, 
Dişhekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici 
artışlar yaşanmıştır. 
  
2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakülte sayısı bugün 92'ye çıkmıştır. 2005 yılında 960 olan 
kontenjan 2019’da 66 fakültede 6421 sayısına ulaşmıştır. 
  
Tıp fakültesi sayısı bu gün itibariyle 112 adettir ve kontenjanı 16.000 sayısına ulaşmıştır. 
  
Veteriner fakülteleri sayısı bu gün itibariyle 34 adettir ve kontenjanı 2526 sayısına ulaşmıştır. 
  
Eczacılık Fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11’den, 2018-2019 yılında 40'a çıkmış ve 
kontenjan 3 bin 524’ e ulaşmıştır. 
  
Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğinin dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalması 
kaçınılmaz olacaktır. 
  
Sağlık bir bütündür ve en temel haktır. Bizler Sağlık Meslek Örgütleri olarak yeterli öğretim 
elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları ve klinikleri yetersiz, 
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kütüphaneleri fakir ve en önemlisi üniversite geleneğinden yoksun açılan niteliksiz fakültelerde 
ve arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla 
Toplumun Sağlık Kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz. 
  
Sürdürülemez diye açıklamalarını yaptığımız bu durum hem ülke kaynaklarının kötüye 
kullanılmasıdır hem de yaşam hakkının temel ögelerinden sağlık hakkının kötü ortam 
hazırlayıcısıdır. Hekim ve eczacı sayılarının kontrolsüz artması toplumdaki sağlık mesleği 
algısında değer kaybı oluşturmaktadır. 
  
Meslek Odaları olarak kendi mesleklerimizle ilgili olarak sözlerimizin dikkate alınması 
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve çözüm önerilerimizi  sıralıyoruz: 
  
Sağlık İnsan gücü stratejik planlamaları ivedilikle yapılarak, 
  
- Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler 
bir an önce kapatılmalıdır. 
  
              - Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır. 
  
              -Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır. 
  
              -Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan Fakülteler açılmamalıdır. 
  
              -Fakültelerin müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları ve kütüphaneleri ise 
taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır. 
  
Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik 
kaçınılmaz olacaktır. 
 
 ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ : 
 
Ankara Dişhekimleri Odası  Başkanı  F. Serhat ÖZSOY 
Ankara Tabip Odası   Başkanı  Vedat BULUT 
Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Fikret ACAR 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin TANRIVERDİ  
 
01.06.2020 BASIN AÇIKLAMASI: DEMOKRASİNİN TEMEL GÜVENCESİ MESLEK BİRLİKLERİNE 
DOKUNMA! 

TDB ve Odalarımız Anayasanın 135. Maddesi ile anayasal güvence altına alınmış, 3224 sayılı 
Kanunda yazılı esaslar uyarınca; dişhekimliği mesleğine mensup olanların, müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
maksadı ile kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre 
yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır. 
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Kuruluş misyonumuzda ve Anayasamızda tanımlanan görev ve sorumluluklarımızın gereği 
olarak Birliğimiz kurulduğu günden beri mesleğimizin, meslektaşlarımızın bilimsel, hukuksal ve 
sosyal alanlardaki çıkarlarının korunmasını, halkımızın koruyucu ağız diş sağlığının 
geliştirilmesini önceleyen çalışmalar yapmaktadır. 

 
Ülkece Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanmışken Meslek Birlikleri Kanunu’nda bazı 
değişiklikler yapılmasına yönelik bir taslağın TBMM’nin gündemine getirileceğini öğrenmiş 
bulunuyoruz. Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik 
yapılması konusunda bir talebi yoktur. 

 
Birliğimiz ve Odalarımız Kanunumuzla ilgili katılımımızın olmadığı her değişiklik girişimine karşı 
olacaktır. Anayasa’nın 135. Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Meslek Birliğimizin 
görevlerini yerine getirebilmesi için kamusal yetkilerinin korunması zorunludur ve bu 
zorunluluk demokrasinin güvencesidir. 

 
Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Birliğimizin ve Odalarımızın bilimsel, yasal ve halk sağlığını 
önceleyen kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak bir baskı görmeden, özerk yapılarının 
korunması ile mümkündür. Bu nedenle Anayasamız kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütlerini yasama, yürütme ve yargı dışında, siyasi baskılardan koruyan özerk kurumlar olarak 
yapılandırmıştır. 

 
Yasa değişikliğinin Birliğimizin mesleki denetim ve gelişim süreci dışına çıkarılmasıyla, halkın 
ağız diş sağlığına ulaşımı da kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir. 
Ayrıca bu girişim demokrasimize ve meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, 
sonuçta kaybeden meslektaşlarımız ve nitelikli sağlık hakkına ulaşımı engellenen halkımız 
olacaktır. 

 
35 yıllık geçmişe ve birikime sahip, 37 bini aşkın dişhekimi ile Türk Dişhekimleri Birliği ve 37 
Dişhekimleri Odası, Anayasayla tanımlanan haklarından ödün vermeyecek ve antidemokratik 
uygulamalara karşı duracaktır. 

 
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz. 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları  

 
20.06.2020  BAROLARIN HAKLI VE KARARLI YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ  
 
"Savunma Yürüyor!"  
İşsizlikte, hayat pahalılığında saklanamayan gerçeklere ve Covid-19 Pandemisi vaka 
sayılarındaki artışa rağmen hükümetin Meslek Birlikleri yasalarına müdahaleyi gündeme 
taşıma ısrarı manidardır.  
Meslek Birliklerini “Bakanlıkların yan kuruluşuna dönüştürme, seslerini kısma – susturma” 
girişimleri beyhudedir. Ülkemizin demokratik birikimi ve Meslek Birliklerimizin, Barolarımızın 
ve Odalarımızın temsil ettiği mücadeleci gelenek bu girişimleri durdurma kudretine sahiptir.  
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Meslek mensuplarının ve ülkemizin ihtiyacını yansıtmayan “çoklu Baro” ve “Nispi temsil” 
içerikli yasal düzenleme girişimlerine karşı “Savunma Yürüyor!” temasıyla ülkemizin 38 ilinden 
Ankara’ya doğru yola çıkan Baro Başkanlarının haklı ve kararlı yürüyüşünü destekliyoruz.  
Meslek Birliklerinin, Baroların, Odaların ve üyelerinin görüş ve önerilerini alma zahmetine bile 
katlanmayan bu anti-demokratik çabaların suni gündem olmaktan başka bir anlam ifade 
etmeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.  
Türk Dişhekimleri Birliği 

 

 
11.07.2020   YÖK; 

"YENİ AÇILAN FAKÜLTE, ARTAN KONTENJANLARDA OLDUĞU GİBİ" YİNE YOK! 
Milyonlarca öğrencinin amaçladığı meslek uğruna yıllarca çalışarak maddi, manevi emek 
verdiği ve tüm geleceğini belirlemek için girdiği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na alternatif, 
sınavsız öğrenci alınacağına dair, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı logolu 
reklam yapan yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin emek hırsızlığı yapmakta olduğunu görüyoruz.  
Bu üniversiteler belirsiz eğitim kadroları ve yetersiz müfredatları ile niteliksiz öğrenciler 
yetiştirmektedirler. Özellikle halkımızın sağlığını emanet ettiğimiz tıp ve dişhekimliği gibi 
alanlarda, sadece para kazanmak adına, yeterli düzeyde olmayan kişilere verilecek yetersiz 
eğitim, önümüzdeki yıllarda sağlık hizmetlerinin niteliksiz bir şekilde verilmesine neden olacak 
ve Türk Hekimlerinin kalitesizleşmesine neden olacaktır.  
Eşitlik ve adalet prensibine de aykırı olan bu rezalete bir an önce son verilmeli, ülkemizin 
geleceği olan gençlerimizin eğitimde fırsat eşitliği hakkı korunmalıdır.  
Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu göreve çağırıyoruz.  
Türk Dişhekimleri Birliği 

 
ARTTIRILAN KONTENJANLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 22.07.2020 

 
Sağlık Bakanlığı ve YÖK 2008 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 uygulamada, diğer tüm mesleklerde olduğu gibi Sağlık Mesleklerinde de bu 
kriterlere göre planlama yapılmamaktadır. 
  
İnsan gücü planlaması; ülkelerin kaynaklarını verimli kullanmak adına en çok önem verdikleri 
konulardan biridir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Meslekleri eğitimi, 
en maliyetli eğitimdir. 
  
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine öncelik veren, insan gücü planlamasını; ihtiyaç, talep 
ve nüfus kriterlerine göre belirleyen Ulusal Sağlık Politikaları oluşturulmadan, toplum 
sağlığının çağdaş ülke seviyelerine getirilmesi mümkün değildir. 
  
Son 10 yıldır insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına 
Dişhekimliği Fakülteleri açılmış, öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır. 
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Sadece Türkiye'de 2012 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı bugün 97'ye çıkmıştır. 
Bunların 79'unda eğitim verilmektedir. 
2005 yılında 960 olan kontenjan, 2020’de KKTC ile birlikte 8000'e yaklaşmıştır. 
  
Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
işsiz sağlık meslek çalışanlarının, mesleğinin dışında başka alanlarda çalışmak zorunda kalması 
kaçınılmaz olacaktır. 
  
Sağlık bir bütündür ve en temel haktır. 
Yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları yetersiz, 
kütüphaneleri fakir ve en önemlisi üniversite geleneğinden yoksun açılan niteliksiz fakültelerde 
ve arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla 
Toplumun Sağlık Kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz. 
  
Sürdürülemez diye açıklamalarını yaptığımız bu durum hem ülke kaynaklarının kötüye 
kullanılmasıdır hem de yaşam hakkının temel ögelerinden sağlık hakkının kötü ortam 
hazırlayıcısıdır. Hekim sayısının kontrolsüz artması toplumdaki sağlık mesleği algısında değer 
kaybı oluşturmaktadır. 
  
Meslek Odaları olarak mesleklerimizle ilgili sözlerimizin dikkate alınması gerektiğini bir kez 
daha hatırlatıyor ve çözüm önerilerimizi sıralıyoruz: 
  
Sağlık İnsan gücü stratejik planlamaları ivedilikle yapılarak, 
  
- Hiçbir hazırlık yapılmadan, plansızca, siyasi rant için açılan, teknik altyapısı yetersiz fakülteler 
bir an önce kapatılmalıdır. 
  
              - Var olan fakülte kontenjanları azaltılmalıdır. 
  
              -Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalıdır. 
  
              -Öğretim üyesi eksikliği tamamlanmadan fakülteler açılmamalıdır. 
  
         -Fakültelerin müfredatları evrensel standartlarda, laboratuvarları ve kütüphaneleri ise 
taleplere yanıt verecek yeterlilikte olmalıdır. 
  
Aksi takdirde meslektaşlarımızın geleceğini planlamak mümkün olmayacak ve işsizlik 
kaçınılmaz olacaktır. 
  
Ankara Dişhekimleri Odası     
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10.08.2020 ANKARA İÇİN YAŞAMSAL TALEBİMİZİ TEKRARLIYORUZ: KAPATILAN 
HASTANELERİMİZİ AÇIN! 
 
COVID-19 hastalığı yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de bir süre inişe geçen hasta ve can 
kaybı sayıları ne yazık ki tekrar artış eğiliminde. Ankara da hastalığın en fazla artış gösterdiği 
iller arasında sayılıyor. 
Bizler Ankara'daki tüm örgütlü yapılar olarak bu salgının ortaya çıktığı günlerde artacak sağlık 
hizmeti ihtiyacını ve COVID-19 dışı hastalıkların tedavilerindeki olası aksamaları öngördük ve 
Hastanemi Açın Platformu (HAP) adıyla bir araya geldik. Temel talebimiz Ankara Şehir 
Hastanesi'nin açılması gerekçesiyle kapatılan hastanelerimizin tekrar açılmasıdır. 6 Nisan 
2020'de yaptığımız açıklamamızda dile getirdiğimiz tehlikeler ve ihtiyaçlar ne yazık ki şimdi 
daha da açık biçimde ortaya çıktı. Bu açıklamamızdan sonra hastanelerimizin açılması 
konusundaki tek gelişme kapatılan Dışkapı Çocuk Hastanesi'nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından COVID-19 kliniği olarak kullanılmaya 
başlanması oldu. 
Ankara'da devlet hastanelerinde acil ameliyatlar dışında ameliyatlar yapılamıyor. Ortopedi, 
göz, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi, genel cerrahi, ürolojik cerrahiler gibi pek çok cerrahiler 
erteleniyor. Şeker hastaları, böbrek, karaciğer hastaları gibi pek çok kronik hasta için 
yatırılacak yataklı servis bulunamıyor. Hastalarımız salgın hastalığa yakalanma endişesiyle 
COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelere gitmeye çekiniyorlar ve 5 aydır sağlık 
hizmeti ihtiyaçlarını erteliyorlar. 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün 28 Temmuz 2020 tarihli toplantı kararları Ankara'daki sıkışıklığı 
ortaya koyuyor. Devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının tamamı, servis yataklarının 
en az yarısı COVID-19 hastalarına ayrıldı ve acil olmayan ameliyatlar belirsiz bir tarihe 
ertelendi. 
Tekrar ediyoruz, bu kararlar salgının başındaki uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu 
açıklıkla gösteriyor. Tüm yetkilere sesleniyoruz:  
Kapattığınız hastanelerimizi açın. Bazılarının COVID-19, bazılarının diğer hastalar için 
kullanılması ve tüm hastaların güvenle, ertelemeden tedavilerine başlayıp sürdürmeleri için 
gerekli ortamı hazırlayın. Ankara Numune Hastanesi'ni, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ni, 
Dışkapı Çocuk Hastanesi'ni, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni, Ulus Devlet 
Hastanesi'ni açın. 
Bizler Ankaralılar olarak bu hastanelerin yeniden açılması ve sağlık hizmetlerine kazandırılması 
konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeter ki sizler yanlışta ısrarcı olmayın, 
hastanelerimizi açarak Ankaralıların sağlığına iyi gelecek bir adım atın. 
Daha da geç olmadan, tedaviler aksamadan, ölümler artmadan! 
Hastanemi Açın Platformu 
Ankara Barosu 
Ankara Dişhekimleri Odası 
Ankara Eczacı Odası 
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
Ankara Tabip Odası 
Ankara Veteriner Hekimler Odası 
Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Harita Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
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Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Peyzaj Mimarları Odası 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 

DİSİPLİN KURULU RAPORU 

2018-2020 

 

 

Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu 2016-2018 döneminde faaliyetlerine 

aşağıdaki görev dağılımıyla başlamıştır. 

 

DİSİPLİN KURULU 

 

Başkan   : Ercan SÜKUT 

Raportör   : Hakan YAŞAR 

Üye   : Ahu Eser ESET 

Üye    : Z.Tuba ULUCANLAR  

Üye   : Serpil YAĞAN 

 

 

2018-2020 yılında Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosyalar için 6 toplantı yapılmış olup 

91 karar alınmıştır. Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosyalardan 10’u kapatılmış, 8 

tanesine kınama cezası, 1 tanesine uyarı cezası, 65 tanesine para cezası, ve 7 adet 

dosya Yönetim Kuruluna iade edilmiştir.  

 

 

2018 – 2020 YILI SORUŞTURMACILARIMIZ; 

 

Dişhekimi Hüseyin EMİNOĞLU, Dişhekimi Yeşim GÜVENÇ, Dişhekimi Miyase DENİZERİ, 

Dişhekimi Erdoğan Alp KÖFTECİ, Dişhekimi Akif Aydın ŞEN,  Dişhekimi Kağan KANTAR, 

Dişhekimi Aydın TANK, Dişhekimi Okan Orçun ENGÜR, Dişhekimi Bahadır SEYDİOĞLU, 

Dişhekimi Cebrail DOĞMUŞ, Dr.Dişhekimi Yasemin NACAR,  Dişhekimi Mehmet 

TARTICI, Dişhekimi Yusuf Güven ÖZEN, Dişhekimi Tuğba GİDER, Dişhekimi Erce 

BELEÇOĞLU, Dr.Dişhekimi Handan Tuğçe OĞUZ, Dişhekimi İbrahim Çağrı ÖZÇELEBİ, 

Dr.Dişhekimi Emre ÇAKIR, Dişhekimi Alptuğ KENDİRCİ, Dişhekimi Orhan KAZAN, 

Dr.Dişhekimi Seda DENİZ KALKAN, Dişhekimi Serkan ER, 

 

 

Disiplin soruşturmalarında destek veren soruşturmacı üyelerimize teşekkürlerimizle… 
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BASINDA ODAMIZ 
 

 22.11.2019 Oda Başkanmız Serhat ÖZSOY tarafından  ostim radyo ve KRT TV ‘de  

söyleşi (Dişhekimliği günü ) 

 21.11.2019 ‘’Eğitimi Tam Dişhekimlerine İhtiyacımız var ‘Oda Başkanmız Serhat ÖZSOY 

tarafından  Hürriyet gazetesi demeci 

 06.12.2019 Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özsoy: ‘Rant için açılan 
fakülteler kapatılmalı’ Cumhuriyet Gazetesi Demeci 

 21.03.2020 HALKWEB Oda başkanı Dr. Serhat Özsoy'dan koronavirüs için ağız ve diş sağlığı 
hakkında kritik uyarılar! 

 21.03.2020 MY TV  Dr. Serhat Özsoy: Bu virüsün ağızdan, burundan ve gözden bulaşma 
durumu vardır. 

 

 29.04.2020 ANKA habere ‘’Sağlıkta Şiddet Performans Sisteminin Sonucu’’ Oda 

Başkanmız Serhat ÖZSOY değerlendirmeleri 

 

 29.04.2020 Zafer Gazatesi Oda Başkanmız Serhat ÖZSOY demeci “Ekonomik tedbirlere 

diş hekimleri de dâhil edilmeli” 

 
 

 05.05.2020 Serhat ÖZSOY Halk TV’de Covid-19 salgını ile mücadele sürecini 

değerlendirdi. 

Diş hekimleri salgında ön saflarda mücadele ediyor: Diş Hekimleri Odası Bşk. Serhat 

Özsoy anlattı 

 

 09.05.2020 ASILSIZ HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA (dişhekimliği uygulamalarının eylül 

ayına ertelenmesi asparagas haberi hk) 

  

 06.07.2020 Ankara Sağlık Meslek Odaları başkanlarıyla beraber meslek birliklerinde 

yapılmak istenen değişikliklerin değerlendirildiği "Ankara Saati" programı Oda 

Başkanmız Serhat ÖZSOY katılımıyla 

 

 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy'un konuk olduğu, 
Ankara Sağlık Meslek Odaları başkanlarıyla beraber meslek birliklerinde yapılmak 

istenen değişikliklerin değerlendirildiği "Ankara Saati" programınına katıldı. 

 

 23.07.2020 Artırılan KOntenjanlarla ilgili basin açıklaması Cumhuriyet gazetesi haberi 
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 24.07.2020 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy,  Anka Haberde 
meslektaşlarımızın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları değerlendirdi, gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı.  
 

 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy'un kontenjanlar, kişisel koruyucu ekipman temini ile 

ilgili sıkıntılar, meslek örgütlerinin seçim sistemine müdahale girişimleri ve gündeme 

ilişkin konularda değerlendirmeleri: Anayurt Gazetesi 

 29.07.2020 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy:  
"Ögretim üyesi eksikliği tamamlanmadan yeni fakülte açılmamalı" medya stop videolu anlatım 
 

 05.08.2020 Evrensel Gazetesi Tüm Turkiye'de filyasyon uygulaması dişhekimleri 
üzerinden yürütülürken,  
virusun en aktif oldugu söylenen Nisan-Mayıs aylarında tüm Ankara'da görülen günlük 
vaka sayısı, bugün sadece Çankaya'da tespit ediliyor.  

Evde takibi yapılan Covid-19 temaslı hastalara gerektiğinde filyasyon ekiplerinin ilaç 
tedavisi uygulaması talimatı üzerine soruyoruz:  

 

 08.08.2020 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy,  
            COVID19 salgını ile mücadele sürecinde, meslektaşlarımızın da yer aldığı filyasyon 
ekiplerinin yaşadığı          sorunları anlattı. 
 

 11.08.2020 Ankara'da dişhekimlerinin neredeyse tamamı temaslı hastalar için sahada, 
diş hastaneleri çalışamaz hale geldi.  CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, başkentte 
vaka sayılarındaki artışı ve filyasyon uygulamasında yaşanan sıkıntıları dile getirerek 
sesimizi duyurdu.  
 

 11.08.2020 Evrensel Gazetesi Oda Başkanımız Serhat Özsoy, Ankara'da filyasyon 

uygulamasındaki belirsizlikler üzerine konuştu. 

 

 18.08.2020 Oda Başkanımız Dr. Serhat Özsoy, bugün saat 17:30’da KRT TV‘de Ankara 

Saati programında Elif Şentürk'ün konuğu olarak gündemdeki gelişmeleri 

değerlendirdi. 
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ZİYA GÖKALP CAD. NO:37/14 
 

KIZILAY – ÇANKAYA / ANKARA 
 

TEL: 0312 435 90 16 
 

FAX: 0312 435 80 28 
 

E-POSTA: info@ado.org.tr 

 


