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ODA ORGANLARI 

 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası’nda 
gerçekleştirilmiş olan 14. Olağan Genel Kurul sonrasında yapılan seçimlerde Oda Organları ve görev 
dağılımları aşağıdaki gibidir; 
 
Yönetim Kurulumuz, göreve başladığı 18 Nisan 2012 tarihinden 31 Mart 2014 tarihine kadar 86 
toplantı yapmış ve 1801 karar almıştır.  
 
Çalışma dönemimizde Odamız tarafından Türk Dişhekimleri Birliği’ne, Resmi Dairelere, Odalara, 
Hukuk Bürosu’na ve çeşitli kurumlara 3852 yazı gönderilmiş, 3743 yazı gelmiş ve Yönetim Kurulumuz 
tarafından değerlendirilmiştir. 
 
 

  ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU  
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14. DÖNEME BAKIŞ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM VE SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU - 25.04.2012 

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği eğitimi ve sınav tarihlerindeki sıkışıklığa ilişkin olarak Türk 
Dişhekimleri Birliği tarafından T.C Sağlık Bakanlığı`na gönderilen 20.04.2012 tarih ve 002.503 
sayılı yazı sonucu Bakanlık tarafından sınav tarihi ertelenmiştir. 
 
Ankara İlinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak ağız ve diş sağlığı teknikerliği 
eğitimi tarihi, eğitimin yapılacağı yer ve diğer bilgiler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün web 
sayfasından ilerleyen günlerde duyurulacak olup, 24.04.2012 tarihinde yayınlanan duyuruya 
göre daha önce 12 Mayıs 2012 olarak belirtilen sınav tarihi, 26 Mayıs 2012 tarihine 
ertelenmiştir. İllerdeki eğitimlerin de bu tarihe kadar tamamlanacağı aşağıda bilgilerinize 
sunmuş olduğumuz T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısıyla 
bildirilmiştir. 
 
Odamıza ulaşan bazı sorularda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ilk başvuran ağız diş sağlığı 
teknikerlerinden  bazılarının isimlerinin neden listede yer almadığı sorulmaktadır. Bazı ağız 
diş sağlığı teknikerlerinin isminin eğitime katılacaklar listesinde olmamasının nedeni 
dosyalarının sadece dilekçeden ibaret olması ve eklerin Müdürlüğe iletilmemiş olması 
biçiminde açıklanmış olup, bu durumda olan tekniker sayısının 250'nin üzerinde olduğu bilgisi 
tarafımıza ulaşmıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce eğitime katılacaklar listesi olarak 465 kişilik bir 
ağız diş sağlığı tekniker listesinin Sağlık Bakanlığı'na bildirildiği, ancak bu sayının 30'a yakın 
kişinin gerekçe gösterilmeden eğitime katılacaklar arasından elendiği bilgisi de yetkililer 
tarafından Odamıza bildirilmiştir. Eğitime katılması kesinleşen ağız diş sağlığı teknikerlerinin 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasından eğitime ilişkin ayrıntıları takip etmelerini rica 
eder, Kanuna göre hak kazanmış diğer teknikerlerin eğitim ve sınava katılım konusunda 
mağduriyet yaşamamaları için gerek Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve gerekse Sağlık Bakanlığı 
ile görüşmelerimizin devam edeceği konusunu bilgilerinize sunarız.  
            
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİM BAŞLANGIÇ DUYURUSU YAYINLANDI- 25.04.2012 
Ağız Diş Sağlığı Teknikerlerinin ertelenen eğitim programı bugün (25.04.2012) Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü Web sayfasında aşağıdaki içerikle yayınlanmıştır. 
 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Duyurusu 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire 
Başkanlığının 19.04.2012 tarih ve 799/3335 sayılı yazısı ile  ağız ve diş teknikerliği sınavına 
katılacak adaylara yönelik eğitimlerin 24 Nisan-04 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılması 
istenmiş olup, sınavının 12.05.2012 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştur. 

 

Ancak; Sağlık Bakanlığımızın ikinci duyurusunda, belirtilen süre içerisinde eğitimlerin 
yetiştirilmesinin sıkıntı yaratacağı düşünülerek, Makamın 24.04.2012 tarihli ve 3760 sayılı 
olurlarıyla sınavın 26.05.2012 gününe ertelendiği ve eğitiminde aynı tarihe kadar bitirilmesi 
gerektiği bildirilmiştir. 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİ EĞİTİM GRUP DEĞİŞİKLİĞİ VE SINAVLAR HAKKINDA-  
27.04.2012 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Başlangıç Duyurusu" 
konulu ikinci duyurusunda, belirtilen süre içerisinde eğitimlerin yetiştirilmesinin sıkıntı 
yaratacağı düşünülerek, sınavın 26.05.2012 gününe ertelendiği ve eğitimin de aynı tarihe 
kadar bitirilmesi gerektiği bildirilmiş ve buna göre eğitim takvimi ve katılım grupları 
belirlenmişti. Ancak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmiş eğitim gruplarında aynı iş 
yerinde çalışan teknikerlerin aynı hafta içerisinde aynı grupta eğitime katılacağı 
görülmektedir. Bu planlamanın iş yerlerinin iş yoğunluğunu daha da artıracağı endişesiyle İl 
Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, bu tür durumda olan aynı iş yerinde 
çalışan teknikerlerin, isminin bulunduğu grup haricinde bir grupta eğitim almak isteklerini bir 
dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletmeleri halinde gruplarının değiştirileceği bilgisi 
tarafımıza bildirilmiştir. 
 
26 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği sınavı, 19 Mayıs 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezince gerçekleştirilecektir. Bu nedenle adayların 26 Nisan-
 04 Mayıs 2012 tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet 
sayfasına girerek (sinav.omu.edu.tr/exam_students) yapılacak sınava ilişkin il tercihlerini ve 
30 TL karşılığı sınav başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Söz konusu sitede yer alan 
uyarıların adaylar tarafından dikkate alınması Ankara İl Sağlık Müdürlüğü web safyasından 
önemle duyurulmaktadır. 
              
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI - 06.06.2012 
26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 6225 sayılı 
Kanunun 11.maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 7’nin 4.bendinde; “Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri en az bir 
yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları 
Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar ağız ve diş 
sağlığı tekniker yetkisiyle çalışabilir.” hükmü doğrultusunda 48 saat eğitimden sonra 26 
Mayıs 2012 tarihinde yapılan sınav sonuçları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Merkezi web sitesinden yayımlanmıştır. 

    
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ VE SINAV BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN; 20 EYLÜL 
2012 - 23.07.2012 
“Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve Sınavına” ilişkin duyuru Sağlık 
Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır. Duyuruya göre; 
 
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetkilendirme Eğitim ve sınavına 26.04.2011 tarihi itibarıyla, 
ağız ve diş sağlığı teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son beş yıl içinde en az toplam 1 yıl süre 
ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar katılacaktır. Adaylar 
gerekli belgelerle birlikte başvurularını İl Sağlık Müdürlüklerine yapacaklardır. 
 
Sağlık Bakanlığınca 14 Temmuz 2012’de yapılan sınav için başvuru yapıp sınava katılamayan 
ya da başarısız olan adayların İl Sağlık Müdürlüklerine tekrar başvuru işlemi yapmalarına  
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gerek olmayıp, daha sonra zamanı ve yeri duyurulacak olan sınava kayıt yaptırmaları şartıyla 
doğrudan sınava katılabileceklerdir.  
 
Başvuru işlemleri en geç 20 Eylül 2012 günü tamamlanacak, bu tarihten sonra başvuru kabul 
edilmeyecektir. 
 
Yapılan değerlendirme sonucu oluşturulacak isim listeleri 21-28 Eylül 2012 tarihleri arasında 
İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacaktır. Adaylar bu tarihler arasında 
itirazlarını İl Sağlık Müdürlüklerine yapabilecekler ve 28 Eylül 2012 mesai bitimi itibarıyla 
listelere son hali verilecektir. 
 
Eğitimler 29 Eylül – 22 Ekim 2012 tarihleri arasında illerde Sağlık Müdürlüklerinin eğitim ve 
ağız diş sağlığı şubelerinin işbirliğiyle gerçekleşecektir. 
 
Eğitimlere devam zorunludur, hangi mazeretle olursa olsun 48 saatlik eğitimi 
tamamlamayanlar sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle il tarafından yapılan eğitim 
programına katılamayan adayların gerekirse 19 Ekim 2012 gününe kadar telafi eğitimleri de 
tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra kesinlikle eğitim yapılmayacak ya da adaylar herhangi bir 
hak talep edemeyeceklerdir. 
 
Eğitim ve sınavın yeri, zamanı, usul ve esaslarıyla ilgili duyuru 31 Ekim 2012 tarihinde Sağlık 
Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitelerinden yapılacaktır. 
            
14. DÖNEM GÖREV DEVİR TESLİMİ VE ANITKABİR ZİYARETİ YAPILDI - 26.04.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun 13. Dönem Yönetim Kurulu’ndan 
görev devir teslim töreni bugün Odamız Orhan Özkan Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir. 
  
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. A.R.İlker Cebeci’nin yaptığı kısa açılış 
konuşması ile törene başlanılmış olup, uzun yıllardır değerli emeklerini Oda ve 
meslektaşlarımızdan esirgemeyen başta Sayın Doç. Dr. Merih Baykara’ya olmak üzere törene 
katılabilen, 13. Dönem Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Delegasyon’da görev almış değerli 
tüm meslektaşlarımıza plaketleri sunulmuştur. Ankara Dişhekimleri Odası Onursal Başkanı 
Sayın Orhan Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerimizin de iştirak ettiği görev devir teslim 
töreni, Sayın Orhan Özkan’ın yaptığı ve tarihten güzel anlardan derlemiş olduğu kısa ve güzel 
konuşması ile sonlanmıştır. 
  
Tören bitiminde Anıtkabir’e gidilerek katılan diğer meslektaşlarımızla birlikte Anıtkabir 
mozoleye çelenk konulmuş ve Anıtkabir defterinde Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci tarafından 14. Dönem Kurullarının mesajı paylaşılmıştır. 
Başkanlık mesajı aşağıdaki gibidir; 
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Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci’nin Anıtkabir 
Defteri’nde paylaştığı mesajı: 
 
Ulu Önder, Ölümsüz Atatürk, 
Biz Ankara Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri olarak en önemli ilham 
kaynağımız olan senin ve çalışmalarının ışığında yürümek için yola çıktık. Artan sermaye 
baskısı ile ticari alan haline getirilmeye çalışılan sağlık hizmetlerinin ve sağlık emekçileri olan 
bizlerin zor günler geçirdiği şu zamanlarda senin 1933 Şubat’ında Bursa’da ki mitinginde 
söylediğin şu sözler bize güç veriyor: 
  
“Eğer bu duruma haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri 
düzeltmek de benim vazifemdir diyeceksin. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk 
gençliği!" 
  
Sağlıkta dönüşüm adı altında önce genelge ve yönetmeliklerle başlayan sonra torba yasalar 
ve kanun hükmünde kararnamelerle devam eden düzenlemelerle toplum sağlığı üzerinde 
olumlu sonuçlar hedeflenmemekle beraber; doktor, dişhekimi ve diğer sağlık çalışanları için 
de mesleğin, değersizleştirilerek emeğin ucuzlatılması ve bu yolla sağlık  
 
tüccarlarına getirim sağlamak için ortamlar yaratılması amaçlanmaktadır. Bu politikaların 
gereği olan hekimliğin değersizleştirilmesi çabaları, hekimlere karşı olan fiili saldırıların da 
özellikle şu günlerde artmasının en önemli sebebidir. 
  
Ankara Dişhekimleri Odası 14.Dönem Yönetim Kurulu üyeleri olarak toplum sağlığının 
gerekleri ve hekimlerin çağdaş normlarda mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli koşulların 
sağlanması yolunda tüm çalışmaların takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. 
  
Her geçen gün senin çizdiğin çağdaş Türkiye profiline olan bağlılığımızla sana olan hasretimiz 
ve minnetimiz artmaktadır. 
                          
Saygılarımızla, 
 
Dr.Dişhekimi A.R. İlker CEBECİ 
Ankara Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
          
ANKARA TABİP ODASI'NI ZİYARET ETTİK - 02.05.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 30 Nisan 2012 tarihinde Ankara Tabip 
Odası’nı ziyaret ettik. Odamız Yönetim Kurulu'nu temsilen Oda Başkanımız Sayın A.R. İlker 
Cebeci, Oda Başkan Vekili Sayın Murat Çağlar, Oda Genel Sekreteri Sayın Helin Aras Tek, Oda 
Saymanı Sayın Alper Alkan ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Serkan Er ve Sayın Burak 
Yandımata ile birlikte toplantıya katıldık.  
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Ankara Dişhekimleri Odası'nın bundan önceki dönemlerinde çaba harcanarak temelleri atılan 
Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Platformuna tekrar hayat vermek üzere ilk adımları yeniden 
attık. Bundan sonra sağlık meslek örgütlerine yapacağımız ziyaretleri sizlerle paylaşmaya 
devam edeceğiz.  2011 yılı Kasım ayında çıkarılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile meslek 
örgütlerinin etki ve yetkileri kısıtlanmıştır. Ayrıca izlenen sağlık politikaları sonucu sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam etmektedir. Oluşturmayı 
planladığımız Sağlık Meslek Örgütleri Platformuyla birlikte hareket ederek ortak mücadele 
alanlarımızda daha güçlü ve etkili olacağımızı düşünüyoruz. 
              
ÜNİVERSİTELERİ VE TDB'Yİ ZİYARET ETTİK - 07.05.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde mezuniyet sonrası 
eğitim programlarında ve mesleğimizin gelişimine katkı sağlayacak alanlarda üniversitelerle 
ve uzmanlık dernekleriyle işbirliği içinde olmayı hedef olarak belirlemiş ve oda yapısının 
güçlenmesi için tüm alanlarda meslektaşlarımızla ortak çalışma alanları yaratmaya karar 
almıştık. 
 
Bu çerçevede başlayan girişimlerimizin ikinci programında üniversite dekanları ve öğretim 
üyeleri ve TDB ile toplantılar planlandı. İlk programımızı size duyurduğumuz gibi Ankara 
Tabip Odası ile toplantı şeklinde gerçekleştirmiştik. 
 

3 Mayıs 2012 tarihinde Hacettepe, Ankara, Gazi Üniversitelerinin Dişhekimliği Fakültelerinin 
Dekanları ve Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyeleri ile birlikte 
ilk programımızın toplantılarını yaptık. Bu toplantılar sonucu 2012 Kasım'ında Ankara Expo 
Dental Kongremizi bir üniversitemizle ortak çalışma ile yapma kararı çıktı. Yakında sizlere 
ayrıntıları duyuracağız. Canlı klinik sunumlar ve kurslar ağırlıklı bir bilimsel program ile sizlerle 
buluşacağız. 
 

Üniversite görüşmeleri sonrası, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu'nu ziyaretimizde 28-
30 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleşecek olan Meslek Sorunları Sempozyumu ve 31 Mayıs - 
2 Haziran 2012 TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi  hazırlıklarını görüştük. Toplantıya 
Meslektaşımız İstanbul CHP Milletvekili Dişhekimi  Kadir Gökmen Öğüt'ün katılmasıyla 
kendisiyle de mesleğimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşme şansımız oldu. 
 

Birlikte çalışmayı arzuladığımız meslek örgütleri, üniversiteler, sağlık bakanlığı ve bağlı 
kurumları ile ortak toplantılar düzenleyerek etki alanımızı genişletecek faaliyetlerin mesleki 
çalışmalarımız için bize güç vereceğinin bilincinde hepinizin desteklerini bekliyor ve 
çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. 
 
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ VE ANKARA ECZACI ODASI'NI ZİYARET ETTİK - 
11.05.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulumuz 10 Mayıs 2012 tarihinde de 
ziyaretlerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Eczacı Odası ile devam etmiştir.  
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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaretimizde Ankara İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Seraceddin 
Çom, Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Jale Öztürk ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
Ağız Diş Şube Müdürü Sayın M. Burak Dinç ile görüşmelerde bulunduk. Karşılıklı bilgi 
paylaşımının yanında bundan sonra yapılacak işbirliklerinin programını görüştük. Son derece 
keyifli bir ortamda gerçekleşen toplantı sonunda Sayın Çom Odamız ile devam edecek 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kırmızı çizgilerinin olmadığı ve iletişim halinde olmak 
istediği hususunu özellikle belirtti. 
  
Yönetim Kurulumuzun Ankara Eczacı Odasını ziyaretinde Ankara Eczacı Odası Başkanı Sayın 
Oğuz Ekincioğlu, Genel Sekreter Sayın Süleyman Güneş, Oda Delegesi Sayın Mustafa Gönen 
ve Oda Genel Koordinatörü Çağatay Tümer ile görüşmelerde bulunduk. Ankara Eczacı Odası 
ile bundan sonraki süreçte hem bilimsel hem de sosyal anlamda ortak etkinlikler 
düzenleyebileceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. 
           
ANKARA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ - 22.06.2012 
Ankara Eczacı Odası 21 Haziran 2012 tarihinde Oda Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Ankara 
Eczacı Odası'nı temsilen toplantıya Ankara Eczacı Odası Başkanı Sayın Oğuz Ekincioğlu, Genel 
Sekreter Sayın Süleyman Güneş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Candan Aydoğan, Oda Delegesi 
Sayın Ahmet Duman ve Oda Genel Koordinatörü Sayın Çağatay Tümer katılmış, Yönetim 
Kurulumuz ile Odalar arası iş birlikleri ve ortak faaliyetler konularında görüşmelerde 
bulunmuşlardır. Nazik ziyaretlerinden mutluluk duyduğumuz değerli Ankara Eczacı Odası 
Yöneticilerine gelecek süreçte ortak irade geliştirebilme taleplerimizi dile getirerek geldikleri 
için kendilerine teşekkürlerimizi sunduk. 
       
CUMHURİYET HALK PARTİSİ’Nİ ZİYARET ETTİK - 26.06.2012 
Odamız görev alanına giren ve meslektaşlarımızın sorunlarını içeren konularla ilgili olarak 
gerek hukuk müşavirimizin çalışmaları ve katkılarını, gerekse Yönetim Kurulumuzun çeşitli 
kurum ve kuruluşların temsilcilerine yaptıkları ziyaretleri gerçekleştikçe sizlerle ayrıntılarını 
paylaşmaya gayret etmekteyiz.  
 
Bildiğiniz üzere MİB (Mahalli İdareler Birliği) yapısını andıran ve meslektaşlarımız arasında 
haklı bir  tepkiye neden olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Karşıyaka Ek Hizmet Birimi arasında bir protokol  imzalanmıştır. 
Dişhekimliği eğitimi vermek üzere değil, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesi amacıyla açılan 
bu oluşumun kamu kurumu görüntüsü altında bazı kişilere çıkar sağladığı ve bu nedenlerle 
hukuki zemini olmadığı düşüncesiyle Yönetim Kurulunca dava açılmış ve duruşmaları devam 
etmektedir. 
 
Davanın taraflarından olan sözkonusu belediyeyi yakından ilgilendirdiğini ve bu konuda 
yardımlarının olacağını düşündüğümüz CHP ve dolayısıyla Parti Başkanı Sayın Kemal 
KILIÇDAROĞLU'nu hazırladığımız bir bilgilendirme dosyasını sunmak ve konuyu kendisiyle 
paylaşmak üzere 26 Haziran 2012 tarihinde ziyaret ettik. Sayın KILIÇDAROĞLU'na davanın 
tüm sürecini aktardığımız toplantımız karşılıklı başarı temennileri ile son bulmuştur. 
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ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI TONGUÇ SUGÜNEŞ'İ ZİYARET ETTİK - 03.07.2012 
Yönetim Kurulumuz, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Ağız ve Diş Sağlığı Şubesinden sorumlu 
Müdür Yardımcısı Sayın Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarı dileklerini ilettiler. Yeni görevi süresince İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi ile 
Odamız arasında ortaklaşa yapılabilecekler konusunda fikir birliğine varıldı. Görüşmenin bundan 
sonra gerçekleşecek tüm faaliyetlerimize de güzelliklerinin yansıması dilekleriyle toplantımız son 
bulmuştur. 

   
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISINI ZİYARET ETTİK - 
19.07.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 19.07.2012 tarihinde (bugün) Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul EĞİN'i 
ziyaret ettik. Ağız ve Diş Sağlığı Koordinatörü Dişhekimi Gülben CEREN'in de katıldığı 
görüşmede Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı'nın yaptıkları 
protokol ile açılan Gazi Üniversitesi Ek Hizmet Birimi ile ilgili olarak görüşlerimizi paylaştık, 
desteklerini istedik. Son derece verimli geçen toplantı karşılıklı iyi niyet temennileri ile son 
bulmuştur. Olumlu geçen toplantımızın Gazi Üniversitesi Ek Hizmet Birimi ile ilgili devam etmekte 
olan haklı mücadelemize ışık tutacağına olan inancımızla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
                

YÖNETİM KURULUMUZ KASTAMONU VE ÇANKIRI ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİ - 19.10.2012 
Odamız Yönetim Kurulu 18 Ekim 2012 tarihinde Çankırı ve Kastamonu'daki üyelerimizi ziyaret 
etmişlerdir. Toplantılarda değerli meslektaşlarımızın mesleğe yönelik sorunlarını tartışarak, 
dilek ve önerileri üzerinden yapılabilecek etkinlikler konusunda fikir birliğine varmışlardır. 
  
Çankırı ve Kastamonu'da mesleğinin 40 ve 50 yılını doldurmuş değerli meslektaşlarımıza 
plaketleri Yönetim Kurulumuzca takdim edilmiştir. 

    
YÖNETİM KURULUMUZ TDB YÖNETİM KURULUNU ZİYARET ETTİ - 13.12.2012 
Odamız Yönetim Kurulu 13 Aralık 2012 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileklerini sunma ziyaretinde bulunmuştur. 
               
FERDİ KAZA VE İŞGÖREMEMEZLİK TEMİNATI KAPSAMINDA SAYILAMAMA ÖRNEĞİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 17.05.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası üyesi bir meslektaşımızın Odamıza yaptığı başvuru sonucunda 

ferdi kaza geçirerek 09/02/2012 tarihinde kolunu kırdığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 
Öncelikle geçirmiş olduğu bu kaza sonucu huzurunuzda kendisine geçmiş olsun diyor, acil 
şifalar diliyoruz. 
  
Odamız tarafından üyelerimiz için hâlihazırda Türk Dişhekimleri Birliği’nin anlaştığı bir sigorta 
şirketiyle yapılan sözleşme üzerinden ferdi kaza / ferdi kaza ve ferdi kazaya bağlı iş 
görememezlik sigortası yaptırılmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz ferdi kaza sigorta primleri ile 
ferdi kaza ve iş görememezlik sigorta primleri, meslektaşlarımızın çalışma durumlarına göre 
ödedikleri üye aidatlarından ayrılan payla Odamız tarafından ödenmekte olup, ferdi kaza / 
ferdi kaza ve ferdi kazaya bağlı iş görememezlik durumu yaşanma olasılığı dolayısıyla, 
meslektaşlarımızın oda aidat ödemelerini yaptıkları gün itibariyle  sigortadan yararlanımları 
başlamaktadır. 
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Kaza geçirmiş olduğundan yukarıda bahsetmiş olduğumuz değerli üyemiz, borcu olduğunun 
Oda tarafından kendisine yazılı bildirimlerini, yurtdışında olması dolayısıyla zamanında 
göremediği ve dolayısıyla aidat ödemesini geciktirdiği için, kaza geçirdiği tarihte Oda 
kayıtlarında aidat borçlusu olarak görünmesi nedeniyle sigorta kapsamına alınamamıştır. 
  
Her ne kadar kendisi için gerek sigorta şirketi temsilcileri ile kaza sonrası hemen Oda aidatını 
ödediği bildirimlerimizi iletmemize rağmen ve hatta üyemiz kaza sonrası iş görememezlik 
durumunun uzaması dolayısıyla raporunu uzattığını bildirmesine rağmen, kaza olduğu gün 
itibariyle sigorta kapsamında olmadığı gerekçesiyle bu vahim tabloyla karşılaşmak zorunda 
kalmıştır. 
  
Sizlerle bu kötü durumu paylaşmamızın nedeni, üyelerimizin aidat ödemelerinin bir önemli 
ayağının da sigortalanmaları üzerine kurulu olduğunu hatırlatmaktı. Tüm üyelerimiz bu 
imkandan sadece ve sadece Oda aidatını zamanında ödemesi kaydıyla yararlanmaktadırlar. 
Bu vesileyle yakın zamanda buna benzer ferdi kaza ve iş görememezlik yaşayan 
meslektaşlarımızın Odayla irtibata geçerek durumlarını bildirmelerini önemle rica eder, buna 
benzer kötü hikayelerin hiç başımıza gelmemesi dileğiyle  sağlıklı günler dileriz. 
                
ÖDENMEMİŞ AİDAT BEDELLERİ HAKKINDA HATIRLATMA - 13.07.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası tarafından üyelerimiz için TDB üzerinden anlaşmaya varılan Ferdi 
Kaza ve Ferdi Kaza sonucu işgörememezlik Sigortası yaptırılmaktadır. Üyelerimizin 
yaşayabilecekleri ferdi kaza ve sonucundaki işgörememezlik maruziyetine karşılık tedavi 
masraflarını ve günlük işgörememenin zararına karşılık gelen ödeme bedeli ve benzeri 
nitelikteki önemli teminat kalemlerini içeren ilgili sigortanın, Odanın aidat alacağının 
bulunmadığı üyelerimizi yani "borçsuz" üyelerimizi kapsayacağı bilgisini tekrar sizlerle 
paylaşmak isteriz. 
  
Tüm meslektaşlarımızın bu avantajlı durumdan yararlanmaları için ivedi bir şekilde aidat 
borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Takdir edersiniz ki odamız poliçelerin gerektirdiği 
ödemeleri aidat gelirleri ile yapacaktır. Aidat borçlarınızla ilgili olarak Odamızla iletişime 
geçmeniz yeterli olacaktır. 

    
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ÜYELERİMİZ HAKKINDA - 12.10.2012  
Öncelikle ülkemizin şu geçtiği zor dönemlerde hiç olmazsa kişisel anlamda hayatınızın 
yolunda gittiğini umarım. Biliyorum ki toplum olarak mutlu olmadığımızda bireysel 
mutluluklar kalbimizi doldurmuyor. Ancak herkes kendi küçük dünyasını çağdaşlığın 
rehberliğinde bıkmadan büyütmeye çabalarsa her şey güzel olacak. 
  
Sevgili Arkadaşlarım,  
Sizlere daha önce yazdığım bir mektupla Ankara Dişhekimleri Odası tarafında, işlerin nasıl 
gittiğinden bahsetmiş ve sonunda planladığımız süreçlerin gerçekleşmesi için odamıza olan 
mali yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz konusunda ricada bulunmuştum. Bu isteğimiz 
birçok meslektaşımın bazı nedenlerle aksattıkları mali sorumluluklarını hemen 
tamamlamaları ile sonuçlandı. 
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Ancak hatırlatmamıza rağmen yükümlülüklerini yerine hala getiremeyen meslektaşlarımız ile 
son defa iletişim kuruyoruz ve 09.Kasım.2012 tarihi sonrasında, hala yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş meslektaşlarımız için, odamız avukatları son genel kurulda sizlerin bize verdiğiniz 
görevin gereği olarak bu alacakları “kamu alacakları” statüsünden takip etmeye başlıyorlar. 
  
Meslek örgütüne karşı olan tüm sorumluluklarını yerine getiren meslektaşlarımıza bugüne 
kadarki destekleri için tekrar teşekkür ederken, diğer meslektaşlarımızın da aynı hassasiyeti 
göstermelerini ve bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hepinize hayatta ve işlerinizde 
kolaylıklar dileriz. 
               
İKİ AYRI YERDE ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 18.05.2012 
Odamıza bir üyemizin yaptığı başvuruda, kendine ait muayenehanenin dışında bir başka 
adresteki muayenehanede haftanın bazı günlerinde diş tedavilerinde yardımcı olmak 
amacıyla çalışmasının hukuka uygun olup olmadığı sorulmuştur. 
  
Odamız hukuk danışmanı tarafından incelenen bu talebe yönelik iletilen aşağıdaki görüşü 
bilginize sunmak isteriz; 
  
“Bilindiği gibi 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 42. maddesinde, özel kurum ve 
işyerinde görevli dişhekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmalarının kayıtlı 
bulundukları Oda Yönetim Kurulu’nun iznine bağlı olduğu belirtilmiştir. Maddenin devamında 
Oda Yönetim Kurullarının, ikinci görev konusundaki başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin 
dişhekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da 
göz önünde bulundurarak karar vereceği ifade edilmiştir. 
  
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 5. 
maddesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşları merkez, poliklinik, müşterek 
muayenehane ve muayenehane olarak sayılmıştır. Bu maddeye göre merkez, poliklinik ve 
müşterek muayenehane birden fazla dişhekiminin mesleklerini icra ettikleri sağlık kuruluşları 
iken (d) bendinde muayenehane; “Dişhekiminin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere 
münferiden açtığı sağlık kuruluşudur” şeklinde tanımlanmıştır. 
  
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 43. maddesinde de; dişhekimlerinin muayenehane veya 
laboratuvarlarında, kendi namına diğer bir meslektaşını çalıştıramayacağı kuralına yer 
verilmiştir. Bütün bu hükümler birlikte yorumlandığında muayenehanelerin hekimlerin tek 
başına mesleklerini icra ettikleri sağlık kuruluşları olduğu, muayenehanelerde başka bir 
hekimi çalıştıramayacakları, ancak muayenehane niteliğinde olmayan sağlık kuruluşlarında 
ikinci bir iş yapılabileceği anlaşılmaktadır. 
  
Üyenizin ikinci bir iş olarak başka bir muayenehanede sağlık hizmeti sunmasının belirtilen 
hükümler karşısında olanaklı olmadığı düşünülmektedir.” denilmektedir. 
  
Odamız hukuk danışmanının da görüşleri ışığında üyemizin bu talebi olumlu 
sonuçlanamamıştır. Oda Yönetim Kurullarının, ikinci görev konusundaki başvuruları iş hacmi, 
ikinci görevlerin dişhekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve  
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benzeri hususları da göz önünde bulundurarak karar verme imkanı gözetildiğinde, Odamıza 
üyelerimizce gelen diğer bazı taleplerden ise olumlu sonuçlananlar olmuştur. Odamıza 
yapılan başvurularda çalışma saatleri önceden belirtilmek suretiyle; muayenehanede çalışan 
bir üyemizin poliklinikte çalışmasına, yine muayenehanede çalışan bir üyemizin özel 
hastanede çalışmasına ve Poliklinikte çalışan bir üyemizin özel hastanede çalışmasına 
Yönetim Kurulumuzca uygunluk verilmiştir. Konuyu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda 
kolaylıklar dilerim.             
 
               
TDB'DEN MUAYENEHANELERDEN HİZMET ALIMINA YÖNELİK AÇIKLAMA - 23.05.2012 
22 Mayıs 2012 tarihinde çeşitli yayın organlarında "Özel Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Alımı" 
konusunda haberler olması dolayısıyla Odamızı ve Türk Dişhekimleri Birliği'ni, konuyla ilgili 
farklı bir gelişme olduğunu düşünen çok sayıda meslektaşımız aramıştır. Bu nedenle Türk 
Dişhekimleri Birliği'nce meslektaşlarımıza yönelik aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Bilgilerinize 
sunarız. 
 
Türk Dişhekimleri Birliği'nden Muayenehanelerden Hizmet Alımına Yönelik Açıklama 
SGK’nın başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet 
alınmasına yönelik 22 Mayıs 2012 tarihinde basında yer alan haberler üzerine Birliğimizce bir 
açıklama yapma zarureti doğmuştur.   
 
Bilindiği gibi 17.01.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK ile yapılan 
görüşme sonrasında hizmet alım süreci görüşmelerine yeniden başlanmış ve heyetlerle ilk 
toplantı 29.03.2012 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıya ilişkin açıklama, aynı gün web 
sitemizden kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurulmuştur.   
 
SGK ile yapılan bu toplantı çerçevesinde kurumların kendi çalışmalarını yaparak ilerleyen 
günlerde tekrar bir araya geleceğini ve hali hazırda hizmet alımı görüşmelerinin devam 
ettiğini bir kez daha meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 
                         

HİZMET ALIMI, EKONOMİK KOORDİNASYON KURULU’NDA ELE ALINACAK - 30.06.2012 

28 Haziran 2012 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanı Sayın Fatih ACAR ile hizmet alımı konusunda görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeye TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, Genel Başkanvekili Kadir Tümay İMRE, 
MYK Üyeleri Muharrem ARMUTLU ve Cengiz TAMTUNALI katılmıştır. 
 
Hizmet alımına ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıda;  SGK Başkanı konuyu olumlu 
görüşle bir ay sonra toplanacak olan ve başkanlığını Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın 
yaptığı, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ,  Maliye Bakanı 
Mehmet  ŞİMŞEK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati YAZICI ile  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in üyesi bulunduğu 
Ekonomik Koordinasyon Kuruluna sunacaklarını belirtmiştir. 
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Görüşmenin hemen ardından Türk Dişhekimleri Birliği tarafından ağız diş sağlığı hizmetlerinin 
başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından alınmasının toplum ağız diş 
sağlığına, meslektaşlarımıza ve ülke ekonomisine getireceği olumlu yansımalarını anlatmak 
üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile görüşme girişimlerine başlanmıştır. 
 
İlk olarak  Bayram ÖZÇELİK  başta olmak üzere, dişhekimi milletvekilleri Sıtkı 
GÜVENÇ ve  Kadir Gökmen ÖĞÜT  ile konu paylaşılmıştır.  
 
29 Haziran 2012 tarihinde meslektaşımız Burdur Milletvekili Bayram ÖZÇELİK`in 
girişimleriyle  TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL ve MYK Üyesi Cengiz TAMTUNALI, 
Sağlık Bakanı  Prof.Dr. Recep AKDAĞ ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ile 
TBMM’de görüşerek kendilerine birer dosya sunmuşlardır. Görüşmede Sayın 
AKDAĞ;  konuya çok olumlu baktıklarını ve hizmet alımını destekleyeceklerini bir kez daha 
ifade etmiştir. 
 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun diğer üyeleri ile Türk Dişhekimleri Birliği'nin görüşmeleri 
ilerleyen günlerde sürecektir ve Odamıza bilgiler ulaştıkça da sizlerle paylaşmaya devam 
edeceğiz. 
 

    
HALKIMIZIN SAĞLIK HAKKI, YİNE VE SÖZDE EKONOMİK GEREKÇELERLE REDDEDİLDİ... 
- 07.09.2012 
Uzun süredir meslektaşlarımızın ve hastalarımızın pek çoğunun beklediği ve son olarak alt 
yapı çalışmaları tamamlanarak Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından görüşülen ağız diş 
sağlığı hizmetlerinin özelden satın alınması yine sekteye uğratıldı. Konuyla ilgili Türk 
Dişhekimleri Birliği Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Taner Yücel tarafından yapılan 
açıklamayı aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 
   
Prof. Dr. Taner Yücel tarafından yapılan açıklama 
Basın yayın organlarında yayınlanan haberlere göre; Ekonomik Koordinasyon Kurulu, 2012 
yılı sonu hedeflerinin tutturulamayacağı öngörüsüyle bütçede kısıtlamalara gidileceğini ve bu 
kısıtlamalara sağlık alanından başlanacağını, sağlık alanındaki ilk kısıtlamanın da alt yapı 
çalışmaları tamamlanmış olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin özelden alınmaması olduğunu 
açıklamıştır. 
  
Ekonomik Koordinasyon Kurulu, ağız diş sağlığı hizmetlerinin muayenehanelerden alınmasını 
reddederek, aslında 74 milyon vatandaşımızın en temel haklarının başında gelen sağlık 
hakkından faydalanma hakkını elinden almıştır. 
Tıpkı geçmişte olduğu gibi yine ve sözde ekonomik gerekçelerle alınan bu kararla; 
1) En temel insan hakkı olan hekim seçme özgürlüğü engellenmektedir. 
2) Toplumun sağlık hakkı kısıtlanmaktadır. 
3) Toplumun koruyucu ağız diş sağlığı hakkı göz ardı edilmektedir. 
4) Toplum, ağız diş sağlığı hizmetleri için performans sistemi altında ezilen kamuya 
(ADSM’lere) mahkum edilmektedir. 
5) Serbest çalışan dişhekimleri kamuyla haksız rekabet içerisinde yok edilmektedir. 
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6) Toplum, yoğun emek temelli çalışan dişhekimlerinin potansiyelinden ülke genelinde 
mahrum edilmektedir. 
 

2008 yılında başlayan 2009 yılında yine ekonomik gerekçelerle kesintiye uğratılan, 2012 
yılının Ocak ayında Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının talimatıyla yeniden başlayan 
bu süreçte; hizmet alınacağı yolunda Hükümet yetkililerince yapılan açıklamalarla hastalar ve 
dişhekimleri bir büyük beklenti içine sokulmuşlardır. Bunun sonucu hastalar tedavilerini 
ertelemişler, bu durum karşısında dişhekimleri de bir yıldır ağır bir işsiz durumuna 
düşürülmüştür. 
 

Halkın genel sağlığını çok yakından ilgilendiren ağız diş sağlığı; kısa vadeli hesaplarla, yanlış ve 
sözde ekonomik gerekçelerle Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından büyük tehlikeye 
atılmıştır. Ülke genelinde toplumun çok ciddi bir ağız diş sağlığı sorunu yaşadığı gerçeğini göz 
ardı eden Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun bu kararını Türk Dişhekimleri Birliği olarak 
şiddetle kınıyoruz. 
 

Türk Dişhekimleri Birliği’nin hem hizmeti kullananların (halkın), hem hizmeti sunanların 
(dişhekimlerinin), hem de hizmeti finanse eden kamunun (SGK) yararlanacağı projesi; 
koruyucu dişhekimliği hizmetlerini önceleyen, toplumun hizmete daha rahat ulaşması sonucu 
vatandaşın memnuniyetini arttıran, sürdürülebilir, denetlenebilir ve kamuya yıllık maliyeti 
belli olan bir öneridir. Koruyucu ve bilimsel temelli Türk Dişhekimleri Birliği politikalarının 
uygulanmaması, ülke kaynaklarının potansiyelinden yeterli faydalanılmaması sonucunu 
getirecek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefine ulaşılmasını engelleyecektir. 
 

Türk Dişhekimleri Birliği olarak uzun yıllardan beri hizmet alımına yönelik sürdürdüğümüz 
politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizin altını çizerken, bugüne kadar hiçbir sonuç 
alınamamış olmasının nedenlerini ve sorumlularını da meslektaşlarımızın ve kamuoyunun 
dikkatlerine sunarım. 
  
Prof.Dr.Taner YÜCEL 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Başkanı 
                   
ADS HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
DENETİMLERİ -11.06.2012 
14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
özel dişhekimi muayenehane ve müşterek muayenehanelerinin, özel ağız ve diş sağlığı 
polikliniklerinin ve özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ruhsata esas açılış denetimleri, 
kapanış denetimleri, rutin denetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek görevi İl Sağlık 
Müdürlüklerinin görevidir. İlgili Yönetmeliğin 4. Kısım Madde 29’unda "Sağlık kuruluşları 
müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetlenir. Şikayet, 
soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatı veya müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı 
denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler muayenehane ve ortak muayenehanelerde 
gerekli görüldüğünde, merkez ve polikliniklerde en az 6 ayda bir yapılır. Denetimlerde bu  
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Yönetmeliğin 7 numaralı ek’inde yer alan Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili 
bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır. 
 
Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen varsa biri dişhekimi olmak kaydıyla en az iki 
sağlık personeli ve oda tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin oluşturduğu ekip 
tarafından gerçekleştirilir. Denetim ekibinin yönetimi müdürlük yetkilisindedir. Olağan 
denetimler mümkün olduğu kadar mesai saatleri içerisinde ve düzenli aralıklarla 
gerçekleştirilir. 
 
Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, İlgili Yönetmeliğin Ek-7 Denetim Formu’nda 
eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre 
içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, Ek-7 Denetim 
Formu’nda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre 
boyunca faaliyet durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık 
kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerini 
gidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak 
iptal edilip geri alınır. 
 
Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda Ek-7 Denetim Formundaki birden çok eksikliğin aynı 
anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler 
giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm 
için belirlenen süre uygulanır.”denilmektedir. 
  
Yukarıdaki yönetmelik maddesinde de bahsedildiği üzere, bu konuda siz meslektaşlarıma, 
Ankara Dişhekimleri Odası temsilcisi arkadaşlarımın sadece sizlerin işlerinizi kolaylaştırmak ve 
haklarınızı Odanın talimatları doğrultusunda savunmak için bu kontrollerde bulunmaları 
kazanımında verilen mücadeleyi hatırlatmak isteriz. Temsilcilerimizin Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde yanınızda bir güç olduğunu bilmenizi rica ederiz. 
  
Bu yazının ekine Ek-7 olarak bilinen ve denetimlerde doldurulan formu sizlere hatırlatmak 
amacı ile koyuyoruz. Sanırız bu form üzerinden eksiklerimizi tamamlayarak denetimlerde zor 
durumlarda kalmaktan kurtulabiliriz. 
 
Sevgili Meslektaşlarımız, 
 
Ankara Dişhekimleri Odası temsilcileri denetim görevlerine katılmak için 
muayenehanelerinde o günler hasta almayarak fedakârlık yapmanın dışında, o günkü ulaşım, 
yemek gibi masraflarını da kendileri karşılamakta ve bu görevi meslektaşlarına hizmet için 
herhangi bir harcırah almadan yerine getirmektedirler. Temsilcilerimiz, siz sevgili 
meslektaşlarımız ile Ankara Dişhekimleri Odası tüzel kişiliğinin en önemli iletişim ayağı olarak 
da çalışmalarımızı desteklemektedir. Kendilerine içten çalışmaları için teşekkür ederken, 
sizlerin de arkadaşlarımızın görevlerini yerine getirmeleri konusunda onlara desteklerinizi 
esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. 
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA - 
28.06.2012 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 32.maddesi kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle beraber   Ek -

7 Denetleme Formu da değişmiştir. 

  

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede genel olarak 

Yönetmelik ile ilgili bir sorun olmadığı görülse de, Madde 32’de geçen “Birinci fıkra hükümlerine 

aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetleri ile ilgili konularda toplumu 

bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir” hükmü herhangi bir kısıtlayıcı süreye 

bağlanmadığı için daimi olarak yapılan bu tanıtım ve ilanların da reklam olarak kabul edilmesi 

gerektiği ve haksız rekabete yol açabileceği endişesini taşımaktayız. Yönetmelik ayrıca, Hukuk 

Müşavirliğimiz tarafından incelenmektedir. Hukuk Müşavirliğimizin konuyla ilgili yeni bir 

bilgilendirmesi halinde en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.    
                  
ANKARA SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ PLATFORMUNUN TEMEL İLKELERİ BELİRLENDİ - 
15.06.2012 
Geçtiğimiz ay Tabip Odası, Eczacı Odası ve Veteriner Hekimler Odası ile yapılan görüşmeler 

sonucu toplum sağlığını ilgilendiren konularda ortak refleks geliştirme,  ortak çalışmalar 

sonucu birlikte hareket ederek sağlık politikaları sonucu hekimlerin karşılaştığı sıkıntılarda 

etkin çözümler üretebilme düşüncesiyle bir platform oluşturma çabası içine girmiştik. 

12.06.2012 tarihinde Ankara Tabip Odası'nda yapılan toplantı sonucu Ankara Sağlık Meslek 

Örgütleri Platformunun temel ilkeleri üzerinde görüşme yapıldı. 

Son dönemde yapılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi yasal değişikliklerle meslek örgütlerinin güçleri 
azaltılmaya çalışılıyor. Bu dönemde Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Platformu gibi önemli bir 
birliktelikte hareket ederek daha güçlü ve etkin olacağımızı düşünüyoruz. 
           

    
663 SAYILI KHK VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI - 20.06.2013 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Başbakanımız tarafından 18.06.2012 tarihinde 663 Sayılı 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı sunulmuştur. Bu kanun tasarısının dişhekimlerini doğrudan ve dolaylı olarak 
ilgilendiren maddeleri hakkında hukuk büromuzun değerlendirmesini aşağıda bilgilerinize 
sunarım. 
  
18 maddeden oluşan bu tasarı ile; 

1. 2. 3. Maddelerde: Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkilerini yürütmek, Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevleri arasında iken, bu görev için bakanlığa 
bağlı ayrı bir hizmet birimi olarak müşavirlik oluşturulmaktadır. 
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2. Maddede: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “İlaç, tıbbî cihaz ve ürünler dışında 
kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve 
denetlemek” şeklindeki görevine son verilmektedir.  
 
Aynı maddede Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kura ile ataması yapılan personelin 
işlemlerini yürütme yetkisine son verilmektedir. Böylece kura ile ataması yapılan tek sağlık 
personeli olan hekim ve uzman hekimlerin atama işlemlerini yürütme yetkisi de Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden çıkarılmaktadır. 
  
4. Maddede: İl Sağlık Müdürlükleri ve Valiliğin Bakanlığın ildeki temsilcisi olması sona 
erdirilmektedir. 
  
5. Maddede: Kararnamede Kamu Hastane Birliklerinde ek II sayılı cetvelde belirtilen 
personelin sözleşmeli olarak çalıştırılacağı belirtilmektedir. Ek II sayılı cetvelde genel sekreter, 
hastane yöneticisi ve başhekim dışında uzman personel olarak istihdam edilecek kişilerin 
sözleşmeli olarak çalıştırılması söz konusudur.  Uzman personel ise hekim, dişhekimi, eczacı 
ve Sağlık Bakanlığının hizmet alanı ile ilgili mesleki bilgisi olan kişilerden oluşturulacaktır. 
Kararnamede sözleşmeli olarak Birliklerde çalıştırılması öngörülen personelin Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumunda Yönetim kadrolarında çalıştırılabileceği de düzenlenmiştir. 
  
Tasarı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacak mesleki alanlardan hekim,  dişhekimi ve eczacıların 
yalnızca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda değil diğer bağlı kuruluşlarda da yönetici 
kadrolarında sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi önerilmektedir.Sözleşmeli personelin çalışma 
usul ve esaslarının Bakanlık tarafından belirlenmesi öngörülmektedir. 
  
Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanan personelin atandığı yerdeki Kamu Hastane 
Birliklerinin yönetici kadrolarında Bakanlık tarafından sözleşmeli personel olarak 
çalıştırılmalarını sağlamak için Kararnamenin 33. Maddesine 8. Fıkranın eklendiği 
belirtilmektedir. Personelin görevlendirildiği süreler devlet hizmeti yükümlülüğü süreleri 
içerisinde değerlendirilmektedir.   Ancak 33. Maddede sözleşmeli çalıştırılması öngörülen 
personelin unvanlarının yer aldığı Ek II sayılı cetvelde yalnızca yönetim görevleri değil 
“uzman” kadroları da yer almaktadır. Tasarıya eklenmese öngörülen 8. Fıkra ile sözleşmeli 
çalıştırmanın hekimlerin iradesine bağlı olmaksızın devlet hizmeti yükümlülüğüne ve yönetim 
görevleri dışına da yaygınlaştırılması söz konusu olmaktadır. 
  
6. Maddede: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan sağlık personeline karşı görevi sırasında 
işlenen suçlarda Bakanlık ve Bağlı kuruluşların avukatları tarafından yapılacak hukuki 
yardımlarda vekaletname aranmayacağı düzenlenmektedir. 
  
7. Maddede: Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan il sağlık müdür yardımcısı, şube 
müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırmacı olarak 
atanan ve Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda halen aynı görevi sürdürenlere 663 sayılı KHK’nın 
yayımlandığı 02.11.2011 tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek üzere ve görevlerini 
yürüttükleri sürece 209 sayılı Yasa uyarınca yapılan ek ödemelerin eski kadrolarına göre 
hesaplanacağı düzenlenmektedir. 
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8. Maddede: 663 sayılı Kararnamenin eki olan III sayılı Kamu Hastane Birlikleri Sözleşme 
ücreti cetvelinde başhekimlik sütununa dişhekimleri eklenmiştir,  başhekim yardımcılığı 
sütununa da dişhekimliği ile daha önce cetvelde yer almayan “diğer” diye bir ibare 
eklenmiştir. Böylece hekim ve dişhekimi olmayan kişilerin başhekim yardımcısı olarak 
atanacağı ve buna göre ödeme yapılması öngörülmektedir. 
  
9. Maddede: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatındaki müsteşar, müsteşar yardımcısı, sağlık 
politikaları kurulu ve hizmet birimleri müdürlük kadroları 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında KHK’ye eklenmektedir. 
  
10. Maddede: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ikinci görevlendirmeye ilişkin 88. 
Madesinin ikinci fıkrasının a) bendi değiştirilmektedir. Değişiklikle 663 sayılı KHK ile  yeni 
kurulan bağlı kuruluşların taşra teşkilatındaki yönetim görevlerinin de ikinci görev olarak 
yaptırılabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür 
yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, 
başhekimlik, başhekim yardımcılığı ve il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerindeki şube 
müdürlükleri görevleri ikinci görev olarak yaptırılabilecektir. 
  
11. Maddede: 3359 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesi yeniden düzenlenmektedir. Madde ile  
Sağlık Bakanlığı Bağlı Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve 
İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hususlar yasa kuralı haline 
getirilmektedir. Buna göre nüfusu 850 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma 
hizmetlerinin; eğitim-araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma 
merkezlerinden yalnızca birisi tarafından verileceği, bu illerde Bakanlık ve üniversitenin tıp 
lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanıma gidilmesinin zorunlu olduğu, 
birlikte kullanılan üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Sağlık 
Bakanlığının mevzuatı uyarınca hizmet sunulacağı, bu birimlerin Bakanlıkça atanan 
Başhekimce yönetileceği, üniversite personelinin de Başhekim sorumluluğunda olacağı, 
üniversite tarafından birlikte kullanılan kurum veya kuruluşlarda görevli personelin profesör 
ve doçent kadrolarına atanabilmesi için, bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi 
kadrolarından da yararlanılabileceği, birlikte kullanım protokolünün il valisi ve üniversite 
rektörü arasında imzalanacağı belirtilmektedir. 
 
Bakanlık ve üniversitelerin birlikte kullanım dışında eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma 
ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapılabileceğini, birlikte kullanım ve 
işbirliğine dair Yönetmelik yayımlanacağı düzenlenmektedir. 
  
-      “Birlikte kullanım, iş birliği” adı altında Tıp Fakültesi hastaneleri olan “sağlık uygulama ve 
araştırma merkezleri” Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları haline getirilmektedir. 2011 
yılı Şubat ayında Tasarının bu maddesi ile aynı içeriğe sahip Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık 
Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik yayımlanmış, 494 öğretim üyesi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve 
Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Yönetmelik maddelerinin yürütmesi 
durdurulmuş, dayanak Yasa maddesinin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulmasına karar verilmiştir.  İtiraz yolu ile Anayasaya başvurulmasına ilişkin kararın  
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özünü yükseköğretim kurumlarının sahip olması gereken bilimsel özerkliğine aykırılık 
oluşturmuştur. Başvuru henüz Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülmemiştir. Yürütmesi 
durdurulan Yönetmelik kuralının bu kez aynı Anayasaya aykırılık unsurlarını taşır biçimde 
yasa kuralı haline dönüştürülmesi öngörülmektedir. 
  
12. Maddede: İlk defa kamu hizmeti ve görevinde istihdam edilecek eczacılar ve diş 
tabiplerinin, 31 Aralık 2012 tarihine kadar, sınavlara tabi olmaksızın kurayla atanabileceği 
belirtilmektedir. Madde gerekçesinde ÖSYM tarafından kamu personeli seçme sınavının 
yapılması ve sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılmasının yılın son çeyreğinde mümkün 
olabilmesi, bu süre zarfında hizmetlerde bir aksamanın yaşanmaması için kura ile atamanın 
yapılacağı ifade edilmiştir. 
  
13. Maddede: 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. Maddesinde yapılacak değişiklikle 
entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde arttırımlı ücretten yararlanan  aile hekimleri ve 
aile sağlığı elemanları hariç olmak üzere aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının haftalık 
normal çalışma süreleri ve mesai süreleri dışında nöbet tutturulması   öngörülmektedir. 
Nöbet tutturulacak yerler ise yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı 
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleridir. Bu halde 657 Sayılı Yasanın Ek Madde 33’teki 
nöbet ücretlerinin ödenmesi kararlaştırılmaktadır. Fazla çalıştırmanın bir üst sınırı da 
maddede düzenlenmemektedir. 
  
Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki aile hekimliği eğitimi verenler ile aile 
hekimliği uzmanlık eğitimi görenlere, asistan başına hizmet verdiği kişi sayısı 4000’ni 
aşmamak ve kayıtlı kişi başına 5 TL’den fazla olmak üzere belirlenecek tutarın kurum döner 
sermayesine yatırılacağı, buradan aile hekimliği merkezlerinin tüm giderlerinin ödeneceği, 
ayrıca bu miktardan usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bir yöntemle de öğretim üyesi 
ve asistanlara ödeme yapılacağı belirtilmiştir. 
  
14. Maddede: Aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerinin Bakanlıkça belirlenen kıstaslar 
çerçevesinde belirleneceği ifade edilmektedir. Madde gerekçesinde aile sağlığı merkezlerinin 
daha uzun süre açık kalması için bu düzenlemenin yapıldığı belirtilmektedir. Aile sağlığı 
merkezlerinin tüm personeli yönünden mesai saatlerinde kanuni güvence ortadan 
kaldırılmakta, Bakanlığı yönetsel tasarruflarla çalışma saatlerini arttırmasına ilişkin yetki 
verilmektedir. 
  
15. Maddede:  209 sayılı Kanun’un 5. maddesine yapılan ekleme ile idari halk sağlığı müdür 
yardımcısına da personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden ek ödeme 
yapılması öngörülmektedir. 
  
16. Maddede: Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son 5 yıl 
içinde en az toplam 1 yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi 
bulunanlar ile üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümlerinden mezun olan ve olacakların 
Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen eğitimleri alarak, açılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde 
perfüzyonist yetkisiyle çalışabileceği düzenlenmektedir. 
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- Ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son 5 yıl içinde en az toplam 1 yıl süreyle 
yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi olanlar da açılacak sınavlarda başarılı 
olmaları halinde ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak görev yapabileceği ifade edilmektedir. 
  
- Perfüzyonist ve ağız ve diş sağlığı teknikeri eğitim ve sınavların en geç 31 Aralık 2012 
tarihine kadar yapılacağı, sınavlara gireceklerin bu süre içerisinde çalışmalarına devam 
edebileceği düzenlenmektedir.  
               
117 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI - 21.06.2012 
Vergi mükelleflerini, yürürlüğe girdiği Mayıs 2012 itibariyle ilgilendiren ve KDV tevkifat 
uygulaması ile bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve 
esasları belirleyen 117 Seri Nolu  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, T.C. Maliye Bakanlığı 
tarafından 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  
 
Bu yayınlanan genel tebliğ ile KDV tevkifatının kapsamı genişletilmiştir. Mesleğini serbest 
olarak (muayenehane, müşterek muayenehane, ağız ve diş sağlığı polikliniği ve ağız ve diş 
sağlığı merkezlerinde) icra eden meslektaşlarımızın aşağıdaki konularda yapacakları hizmet 
alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
  
KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından kısmi tevkifat yapılacak hizmetlere ilişkin 
Odamız Mali müşavirliğince hazırlanmış olan ayrıntılı bilgileri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 
 
KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar Tarafından Kısmi Tevkifat Yapılacak Hizmetler; 
  
· İş Gücü Temin Hizmetleri 
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde 
kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti 
alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
  
· Yapı Denetim Hizmetleri 
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından 
(9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
  
· Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu 
İşlere Aracılık Hizmetleri 
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta 
ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (3.2.7.2.6) bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde, 
alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
  
· Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler 
Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan, bu Tebliğin (3.2.9.2.) bölümü 
kapsamındaki işlemlerde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlar tarafından (9/10) oranında 
KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
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· Temizlik ve Çevre Bakım Hizmetleri 
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların Tebliğin (3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, 
çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı 
uygulanacaktır. 
  
· Servis Taşıma Hizmeti 
Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık 
hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
  
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,00 TL'yi 
aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise 
tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 
 
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay 
beyan süresi içerisinde 2 nolu KDV Beyannamesi ile bağlı bulunulan vergi dairesine 
bildirilecektir. İşlem bedelinin ödenmemesi beyan edilmesine engel değildir. Cezai işlem 
uygulanmasına maruz kalmamak için, bu kapsama dahil olan işlemlerde fatura ve benzeri 
evrakların süresi geçmeden satıcı firmadan alınmasına ve mali müşavirinize iletilmesine özen 
gösterilmelidir. 
  
Sonuç ;  
Bu tebliğ kapsamına giren hizmet alımlarında, satıcı firma, faturasını bu tebliğe uygun olarak 
düzenleyecektir. Faturada ödenmesi gereken KDV tebliğde bulunan orana göre satıcı firmaya 
hizmet alımı ve KDV tevkifatı uygulanan tutar satıcı firmaya ödenecektir. Kalan KDV tutarı ise 
2 nolu KDV Beyannamesi ile bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.  
 
Örnek: 
KDV hariç 3.000,00 TL tutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV 
tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 
 
İşlem Bedeli                      :3.0000,00 TL 
Hesaplanan KDV                 : 540,00 TL 
Tevkifat Ora                      : 5/10 
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV          :    270,00 TL 
Tevkifat Dahil Toplam Tutar                        : 3.540,00 TL 
Tevkifat Hariç Toplam Tutar                        : 3.270,00 TL 
Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır. 
               
ŞİRKET ŞEKLİNDE AÇILMIŞ BİRDEN FAZLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİNE MESLEK 
İCRASINDA BULUNMAKSIZIN ORTAK OLUP OLAMAYACAĞI HAKKINDA - 22.06.2012 
Odamız üyesi meslek icrasında bulunmayan, mesul müdürü de olmadığı bir ağız ve diş sağlığı 
polikliniğinin ortağı olan, diğer yandan başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği açmak istediğini 
ve burada da yalnızca hissedar olacağını belirtmekte olan Odamız üyesi meslektaşımız, 
Odamıza bir dilekçe ile başvurmuştur. Dilekçesinde şirket şeklinde açılmış birden fazla ağız ve 
diş sağlığı polikliniğine meslek icrasında bulunmaksızın ortak olup olamayacağı hususunda  
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uygunluk istemiş olup, bu husus ile ilgili olarak Odamız hukuk müşavirliğince aşağıdaki 
değerlendirme yapılmıştır. 
  
“Bilindiği üzere ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehanelerin ve özel sağlık 
kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesiyle ilgili usul ve esaslar, Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 
  
Yönetmeliğin 5. maddesinde; özel sağlık kuruluşlarının merkez, poliklinik, müşterek 
muayenehane ve muayenehane olarak açılabileceği belirtilmiştir. Bu sağlık kuruluşlarından 
“muayenehane”, tek bir dişhekiminin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden 
açtığı sağlık kuruluşu olarak tanımlanırken; “merkez”, “poliklinik” ve “müşterek 
muayenehane” birden fazla dişhekiminin müştereken açtıkları sağlık kuruluşları olarak 
tanımlanmıştır. Tanımlamalar uyarınca bir “müşterek muayenehane”yi bir dişhekimi ve bir 
tabibin müştereken açabilmeleri olanaklıyken,  “merkez” ve “poliklinik” açılabilmesi için 
başvuruda bulunan kişilerin tamamının dişhekimi olması gerekmektedir. 
  
Bu sağlık kuruluşlarından “merkez” ve “poliklinikler”i açmaya yetkili kişiler ise Yönetmeliğin 
6. maddesinde sayılmıştır. Bu kuruluşlar; “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanun'a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan 

dişhekimleri”nin yanı sıra “ortaklarının tamamı dişhekimlerinin bulunduğu 

şirketler” tarafından açılabilecektir. Görülebileceği üzere Yönetmelik, merkez veya poliklinik 
açmak isteyen şirket ortaklarının tamamının dişhekimi olmasını zorunlu bir şart olarak 
düzenlemektedir. 
  
Yönetmeliğin bir bütün olarak ilgili hükümleri incelendiğinde 5. maddesindeki “birden fazla 
dişhekimi”nin yerini 6. maddede “ortaklarının tamamı dişhekimi olan şirket”in aldığı 
görülmektedir. Yönetmeliğin, ortaklarının tamamı dişhekimi olan şirketlere böyle bir yetki 
tanımasındaki amacın; birlikte bir merkez veya poliklinik açmak isteyen ancak bu birlikteliği 
bir şirket olarak yapılandırmak isteyen dişhekimlerine olanak tanımak olduğu görülmektedir. 
Öte yandan öteden beri birden çok hekim tarafından ayakta teşhis ve tedavi hizmeti vermek 
üzere açılan sağlık kuruluşları özü itibari ile muayenehane statüsünde sayılmıştır. Bu nedenle 
de bir dişhekiminin, ağız ve diş sağlığı polikliniği açan şirketlere ortak olması, ortaklık sayısı 
oranında muayenehane açması anlamına gelmektedir 
  
Bütün bunlardan çıkan sonuç, şirket ortakları olan dişhekimlerinin meslek icrasında bulunan 
diğer ortakları gibi mesleğin uygulanmasına ilişkin kurallara uyma zorunluluklarının 
bulunduğudur. Mesleki kurallara göre de bir dişhekiminin aynı ilde veya farklı illerde birden 
fazla özel sağlık kuruluşu açması ve/veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışması 
yasaklanmıştır. 
  
Öte yandan mesleğe tanınan yetkinin bu şekilde meslek icrası olmaksızın farklı polikliniklere 
ortak olma ve bu ortaklıkların gelirinden pay alma şeklinde kullanılması mesleki faaliyeti bir 
hekimlik faaliyeti olmaktan çıkarmakta ve ticari bir faaliyete dönüştürmektedir. Oysaki Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğünün 8. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine 

ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez.”   
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Sonuç olarak; bir dişhekiminin birden fazla şirkete ortak olarak, ağız ve diş sağlığı hizmeti 
verilen bir poliklinik açmasının, birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak sonucunu doğuracağı, 
yalnızca ortaklık şeklinde yürütülen bir dişhekimliği faaliyetinin meslek kurallarına da aykırı 
olacağı düşünülmektedir.” 
 
MESLEKTAŞIMIZIN ŞİRKET ŞEKLİNDE AÇILMIŞ BİRDEN FAZLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
POLİKLİNİĞİNE MESLEK İCRASINDA BULUNMAKSIZIN ORTAK OLUNUP OLUNAMAYACAĞI 
HAKKINDA GÖRÜŞÜMÜZE YORUM YAZISI HAKKINDA  - 05.07.2012 
Bir meslektaşımız odamıza başvurarak, mesleğini icra etmeksizin,  ağız ve diş sağlığı hizmeti 
veren birden fazla poliklinik ya da merkeze ortak olup olamayacağını sormuştur. Hukuk 
Büromuz tarafından hazırlanan yazılı görüşte ise özetle; 
  
· Dişhekimlerinin ayakta ağız ve diş sağlığı hizmeti veren, poliklinik, merkez ya da birleşik 
muayenehane gibi yerlerde verdikleri sağlık hizmetinin özü itibari ile muayenehanede verilen 
sağlık hizmeti ile eşdeğer olduğunu, 
· Ayakta ağız ve diş sağlığı hizmeti veren birden fazla şirkete ortaklığın birden fazla yerde 
muayenehane açma anlamına geleceği bunun da 1219 sayılı yasa ile yasaklandığı, 
· Birden fazla dişhekiminin ortağı olduğu poliklinik ya da merkezlerde ortaklık ilişkilerinin 
şirket şeklinde düzenlenmesine izin verilmiş olmakla birlikte ortaklık ilişkisinin ticari bir 
niteliğe büründürülemeyeceği belirtilmiştir. 
  
Bu görüş yazısının elektronik ortamda yayınlanması üzerine bazı meslektaşlarımız ise 
İstanbul’da ağız diş sağlığı merkezlerine şube açma izni verilerek bu yasağın ihlal edildiğini, 
zaten şirket ortaklarının da ticaret odasına üye olduğunu, dolayısıyla bu görüşe 
katılmadıklarını, isteyen dişhekimlerinin istedikleri kadar ağız ve diş sağlığı hizmeti veren 
şirkete ortak olabilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 
  
Bu tartışmalara katkı sağlaması amacı ile Odamızın meslek politikaları hakkında hukuksal 
dayanaklar da ele alınarak bazı bilgilerin paylaşılmasında yarar görülmüştür. Sağlık 
kuruluşlarının ticari amaçla açılıp açılmaması, bu kuruluşları kimlerin açması gerektiği, sağlık 
hizmetinin topluma nasıl verilmesi gerektiği, hekimlerin hak ve yetkilerinin ne olması 
gerektiği, yani sermayesi olan bütün kişilerin istedikleri her yerde ve istedikleri her işi 
‘eleman’ çalıştırarak yapıp yapamayacakları gibi konular öncelikle bir sosyal politika 
konusudur. Bu sosyal ve mesleki politika tercihlerinin, hukuk metinlerine, uygulamalara ve 
biz dişhekimlerine de farklı yansımaları vardır. 
  
1933 yılında çıkarılan 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile yataklı sağlık hizmeti veren 
özel hastaneleri hekim, dişhekimi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yani şirketlerin de 
açabileceği kabul edilmiştir. 
  
1928 yılında çıkarılan Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa ile yani 
bugünkü anlatımla Tıp Sanatlarının Uygulanmasına Dair Yasayla yataklı olmayan ve hekim 
tarafından ayakta sağlık hizmeti verilen muayenehanelerin hekimler ve dişhekimleri 
tarafından açılabileceği belirtilmiştir. Yine aynı düzenlemede hekimlik mesleği faaliyeti ile  
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ticari nitelikteki faaliyetlerin birleşemeyeceği belirtilmiştir yapamayacağı kanunla 
belirlenmiştir. 
  
Süreç içinde hekim olmayan kimi sermaye sahipleri de hekimlerle bir araya gelerek ayakta 
tanı ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarını açmak istemişlerdir. Konu defalarca yargıya 
yansımıştır. Burada bu tür yerlerin tıbbi teknolojinin de gelişmesi ile birlikte ciddi bir sermaye 
gerektirdiği bunun hekimler tarafından karşılanamayacağı ayrıca teşebbüs hürriyetinin bir 
sonucu olduğu başta olmak üzere pek çok sav ileri sürülmüştür. 
  
Bu alanda bilinen kararlardan ilki 1954 tarihlidir; “..haddizatında tababet sanatının; muayyen 
bir yerde yalnız bir tabip tarafından ifa edilmesi ile muhtelif ihtisas şubesine mensup bir 
kaçının bir araya gelerek yapılması arasında bir mahiyet farkı bulunduğu da 
düşünülemez...”.[1] sonucuna varılan Danıştay kararında polikliniklerin birden fazla hekimin 
bir araya gelerek mesleklerini serbestçe icra ettikleri muayeneler olduğu 1219 sayılı Yasa 
uyarınca  hekim olmayan kişilerin polikliniklere ortak olamayacağı ve bu nitelikte yerler 
açamayacağı sonucuna varılmıştır. 
  
Danıştay 3. Dairesi’nin Danıştay Umumi Heyetinde görüşülerek onanan E.1965/357, 
K.1965/410 sayılı kararında ise ; “mahiyeti itibariyle bir muayenehane demek olan 
polikliniğin de ancak, tababet icrasına mezun olan kimseler tarafından açılabileceğinin ve işin, 
münhasıran kar gayesi ile ele alınacak bir ticaret konusu yapılamayacağının bu 
itibarla...hekim olmayan şahısların bu faaliyete iştiraklerinin yasaklanmış bulunduğunun 
kabulü zorunludur” sonucuna varılmıştır. 
  
Danıştay 10. Dairesi’nin temyiz incelemesinden geçerek kesinleşen 2000 yılında verdiği bir 
kararında ise “...1219 sayılı Yasaya göre doktor olmayan kişilerin poliklinik açmasına yasal 
olanak bulunmadığından, davacıların da işletmekte olduğu tıp merkezinin doktor olmayan 
davacının ortaklığında faaliyetini sürdürmesine izin verilmemesine ilişkin işlemde hukuka 
aykırılık bulunmadığı” belirtilmiştir.[2] 
  
1219 sayılı Yasa’nın yukarıdaki yargı kararlarına dayanak oluşturan kararları bugün de 
yürürlüktedir. Bu kararlara yansıyan iki şey birbirinden koparılamaz bir bütünlük 
göstermektedir. Ticari faaliyet yasağı ile hekimlik faaliyeti. Tersten söylersek, eğer hekimlik 
faaliyetine ticari bir veçhe yani görünüm verilmesi yasak değilse bu durumda hekimlerin 
açtığı yerleri sermaye sahibi olan herkes açabilir. 
  
Ağız diş sağlığı hizmeti veren polikliniklerin ve merkezlerin açılışı için birden fazla 
dişhekiminin bir araya gelmesi ve birden fazla diş ünitinin bulundurulması istenilmektedir. Bu 
hekimlerin aralarındaki ortaklık ilişkisini ne şekilde kuracakları, yani şirket mi yoksa adi 
ortaklık mı olacağı yönünde bir zorlama yoktur. Hekimlerin aralarındaki ortaklık ilişkisini 
şirket kurarak düzenlemeleri halinde ticaret odasına üyelikleri 1219 Sayılı Kanun yasağına 
aykırılık değil midir sorusu da elbette akla gelmektedir. Aristo’ya haksızlık etmemek kaydı ile 
ona atfen bilinen düz mantık ile düşünürsek öyle kabul edilebilir. Dolayısıyla yalnızca 
kanunlar hiyerarşisinde en altta bulunan Yönetmelik hükümlerinden yola çıkarak ağız diş 
sağlığı hizmetlerini Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketler verebiliyor diye bu ilişki 
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ticari bir ilişkidir sonucuna varırsak, niye ortaklarının tamamı dişhekimi olmak zorunda 
sorusunun yanıtını nereden bulacağız. Ancak o ilişkinin özüne bakarak uygulanacak kuralları 
tespit etmek ve niteliğini belirlemek gerekmektedir. 
  
Eğer verilen hizmet hastanede verilmesi gerekmeyen ayakta tanı ve tedavi hizmeti ise bu 
hizmeti verecek yerler hekimler tarafından açılabilmelidir. Çünkü 1219 sayılı Yasa böyle 
demektedir. Bu tür yerleri hekimler açsın demek sadece o hizmeti hekimler versin demek 
değildir. Çünkü öyle olsaydı tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi herkes açabilir ama belirli 
niteliklere sahip kişiler çalıştırılmalı ve hizmet ona göre verilmeli diye kural konularak sorun 
çözülebilirdi. Bu tür yerleri hekimler açsın demek bu hizmeti hekimler versin demektir ama 
aynı zamanda bir sosyal politika olarak da hekim hekimi çalıştırmasın, hekimler kendi 
emekleri sonucunda emeklerinin karşılığını alarak hayatlarını sürdürsün, mesleki faaliyetlerini 
kendileri ve toplum yararına böylece yapsınlar kuralını da içermektedir. Her hukuk kuralının 
aynı zamanda belirli kişi ya da grupları, toplulukları hedef alan sosyal tedbirleri de içerdiği 
unutulmamalıdır. 
  
Elbette bir sağlık kuruluşunun aynı il içinde şube açmasına, diğer hekimleri çalıştırmasına izin 
veren Yönetmelik hükmü ve uygulamalar Yasada yansımasını bulan sosyal politika ile 
uyuşmamaktadır. Ancak ülkemizdeki tek çelişkinin de bu olduğunu söyleyemeyiz herhalde. 
  
Diğer taraftan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin KHK’nin 57. 
maddesinde düzenlenen ruhsatlandırma ve lisans bedeline ilişkin düzenlemede henüz alt 
düzenlemeler ile açılmadığı için bizi nasıl etkileyeceği belirsiz bir tehdit olarak durmaktadır. 
Bu maddenin 1. fıkrasına göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya 
onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük 
belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 150.000.-TL’yi geçmemek üzere Bakanlıkça 
belirlenecek tarifelere göre ücret alınacaktır. Maddenin 2. fıkrasında ise gerçek veya tüzel 
kişilere sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme ve benzeri sağlık kuruluşları açabilme 
yetkisi veren lisansların açık arttırma ile belirlenecek bedel karşılığında verileceği 
düzenlenmiştir. 
 
Biz 57. maddenin esasen dişhekiminin serbest meslek icra etme yetkisini içeren ayakta tanı 
ve tedavi hizmetlerini kapsamayacağını, kapsamaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak 
dişhekimlerinin ağız ve diş sağlığı hizmeti veren istedikleri sayıda şirkete üye olabileceğini 
düşünen meslektaşlarımızın baktığı yerden maddeyi yorumlarsak, büyük sermaye 
sahiplerinin hepimizi yutabileceği ve kendi adımıza değil yalnızca işveren adına sınırlı bir 
ücretle çalışan dişhekimleri olacağımızı söylemek de kör bir tahmin olmasa gerek. 
  
14. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nun, hekimlik mesleğinin icrası ve 
misyonuna bakışı hakkında da ipuçları veren yukarıdaki açıklamaların; dişhekimlerinin 
çalışmalarının, mesleğimizin diğer dinamiklerinin göz ardı edilerek sadece ticari kural, 
yönetmelik, kanun gibi açılardan değerlendirilmesinin uygun olmayacağının bir tanımı olarak 
ele alınmasını önemle rica ederiz. 
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POLİKLİNİK SAHİBİ DİŞHEKİMİNİN ÖZEL HASTANEYE HİSSEDAR OLMASI HAKKINDA  -
25.06.2012 
Odamıza sıklıkla sorulan sorular arasında yer alması nedeniyle Yönetim Kurulumuzca, ağız ve 
diş sağlığı hizmeti sunulan bir poliklinik ortağı dişhekiminin, mesleki faaliyet yürütmemek 
kaydı ile bir özel hastanenin veya bir özel diş hastanesinin büyük hissedarı olup 
olamayacağının Odamız Hukuk Müşavirliğince değerlendirilmesinin yapılması istenmiştir. 
  
Odamız Hukuk Müşavirliğince yapılan değerlendirme şu şekildedir; 
  
“Bir dişhekiminin, düzenlemelerde sorumluluğu ayrı biçimde düzenlenen meslek icrası ya da 
mesul müdürlük gibi ayrıksı bir hal olmaksızın, yalnızca “özel bir hastaneye veya özel bir diş 
hastanesine hissedar olup olamayacağı” ile sınırlı biçimde değerlendirme yapılmıştır.  
  
Öncelikle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu yönde yasaklayıcı 
bir düzenleme bulunmamaktadır. 
  
Hususi Hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde de dişhekimlerinin 
hastanelere ortak olmasını engelleyen bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Aksine bu 
düzenlemelerde, özel hastane veya özel diş hastanelerinin hekimlerin yanı sıra hekim 
olmayan gerçek ve tüzel kişilerce de açılmasına izin verilmiştir. 
  
Tüm bu hususlar çerçevesinde ağız ve diş sağlığı polikliniği ortağı olan ve poliklinikte meslek 
icrasında bulunan bir dişhekiminin, mesleki faaliyet yürütmeyeceği, mesul müdürlük gibi 
ayrıca değerlendirilmesi gereken bir görev de üstlenmeyeceği hallerde özel bir hastanenin 
veya özel bir diş hastanesinin hissedarı olmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı 
kanısındayız.” 
 
Hukuk Müşavirliğimizce iletilmiş görüş doğrultusunda hareket edilmesinin daha doğru 
olacağını tekrar hatırlatır,  tüm meslektaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 
 
                
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NDEN REKLAM VE TANITIM CEZASINA İPTAL KARARI  -  
25.06.2012 
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesini 
dayanak alarak 25.11.2011 tarihinde Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı 
meslektaşlarımız, web sitelerinin çıktıları alınarak reklam ve tanıtım yaptıkları gerekçesiyle, 
yönetmeliğin Ek 7 Formunun 27. Maddesine göre 15 gün süreyle işyeri faaliyetlerinin 
durdurulması cezası almışlardı. 
  
Bu süreçte meslektaşlarımız tarafından kapatmaları durdurmaya yönelik davalar açılmıştı. 
Cezayı uygulayan birim olan  Yenimahalle  Kaymakamlığı'na   ve İl valiliğine karşı 
açılan   davalardan birisi temyiz yolu açık olmak üzere meslektaşımız lehine sonuçlanmıştır. 
Örnek oluşturması bakımından idare mahkemesi kararını ekte sizlerle paylaşıyoruz. 
Olumsuzluklarla karşılaşmamanız dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. 
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BİRİKMİŞ AİDATLARIN FAİZLERİNİN AFFI HAKKINDA YASAL DUYURU  -  28.06.2012 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
İlgili Kanun ekte bilgilerinize sunulmuştur. Daha önce 23 Mart 2011 tarihinde duyurmuş 
olduğumuz Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki “Torba Yasa” olarak anılan 6111 Sayılı Kanun, 25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 
(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanuna uygun olarak dilekçe veren 
meslektaşlarımız bulunmaktadır. 
 

Meslek Odalarına aidat borçlarından dolayı 6111 sayılı kanunun 4.Kısım 17.maddesi 11-a bendine 

göre başvuran meslek mensuplarından, bir takım aksaklıklar dolayısıyla borçlarını ödeyemeyenler 

için 6322 Sayılı Kanunun 42. Maddesinde yapılan yeni  düzenlemeye göre;  

 

“Önceden yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu 

tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren 6111 sayılı Kanunun 19'uncu maddesinde 

belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın 

başından (01.07.2012) itibaren dört ay içerisinde (31.10.2012 tarihine kadar) ödemeleri şartıyla 

6111 sayılı Kanun hükümlerinden yeniden yararlandırılır.” denilmektedir. 

 

Buna göre;  6111 Sayılı kanunla yeniden yapılandırma kapsamında Odamıza aidat borcu bulunan, 

kısmen veya hiç ödememiş dişhekimlerinin yeniden yapılandırmanın son günü olan 30.09.2011 

tarihinden  01.07.2012 tarihine kadar (6183 sayılı Kanunun 51 maddesine göre aylık % 1,40 

) hesaplanacak  faizi ile birlikte 01.07.2012 tarihinden itibaren dört ay içerisinde (31.10.2012 

tarihine kadar) borç asıllarını ödemeleri gerekmektedir. 

 
Sevgili meslektaşlarım, yıllardır birçok talihsizlikle karşılaşan ve aidatlarını çoğu kez elde olmayan 
nedenlerle ödeyememiş birçok meslektaşımızın birikmiş aidat borçlarının faizlerle büyümüş 
meblağının sadece anaparasını Odamıza ödeyebilmek için Odaya başvuru yaptığı halde 
ödeyememiş olan meslektaşlarımız için tekrar tanınmış bir hak söz konusudur. 31 Ekim 2012 
tarihine kadar ödeme yaparak bu fırsatı kendi lehinize çevireceğiniz inancımızla, çalışmalarınızda 
kolaylıklar dileriz. 
 

               
ANAYASA MAHKEMESİNİN SAHTE DİŞHEKİMİ KONUSUNDAKİ KARARI HAKKINDA-
29.06.2012 
Dişhekimliği mesleğini diplomasız olarak icra ettiği iddiasıyla sanık hakkında açılan kamu 
davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan İzmir 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun, 
23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Kanunun 26. maddesiyle değiştirilen 41. maddesinin ikinci 
cümlesinde yer alan “…üç yıldan…” ibaresinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı savıyla 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 
  
İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvuru kararında; doktorların ve dişhekimlerinin 
aldıkları eğitimin süresine ve yaptıkları tedavinin insan yaşamı ve sağlığı bakımından önemine  
 



 
 

33 

14. DÖNEME BAKIŞ 
 
değinilip, bu mesleklerin diplomasız olarak icra edilmesi suçlarını karşılaştırmak suretiyle, 
dişhekimliği mesleğini diplomasız olarak icra edenlere, doktorluk mesleğini diplomasız olarak 
icra edenlerden daha ağır hapis cezası uygulanmasının çelişkili olduğu ve bütünlük arz 
etmediği belirtilerek, kuralın Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 
  
Anayasa Mahkemesi ise; her iki suçun koruduğu hukuki değerler benzer nitelik taşısa dahi, 
yasa koyucunun suçun topluma verdiği zararı ve yaygın olarak işlenmesini gözeterek 
dişhekimliği mesleğini diplomasız olarak icra edenlere, doktorluk mesleğini diplomasız olarak 
icra edenlerden daha ağır hapis cezası öngörmesinin takdir hakkı kapsamında olduğunun 
altını çizerek, itiraz konusu kuralda Anayasa’ya aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. 

    
DOKTOR BİLGİ BANKASI'NDAKİ KAYITLARINIZ HAKKINDA - 05.07.2012 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 21.06.2012 
tarihinde gönderilen ve sizlere hem ADO Web sitesinden, hem ado-mail grubundan 26 
Haziran 2012 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz yazıda ve cep telefonlarınıza ise 02 
Temmuz 2012 tarihinde sms gönderimi ile yaptığımız bilgilendirmede; İl Sağlık 
Müdürlüklerince uygunluk belgesi düzenlenmiş özel dişhekimliği muayenehane, müşterek 
muayenehane, ağız diş sağlığı poliklinik ve merkezlerinin Bakanlık Çekirdek Kaynak Yönetim 
Sistemi (ÇKYS) / Özel Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sistemi (SKYS) kayıtlarının yapılacağı 
bildirilmiştir ve TC Kimlik numaralarının girilmesi suretiyle bilgi kontrolünün yapılacağı bir 
web sayfasına yönlendirme yapılmıştır. 
  
Odamızı ilgili Doktor Bilgi Bankası (DBB) kayıtlarını içeren web sayfasından giriş yaptığı halde 
bilgilerine ulaşamayan ve soruların yöneltilmesi için verilen telefon numaralarının da 
açılmadığına dair bir çok meslektaşımız arayarak uyarmıştır. 
  
İleriki günlerde hayata geçmesi planlanan e-reçete ve MEDULA sistemi gibi elektronik alanda 
kaydınızın görülebileceği T.C. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası evraklarınızın eksiksiz 
olması gerekmektedir.  
 
İlgili web sitesinde TC Kimlik numarası bulunmayan meslektaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı) tarafından yapılan 
tescil ile ilgili işlemlerde kullanılmak üzere Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Diplomalarının önlü 
arkalı fotokopilerini ve varsa uzmanlık belgelerinin fotokopilerini Odamıza dosya halinde 10 
Temmuz 2012 Salı (bu tarihten sonra yapılan başvurular alınamayacaktır) gününe kadar 
teslim etmesi halinde evraklar, Odamız personelince Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine 
teslim edilebilecektir. 
               
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 18.07.2012 TARİHLİ TAM GÜN KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA-
19.07.2012 
Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz 2012 günü yaptığı görüşmede 650 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname'nin dişhekimleri ve hekimlere yönelik çalışma sınırlamaları içeren kimi 
maddelerinin yanı sıra 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. Maddelerinin İPTALİNE karar vermiştir. 
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Anayasa Mahkemesi’nin web sayfasında yer alan açıklamaya göre maddelerin iptal gerekçesi; 
Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki 
Kanunu kapsamında olmamasıdır. 
 
Bu maddelere ilişkin iptal kararının, Resmi Gazetede yayınlanmasından altı ay sonra 
yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesinin yürürlüğünü ileri bir tarihe 
bıraktığı iptal kararlarında, Anayasaya aykırılığı tespit edilen hükümlerin uygulanmasına 
devam edilip edilemeyeceğine ilişkin tartışmalar öteden beri yargı kararlarında yer 
bulmuştur.  
  
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 36 ncı maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun hekimlik mesleğinin icrasına dair 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına “uzman olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 
2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla” 
ibaresi eklenmişti. Bu düzenleme ile yasak ve sınırlama getiren maddelere atıf yapılarak bu 
yasaklar çerçevesinde hekimlerin mesleklerini icra edebilecekleri belirtilmişti. 
 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesiyle ise 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen, “Memurlar, meslekî faaliyette veya 
serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; 
gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” cümlesi ile 
memur olarak çalışan hekimlerin kamu kurum ve kuruluşları dışında mesai saatleri dışında 
mesleklerini yapmaları yasaklanmıştı. 
 
650 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36 ncı 
maddesine eklenen fıkrada ,Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim 
elemanlarının, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 
inci maddesi hükmüne tâbi oldukları; ancak, öğretim üyelerinin, yükseköğretim kurumlarında 
yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri 
kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunabilecekleri ve meslek 
veya sanatlarını serbest olarak icra edebilecekleri; Yükseköğretim kurumlarından başka 
yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacağı; bunların 
rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim 
dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamayacakları kurallarına yer verilmişti. 
 
650 Sayılı Kararname’nin 39 uncu maddesiyle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa eklenen ek 27 nci maddede, 926 sayılı Kanun kapsamına girenlerin, kanunlarda 
belirtilen istisnalar dışında meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere 
ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel 
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde  
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veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları hükmü getirilmişti.  Bu madde ile TSK personeli 
hekimlerin mesai sonrası mesleklerini kurum dışında icra etmeleri yasaklanmıştı. 
 
KHK’nin 41 inci maddesiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 inci eklenen fıkra ile 
ise, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanlarının 926 sayılı 
Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tâbi oldukları; Ancak öğretim üyesi kadrolarında 
bulunanların diğer öğretim üyeleri gibi hasta muayenesi ve tedavisi yapmamak ve ilgili 
yasalar uyarınca ödenen tazminat ve ek ödemelerden yararlanmamak kaydı ve Genelkurmay 
Başkanlığı’nın izni ile mesai sonrası meslek icra edebilecekleri düzenlenmişti. 

    
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TAM GÜN İPTAL KARARININ (650 SAYILI KHK) UYGULANMASI 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 23.07.2012 
Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz 2012 günü kendi web sayfasında, 650 Sayılı ‘Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin toplam 27 maddesini iptal ettiğini yazılı 
olarak açıklamıştır. 
 
Hukuk müşavirimiz aracılığıyla sizlerle ilerleyen günlerde paylaşacağımızı belirtmiş 
olduğumuz Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararına ilişkin ayrıntılar şu şekildedir; 
 
650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen 27 maddeden 6 maddesi hekimlerin 
çalışma sınırlamaları ile ilgilidir. Bu maddeler 36, 37, 38, 39, 40 ve 41. maddelerdir.   
 
Hukuk sistemimizde iptal edilen yasa hükümleri yerine varsa önceki düzenlemelerin otomatik 
olarak yürürlüğe gireceği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle de iptal edilen 
hükümlerin yürürlükten kalkması ile bir boşluk doğacak ise bu boşluğun Yasama organı 
tarafından iptal kararının gerekçesine uygun olarak yapılacak yeni bir yasa ile doldurulması 
gerekmektedir. 
 
Anayasa Mahkemesi 650 sayılı KHK’nin 27 maddesi için verdiği iptal kararının Resmi Gazete 
yayınlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. 
 
İptal kararının yürürlüğünün ileri bir tarihe bırakılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile bir kısım 
hükümet yetkilileri, dişhekimlerine ve hekimlere çalışma sınırlamalarının uygulanmaya 
devam edeceğini, dolayısıyla değişen bir durumun olmayacağını söylemektedirler. Bu 
yanıltıcı açıklamalar nedeniyle ilgili kamuoyunun doğru bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla 
bazı hukuki metinlerin ve bilgilerin paylaşılması düşünülmüştür. 
 
Danıştay’ın verdiği bir takım kararları, hukuk öğretisinde kabul gören düşünceler ve Anayasa 
Mahkemesi'nin kimi kararlarından hareketle somut durumun değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda iptal kararının yürürlüğü ileri tarihe bırakılan 650 sayılı KHK’nin 
iptal edilen 36, 38, 39, 40 ve 41. Maddelerindeki yasakların bu gün ve ileriye dönük olarak 
uygulanıp uygulanamayacağına yanıt vermek gerekmektedir. 
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650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen 36. maddesi ile 1219 sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun hekimlik mesleğinin icrasına dair 12. 
maddesinin ikinci fıkrasına “uzman olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin 
altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı 
kalmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme ile yasak ve sınırlama getiren maddelere 
atıf yapılarak bu yasaklar çerçevesinde hekimlerin ve dişhekimlerinin mesleklerini icra 
edebilecekleri belirtilmiştir. 
 
1219 sayılı Yasanın 12. Maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan düzenleme görüldüğü üzere 
kendiliğinden bir yasak hükmü içermemekte, diğer yasalarda yapılan yasaklayıcı hükümlere 
atıf yapmaktadır. Atıf yapılan; 
-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesindeki yasaklayıcı hüküm, 650 sayılı 
KHK’nin 38 inci maddesiyle, 
-  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesindeki yasaklayıcı hüküm 650 sayılı 
KHK’nin 40. Maddesiyle, 
-  926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek 27. maddedeki yasaklayıcı 
hüküm, 650 Sayılı Kararname’nin 39. maddesiyle, 
-   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32. Maddesindeki yasaklayıcı hüküm ise 650 
sayılı KHK’nin 41 inci maddesiyle getirilmiştir. 
 
Tam Gün adı ile bilinen ve 21 Ocak 2010 tarihinde kabul edilen 5947 sayılı Yasa ile 1219 sayılı 
Yasanın 12. Maddesinde getirilen çalışma sınırlamaları Anayasa Mahkemesi'nin E.2010/29, 
K.2010/90 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığının ısrarlı bir biçimde 
sürdürdüğü hukuka aykırı uygulama işlemleri İdare Mahkemeleri ve Danıştay tarafından 
hukuka aykırı bulunmakta, bu doğrultuda kararlar verilmektedir. 
 
Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin E.2011/113 sayılı dosyada verdiği 18.07.2012 günlü 
kararı ve değinilen Yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde; 
— Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
dişhekimlerinin bu çalışmalarının yanı sıra muayenehane açarak mesleklerini serbest olarak 
icra edebilecekleri, 
— Anayasa Mahkemesi kararlarının idareyi bağlayıcı olması, Anayasa’nın üstünlüğü prensibi 
ve hukuk devleti ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararının ardından muayenehane 
açmak için yapılan başvuruların - muayenehane açmak için gerekli koşullara uygunluk 
sağlamak kaydıyla - idare tarafından kabul edilmesi gerekeceği, 
— İdare tarafından başvuruların reddedilmesi halinde idari yargıda bu işlemlerin iptali 
istemiyle dava açılabileceği ve Danıştay'ın yerleşik kararları doğrultusunda idare 
mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilmiş kurallar 
dikkate alınmadan karar verilebileceği, 
— 650 sayılı KHK nedeniyle muayenehanesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kapatılan ve bu 
işlemlerin iptali istemiyle idari yargıda dava açan dişhekimlerinin muayenehanelerini açtıkları 
tarih dikkate alınarak kazanılmış haklarının korunması gerektiği, 
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— Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve 
araştırma amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu hizmetleri vermeleri halinde de 
emeklerinin karşılığı olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekeceği, 
— 650 sayılı KHK’de getirilen çalışma sınırlamalarına uymak zorunda kalmaları nedeniyle 
zarara uğrayan dişhekimlerinin maddi ve manevi zararlarının tazmininin idareden 
isteyebilecekleri verilmemesi halinde idari yargıya başvurabilecekleri, 
— Ekte tam metinlerine yer verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 
kararlar değişmediği sürece, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Yasa maddesi 
uyarınca kamu görevinden ayrılmak zorunda kalan ve bu işlemin iptali istemiyle dava 
açmayan dişhekimlerinin Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği ilkesi uyarınca 
eski görevine atanması istemiyle yaptığı başvurunun kabul edilmeyebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
  
Bu çerçevede; 
 — 650 sayılı KHK nedeniyle kamu görevinden ayrılmak zorunda kalan dişhekimlerinin 657 
sayılı Yasa'nın 97. maddesindeki sürelere uymak kaydıyla yeniden kamu görevine atanma 
isteminde bulunabilecekleri, 
— 650 sayılı KHK nedeniyle kamu görevine son verilen ve bu işlemlerin iptali istemiyle dava 
açan dişhekimlerinin ise açtıkları davalarda idarenin işleminin dayanağı olan Yasa kuralı iptal 
edilmiş olduğundan dosyalarında mahkemelerce verilecek iptal kararları üzerine kamu 
görevine devam edebilecekleri düşünülmektedir. 
 

    
ENGELLİLERİN ERİŞİMİ KONUSUNDAKİ YASAL GEREKLİLİKLER HAKKINDA - 14.09.2012 
Temmuz 2005'te kabul edilmiş olan 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 2.Maddesi "Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihden itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir." 
hükmünü içermektedir. 
  
Yukarıda anılan yasa hükmü gereğince kamunun (halkın) kullanımına açık mevcut bina ve 
alanların engelli kişilerin ulaşabilirliğine uygun duruma getirilmesiyle ilgili yasal süre Temmuz 
2012 tarihinde dolmuş, ancak düzenlemelerin yeterince gerçekleşmemesi üzerine 6353 sayılı 
yasa ile 1 yıllık ilave bir süre verilmiştir. 2013 Temmuz ayı itibari ile düzenlemeleri yerine 
getirmemiş gerçek ve tüzel kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 50 bin TL'ye kadar 
para cezası uygulanabilecek, özürlü kişiler, ulaşılabilirliğin kısıtlandığı gerçek ve tüzel kişiler 
aleyhine ayrımcılık davaları açarak yüklü tazminat talebinde bulunabilecekler, görevlerini 
yerine getirmeyen bina yönetimleri ve yetkililer müteselsilen bunun sorumluluğunu 
taşıyacaktır. 
  
Belediyeler gerek yasal düzenlemeler, gerekse valilik talimatları doğrultusunda yerel yönetim 
birimi olarak bu düzenlemelerin gerçekleşmesinin takibini yapma sorumluluğunu 
taşımaktadır. Bu kapsamda, tüm çarşı, pasaj, alışveriş merkezi, kafe, lokanta, bar, mağaza,  
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eczane, sinema, otel, kültür merkezi, yurt, kreş, dershane, büro, vb. umuma açık hizmet 
veren binalar ve bina parselinde engelli kişilerin erişimini kısıtlayan engellerin kaldırılması ve 
binaların ulaşılabilir duruma getirilmesi gerekmektedir. 
  
Kamuya açık hizmet veren bina ve işyerleri yönetimleri için, mevcut bina ve açık alanlarda 
yapılması gereken makul ve asgari ulaşılabilirlik koşullarını açıklayan yazı Çankaya Belediyesi 
tarafından Odamıza gönderilmiştir. Ayrıca düzenlemelerle ilgili yardımcı görsel dokümanlara 
ve ek kılavuzlara Çankaya Belediyesi web sayfasının Engelliler ya da İmar işleri bölümünden 
ulaşılabilecektir. 
  
Söz konusu asgari ulaşılabilirlik düzenlemelerinin en geç Mayıs 2013 tarihine kadar 
tamamlanması ve düzenlemelerin eski ve yeni durumunu gösteren fotoğraflarıyla birlikte 
Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelliler Hizmet Birimine bilgi verilmesi 
gerekmektedir. 
                  
ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ HATIRLATMA - 27.07.2012 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın uygulanmasına ilişkin 
esaslar 21.07.2010 Tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup dişhekimi ve 
doktorlar için ilgili sigorta poliçesini kesebilen sigorta şirketlerince belli teminat tutarlarında 
bireysel yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. Meslektaşlarımızın mağdur olmamaları için 
ilgili tebliğde geçerlilik tarihi olarak belirtilen 30 Temmuz 2012'ye kadar zorunlu sigortalarını 
yaptırmaları veya devam ettirmelerini önemle hatırlatır, sigorta teminatında yer alan 
maruziyetleri yaşamamaları dileğiyle çalışmalarında başarılar dileriz. 
 
               
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE 
YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA  - 29.08.2012 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin 
Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ'in kimi hükümleri 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile değiştirilmiştir. Tebliğde bilinmesi önem taşıyan değişiklikler 
aşağıda özetlenmiştir.   
 
 - Değişiklikle birden fazla sağlık kuruluşunda çalışan ya da muayenehanesinin yanı sıra bir 
başka sağlık kuruluşunda çalışan hekimlere her bir çalışmaları için ayrı ayrı sigorta yaptırma 
zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğin A.3. Teminat Dışında Kalan Haller bölümünün (ç) bendine; 
"insani görevin yerine getirilmesi hariç sigortalının sigorta primini destek veren kuruluşların 
sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri" cümlesi 
eklenerek hekimlerin sigorta yükümlülükleri ağırlaştırılmıştır. Böylece hekimler ne kadar 
yerde çalışıyorsa o kadar ayrı sigorta yaptırmakla yüz yüze bırakılmıştır.   
  
- Değişiklikten önce sigortanın, mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı tazminat 
taleplerini, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faizi karşılayacağı 
belirtilmekteydi. Değişiklikle bunların yanı sıra  "tazminat talebine ilişkin makul giderler" 
kalemi sigorta kapsamına alınmıştır. Ancak bu makul giderlerin ne olduğu Tebliğden 
anlaşılamamaktadır. 
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- Yeni düzenlemeyle sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan mesleki faaliyetlerin icrası 
sırasındaki riskin gerçekleşme anı sigortalının tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği 
veya zarar görenin sigortacıya başvurduğu an olarak tanımlanmıştır. 
 
- Değişiklikle sigortalıya resmi bir tebligat olmaksızın herhangi bir şekilde başvurulması ile 
riskin gerçekleştiği kabul edilmiştir. Tebliğin daha önceki halinde ise sigortalının kendisine 
karşı açılan dava veya hukuki takibe ilişkin tebligat ile rizikonun gerçekleşeceği belirtilmiştir. 
  
- Değişiklikten önce zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme 
tarafından karar altına alınmış olması ve sigortacının yazılı onayı ile sigortalı tarafından 
ödeme yapılması rizikonun gerçekleşmesi halleri arasında sayılmışken yapılan değişiklikle bu 
hükümlere yer verilmemiş, yukarıda da belirtildiği gibi zarar görenin sigortalı ya da 
sigortacıya başvurusu yeterli sayılmıştır. 
  
- Rizikonun gerçekleştiğini bildirme yükümlülüğü yalnızca sigorta ettirene yüklenmiş ve 5 gün 
olan bildirim süresi "derhal" şeklinde değiştirilmiştir. "Derhal" ile hangi anın kastedildiği 
belirsiz olup bu düzenleme Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen "gecikmeksizin" ifadesi ile 
de örtüşmemektedir. 
  
- Sigorta sözleşmesinden doğan taleplerle ilgili zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu 
(borcun ödenmesi gereken hale gelmesi) tarihten itibaren iki yıl ve herhalde rizikonun 
gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl olarak düzenlenmiştir. 
  
Yapılan değişiklikler hukuk büromuz tarafından incelenmekte olup yapılacak girişimler ve 
sonuçları sizlerle paylaşılacaktır. 
 
SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA 
YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  - 29.08.2012 
 
Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla 
Halledilmesine İlişkin Yönetmeliğe dair Hukuki Bilgilendirme 
 
Yönetmelik 14 Ağustos 2012 gün ve 28384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik 663 sayılı KHK’ye dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Yönetmeliğin amacının "sağlık mesleklerinin uygulanması ile ilgili olarak taraflardan herhangi 
birisinin dava açma süresi içerisinde Bakanlığa yapacakları maddi ve manevi tazminat 
başvurularının, uzlaşma yoluyla halledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek" olduğu 
belirtilmiştir.(md.1)  
 
Yönetmelik kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm sağlık personeli bakımından uygulanabilir bir 
Yönetmeliktir. 
 
Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca; 
-  sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden kişi  
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-  zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu,  
- varsa ilgili meslek mensuplarının mesleki mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta 
şirketinin temsilcisi  
-  bu kişiler birden fazla ise aralarından seçecekleri bir temsilci, 
uzlaştırma sürecinin taraflarıdır.  
 
Taraflara uzlaşma sürecini yönetmesi hususunda üzerinde anlaşacakları ve "uzlaştırıcı" olarak 
tanımlanan bir "hukukçu" da eşlik edecektir (md.4/d). Hukukçunun nitelikleri ile ilgili özel bir 
belirleme yapılmamıştır.  
 
Uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek 
konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır (md.6/1). 
 
Uzlaşma görüşmeleri, kişinin zarara uğradığını iddia ettiği sağlık kurum veya kuruluşunun 
bulunduğu il içerisinde yapılacaktır (md.8/1). 
 
Uzlaşma başvurusu "tazminat davası açılmadan önce " yapılabileceği gibi tazminat davası 
açıldıktan sonra da yapılabilecektir.(md.7).  
 
Uzlaşma başvurusu "Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü"ne maddi ve 
manevi tazminat talebiyle yapılabilecektir.  
 
Uzlaşma başvurusunu Genel Müdürlük taraflara bildirecek, taraflar da uzlaşma yoluna gidip 
gitmeme konusundaki iradelerini bildirimden itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlüğe 
bildirecektir. Bu sürede cevap verilmez ise uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılacaktır. Tarafların 
tümü uzlaşma teklifini kabul ederse Genel Müdürlükçe tarafların bir uzlaştırıcı seçmeleri 
talep edilecektir. Tarafların, 20 gün içerisinde uzlaştırıcı seçmemeleri hâlinde de uzlaşma 
süreci sona erecektir. 
 
Yine uzlaşma süreci; 
- tarafların anlaşmaya varması,  
- taraflardan birinin uzlaşma süreci devam ederken karşı tarafa veya uzlaştırıcıya, uzlaşmadan 
vazgeçtiğini bildirmesi,  
- taraflarla görüşüldükten sonra uzlaştırıcının, uzlaşma için daha fazla çaba sarf edilmesinin 
gereksiz olduğu kanaatine varması halinde,  
sona erecektir. (md.10/1)  
 
Uzlaşma sürecinde zarar verdiği iddia olunan tarafın, mesleki kusuru bulunduğunu kabul 
etmemesi hâlinde mesleki kusurunun bulunup bulunmadığı hususunda uzlaştırıcı "Yüksek 
Sağlık Şûrası"nın belirlediği bilirkişilerin görüşüne başvurabilecektir (md.9/1). Rapor 
alınıncaya kadar uzlaşma görüşleri duracak, uzlaştırıcı bilirkişi raporunu aldıktan sonra 
tarafları yeniden bir araya getirecek, uzlaşma sürecini rapordaki değerlendirmeye göre 
devam ettirecektir.  
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Uzlaşma görüşmeleri sürecinde tarafların, tazminat miktarı hususunda anlaşmaya 
varamaması hâlinde, uzlaştırıcı "tazminat miktarının hesaplanması için" adli yargı tarafından 
görevlendirilen bilirkişilerin görüşüne de başvurabilecektir. Uzlaştırıcı, bilirkişi raporu 
kendisine ulaştıktan sonra tarafları yeniden görüşmek üzere bir araya getirecek raporda 
belirtilen tazminat miktarı göz önüne alınarak anlaşmaya çalışılacaktır. 
 
Uzlaşma süreci sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları veya uzlaşma sürecinin nasıl 
sonuçlandığı hususu uzlaştırıcı tarafından, tutanak altına alınacaktır. Tutanağın mahkeme 
kararı (ilam) niteliğinde olduğu kabul edilmiştir (md.11). 
 
Uzlaşma süreci sonunda taraflarca anlaşma sağlanamaması hâlinde, uzlaşma sürecinde 
uzlaştırıcı tarafından yapılan masrafları ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit şekilde ortak olarak 
ödenecektir. Uzlaşma süreci sonunda belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandığı takdirde ise 
bu masraflar ve uzlaştırıcı ücreti sigortacı, sigortanın bulunmaması durumunda ilgili personel 
tarafından ödenecektir (md.10/3).  
 
Bakanlık tazminat talebine konu sağlık hizmeti kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında verilse 
bile uzlaşma sürecinde taraf olarak yer almadığı gibi Bakanlığın hukuki sorumluluğunun 
uzlaştırma sürecine dahi edilemeyeceği ve uzlaştırma sürecinin giderlerine Bakanlığın 
katılmayacağı açıkça düzenlenmiştir. 
 
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA- 
12.10.2012 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 29.9.2012 gün ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
yayımlanmıştır.   
  
•       Tebliğin 1. maddesi ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenmek zorunda olan katılım payını vakıf 
üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve 
farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkili kılınmıştır.  Bu düzenleme ile Kurum 2 ve 3. basamak 
sağlık kurumlarında 5 TL olan katılım payını üniversitelerde 20 TL’ye kadar arttırabilecektir. 
Böylece üniversitelerin içine düşürüldüğü mali sıkıntının, sosyal güvenliği olanlar dahil bütün 
sağlık hizmeti alanların cepten ödemesi ile finanse edilmesi düşünülmüştür. 
•       Tebliğin 4. maddesinde onkolojik ön tanı veya tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm 
işlemlerin hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılacağı belirtilmiş, onkolojik ön tanı 
veya tanı konulmuş hastalıklar ifadesinin önüne MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” 
olarak seçilmiş ifadesi eklenmiştir.  
•       Tebliğin 28. maddesi ile Diş Tedavileri Puan Listesine (EK-7)  şu işlemler eklenmiştir. 
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SIRA 
NO 

KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR 
İŞLEM 
PUANI 

213   
7. 1 Tanıya dayalı 
ortodontik tedavi 
işlemleri 

Bu başlık altındaki işlemler birbirleri ve bu 
listenin "7.Ortodonti" başlığı altında yer 
alan işlemler ile birlikte faturalandırılmaz. 

 

214 P407350
 Sınıf I Ortodontik 
Tedavi 

 Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri 
paket fiyatına dahildir. 

1.433,39

215 P407351
 Sınıf II Ortodontik 
Tedavi 

 Tedavi paket fiyatı hem fonksiyonel hem 
de kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, 
deep-bite, expansiyon tedavileri paket 
fiyatına dahildir. 

2.107,93

216 P407352
 Sınıf III Ortodontik 
Tedavi 

 Tedavi paket fiyatı hem ağız dışı aparey 
uygulamasını hemde kamuflaj tedavisini 
içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon 
tedavileri paket fiyatına dahildir. 

2.529,51

217 P407353
 Ortognatik Cerrahide 
Ortodontik Tedavi 

 Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri 
fiyata dahildir.  

2.951,10

  
  
•    Tebliğin 10. maddesi ile Diş Tedavileri başlığı altına “Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide 
uygulanan ortodontik tedavilerin; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik 
tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanacağı 
düzenlenmiştir. 
•    Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin dişhekimliği fakülteleri tarafından 
yapılan “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik 
tedavi işlemlerinin SUT eki EK-7 Listesindeki puanlara % 20 ilave edilerek faturalandırılacağı 
düzenlenmiştir.                                                           

    
KARŞIYAKA SEMT POLİKLİNİĞİNE AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA -
16.10.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Yenimahalle Belediye 
Başkanlığına karşı  açtığımız  Semt Polikliniği ile ilgili davada ilk karar verilmiştir. “hukuka 
aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç ve imkansız zararına yol açacağı 
açık olan dava konusu işlemin, dava bitimine kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na 
karar verilmiştir.” 
  
Odamızın bu konu üzerindeki ısrarlı takibi ve çalışması devam edecektir.  Dava süreci ile ilgili 
gelişmeleri siz meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. 
     
ZİRAAT BANKASI PERSONELİNE VERİLECEK SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI - 31.10.2012 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma 
Esasları Hakkında Yönetmelik, çalışanlarını veya sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen 
kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık  
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kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeleri, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları 
ve verilen hizmetin denetimi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektedir.  
 
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ankara Dişhekimleri Odası ile Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma yapmak isteyen tüm 
üyelerimizin Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne istenilen gerekli evraklarla başvuru yaparak 
Tip Sözleşme yapma imkanı söz konusu olmuştur. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile 
anlaşma yapmak isteyen meslektaşlarımızın hafta içi mesai saatleri içerisinde kurumun ilgili 
birimine müracaat edebileceklerini bilgilerinize sunarız. 

    
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SIK 
SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 08.11.2012 
Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda Dişhekimlerini ilgilendiren yeni 
düzenlemelere ilişkin Odamıza sıklıkla gelen sorular üzerine Hukuk Danışmanımızca bir bilgi 
metni hazırlanmıştır. Meslektaşlarımız için önemli tespitler içeren hususları "Türk Borçlar 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları" 
başlığı altında aşağıda bilgilerinize sunarız. 
 
1. Yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Dişhekimlerinin hukuki sorumluluğunu 
etkileyen ne gibi değişiklikler yapılmıştır? 
Yargıtay, hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenmiş olan 
sözleşme tiplerine göre nitelendirmektedir. Dişhekimlerince yapılan protez, implant, dolgu 
gibi girişimleri ise öteden beri eser sözleşmesi hükümleri kapsamında değerlendirmektedir. 
  
TBK'nın eser sözleşmesinde yüklenicinin sorumluluğunu düzenleyen 471. maddesine, eski 
hükümden farklı olarak "Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun 
belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken 
mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır." fıkrası eklenmiştir. Kanunun 
gerekçesinde, böylelikle yükleniciden beklenen özen yükümlülüğünün tespit edilmesine 
objektif bir kriter getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 
  
Bu değişikliğin sonucunda, hasta memnuniyetsizliği oluştuğu durumlarda dişhekiminin 
sorumluluğunun kapsamı belirlenirken, benzer bir alanda hizmet vermekte olan başka 
hekimlerin mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı dikkate alınarak hukukilik denetimi 
yapılacaktır. Esasen değişiklikten önce Kanun'da yer almayan bu ölçüte, son yıllarda 
Yargıtay'ın konuya ilişkin içtihatlarında vurgu yapılmaktaydı. Umuyoruz ki bu yönde bir 
ibarenin Kanun'da açıkça düzenlenmesi, hekimin sorumluluğunun, mesleki ve teknik 
dayanakları içerecek şekilde, daha objektif bir şekilde değerlendirilip, belirlenmesine katkı 
yapabilir. 
  
2. Bu değişiklik Dişhekimlerinin hukuki sorumluluğunun doğru tespit edilmesi açısından 
yeterli midir? 
Diş protezi, implant, dolgu gibi tıbbi girişimlerde kusur tespiti yapılırken mesleki ve teknik 
ölçütlere göre karar verilmesi yönünde açık bir hükmün TBK'ya eklenmesi sorumluluğun  
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tespitinde pozitif katkı sağlayabilecektir. Ancak getirilen bu yeni düzenlemenin, uygulamada 
karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. 
  
Nitekim doktrinde de tedavi sonucunun garanti edilememesi, hekimin mesleki bağımsızlığı 
içerisinde tedaviyi sürdürmesi, muayene yükümlülüğünün uygulanamayacak olması 
gerekçeleriyle hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişkinin eser sözleşmesi olarak 
nitelendirilemeyeceği ifade edilmektedir. 
  
Dişhekimleri tarafından uygulanan protez, implant, dolgu gibi işlemler birer tıbbi 
müdahaledir ve diğer tıbbi müdahalelerde görülen komplikasyonların risklerini taşımaktadır. 
Hekimin canlı bir doku üzerinde çalışması, tedaviye hastanın kusuru, diğer sağlık sorunları 
gibi bir dizi etmenin dahil olması tıbbi girişimden beklenen yararın elde edilememesine 
neden olabilmektedir. 
  
Üstelik Yargıtay'ın eser sözleşmesi kabul ettiği diş protezi, dolgu, implant gibi işlemlerin 
büyük bölümü güzelleştirme amacından ötede, dişlerdeki işlevsel sorunların giderilmesi veya 
hastaların beslenme, konuşma gibi ihtiyaçlarında dişlerini gereği gibi kullanabilmesi amacı 
taşımaktadır.  
  
Bu nedenle, bu girişimlerin yapılmasına ilişkin sözleşmelerin de vekalet sözleşmesi 
kapsamında değerlendirilmesi ve bu hükümlere tabi olması hem işin niteliği, hem de hekim 
sorumluluğunun belirlenmesi açısından daha isabetli olacaktır. Umuyoruz ki, ileriki 
dönemlerde yapılan düzenlemeler ve oluşturulan Yargıtay içtihadı bu yönde gelişir. 
  
3. Diş protezi, dolgu, implant gibi müdahaleler dışında kalan tıbbi girişimlere ilişkin 
sorumluluk esaslarında özel bir değişiklik yapılmış mıdır? 
Diş protezi, dolgu, implant gibi müdahaleler dışında kalan tıbbi girişimler öteden beri Vekalet 
Sözleşmesi hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir. Vekalet Sözleşmesine ilişkin hükme 
de eser sözleşmesine paralel bir hüküm eklenmiştir. Buna göre, "vekilin özen borcundan 
doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir 
vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır" (TBK, m 506). Kanun gerekçesinde, eser 
sözleşmesine benzer bir şekilde, vekilin sorumluluğunun belirlenmesine objektif bir kriter 
getirmenin amaçlandığı açıklanmıştır. Eser sözleşmesi hükümlerinden farklı olarak, eklenen 
bu fıkrada mesleki ve teknik kurallara yer verilmemiştir. 
  
Ancak amaçsal olarak bu hüküm hekim sorumluluğunun belirlenmesi açısından tıp 
kurallarının ışığında hareket edilmesi gerektiği yönünde yorumlanmalıdır. Buna göre özen 
yükümlülüğünü ihlal ettiği iddia edilen hekimin sorumluluk derecesi belirlenirken, eser 
sözleşmesinde olduğu gibi, vekalet ilişkilerinde de mesleki ve teknik kurallar ışığında bir 
tespit yapılacaktır. 
  
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda şirketlerle ilgili de birçok yeni hüküm mevcuttur. Bu 
değişikliklerin Polikliniklerin ve/veya tıp merkezlerinin kuruluş koşullarını etkileyen bir 
yönü var mıdır ? 
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TTK ile getirilen en büyük değişikliklerden biri, anonim ve limited şirketlerin kurucu ortak 
sayısının bire düşürülmesi olmuştur. Bununla beraber, artık tek pay sahipli anonim şirket ve 
tek ortaklı limited şirket kurulabilecektir. Mevcut şirketler ise, bir ana sözleşme değişikliği ile 
tek kişiliğe dönüştürülebilir. Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir 
limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişinin, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 
15 gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 
kuruluna, limited şirketlerde ise müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirmesi 
gerektirmektedir. 
  
Bu değişiklik, tıp merkezi ve poliklinik açmak isteyen Dişhekimleri açısından önem 
taşımaktadır. Bununla beraber, yeni hükmün şu anda yürürlükte olan ve bu konuda 
düzenlemeler içeren sağlık mevzuatı ile birlikte incelenmesi gereklidir. 
  
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu 
hizmetin verildiği sağlık kuruluşlarının türleri ve nasıl kurulabilecekleri açıklanmıştır. Buna 
göre hem diş sağlığı merkezleri, hem de diş poliklinikleri birden fazla dişhekimi tarafından 
müşterek olarak kurulabilir. Dolayısıyla, tek pay sahipli anonim şirketlerin veya tek ortaklı 
limited şirketlerin, poliklinik ve diş sağlığı merkezi açması hukuken olanaklı görülmemektedir. 
  
5. Yeni TTK hükümlerinde şirketlere getirilen bazı yükümlülüklerden poliklinik/ağız ve diş 
sağlığı merkezi bulunan Dişhekimleri de etkilenecek mi? 
Yeni TTK şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirmiştir. Kanuna göre, mevcut 
şirketlerin 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren üç ay içerisinde internet sitelerini 
oluşturmaları gerekmektedir. İnternet sitelerinde ise, TTK 39. madde uyarınca, Şirketin sicil 
numarası, Ticaret Unvanı, İşletmenin Merkezi, Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı, 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları gibi bilgilere yer vermeleri 
gerekmektedir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan şirket yetkililerine hapis cezası ve adli para 
cezası verileceği düzenlenmektedir. 
  
Ancak Kanun aynı zamanda internet sitesi oluşturma zorunluluğunun kapsamının sınırlarını 
tam olarak çizmemiş, denetime tabi olmayan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma 
zorunluluğuna tabi olmadığı, hangi şirketlerin denetime tabi olduğunu ise Bakanlar 
Kurulunun belirleyeceğini düzenlemiştir. Bakanlar Kurulu henüz konuya ilişkin bir karar ilan 
etmemiş olmakla birlikte, denetime tabi sermaye şirketlerinin sermaye miktarları, çalışan 
sayısı gibi ölçütler üzerinden belirleneceği düşünülmektedir. 
  
Eğer Bakanlar Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre, şirketlerce açılan Dişhekimleri 
tarafından açılan ağız ve diş sağlığı merkezleri ile poliklinikler açısından internet sitesi kurma 
zorunluluğu doğar ise, bu internet sitelerini oluştururken Dişhekimleri ve sağlık kuruluşları 
açısından getirilen reklam ve tanıtım esaslarına uymak gerekmektedir. Bu esaslara 
uyulmaması halinde internet sitelerinin sahipleri hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun 
doğması söz konusu olabilecektir. 
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5. İktisadi işletmeler yönünden bir değişiklik söz konusu mudur? 
Yeni TTK'nın 16. maddesinde, eski kanun yönünden dil sadeleştirmesine gidilmiş ve 
geçmişte" iktisadi işletme" olarak tanımlanan kavram,"ticari işletme" olarak kabul edilmiştir. 
Bunun yanı sıra, vakıfların da ticari işletme kurabileceği yönünde açık bir hüküm getirilmiştir. 

    
SAĞLIK KURULUŞUNDA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR HAKKINDA -23.11.2012 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12.10.2012 tarih ve 117753 Sayılı yazıyla, sağlık 
kuruluşunda bulundurulması zorunlu ilaçlar içinde yer alan diazepam grubu ilaçların temini 
konusunda bilgilendirme Odamıza ulaşmıştır. Meslektaşlarımızın ilaç takip sistemine kayıt 
işlemini takiben ilgili grup ilaçları teminlerine ilişkin hususları, aşağıdaki İl Sağlık Müdürlüğü 
yazısında bilgilerinize sunarız. 
 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.10.2012 tarih ve 117753 Sayılı “İlaç Takip 
Sistemi” yazısı 
“14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik gereği, sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu ilaçlar içinde yer 
alan diazepam grubu ilaçların temini konusunda, 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış olan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 2 (k) bendi gereği, 
ecza deposundan, özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
açılan sağlık kuruluşlarına, ilgili mevzuatta bulundurulması gereken ilaçlara mahsus olmak 
üzere satış yapılabileceği hükmü yer almaktadır. 
  
Bu bağlamda, söz konusu grup ilacın hekim tarafından ve ayrıca özel sağlık kuruluşundaki 
dişhekimi tarafından reçete edilen ilacın hasta tarafından sosyal güvence kapsamında temini 
için, Müdürlüğümüz tarafından Uygunluk Belgesi verilmiş özel sağlık kuruluşundaki poliklinik 
mesul müdürü, müşterek ve bireysel muayenehane sahibi dişhekimlerinin, T.C Kimlik 
Numarası ve kendilerine ait mail adreslerini bildiren bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri halinde ilaç takip sistemine kayıt işlemini takiben, mail adreslerine gönderilecek 
GLN numarasına göre ecza depolarından ilaç temin edilebileceği hususunda bilgilerinizi rica 
ederim. 
  
Op.Dr. Tonguç SUGÜNEŞ 
Müdür a. 
Sağlık Müdür Yardımcısı” 

    
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN SAĞLIK NET 2 VERİ GÖNDERİMİ YAZISI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME  - 03.12.2012 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından, bütün yurtta muayenehanelere, 
özel sağlık kuruluşlarına ve odalara ‘Sağlık Net 2 Veri Gönderimi” konulu yazılar 
gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünden 22.11.2012 tarih ve 131332 sayı ile Sağlık Net 2 
Veri gönderimine ilişkin “Sağlık Net2 Veri Gönderimi” konulu yazı ulaşmış olup, Odamız  
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üyelerine iletilmesi Odamızdan istenmektedir. Konuyla ilgili hukuk büromuzun desteğiyle 
hazırladığımız hastalarımızı aydınlatan onam formu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne konuya ilişkin cevabi yazı yazılmıştır. 
 
Söz konusu yazılarda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşları tarafından Sağlık 
Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri 
sisteme göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirilmektedir.  
 
1- Hastalara İlişkin Verilerin Gönderilmesi Talebinin Değerlendirmesi 
Sağlık Bakanlığı sayfasında USVS’ kısaltmasının Ulusal Sağlık Veri Seti anlamına geldiği, son 
sürümü olan USVS 2.0’ın 525 sayfa olduğu belirtilmektedir.  Bu sayfadan ulaşılan 
dokümanda, dişhekimine, hekime, sağlık kuruluşuna başvuran hastaların ne tür bilgilerinin 
toplanarak elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı’na gönderileceği ayrıntıları ile 
belirtilmektedir. 
 
Toplanacak kişisel sağlık verileri ile kişilere ait kişisel sağlık veri kaydı oluşturulacağı, Kişilere 
ait toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların 
sağlık hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağı 
belirtilmektedir. 
 
Kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarının toplayıp merkezi sisteme elektronik ortama 
göndermekle yükümlü tutulduğu bilgiler yalnızca bildirimi zorunlu hastalıklara ilişkin bilgileri 
içermemektedir. Bunların yanı sıra istenen bilgiler içinde;  bütün kimlik, adres, iletişim 
bilgileri,  sağlık geçmişi, özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, 
meslek, öğrenim durumu, gelir durumu, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü (anemnezi), 
bütün tetkik sonuçları, tetkik istenen kurumlar, Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu 
hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve daha pek çok bilgi yer almaktadır. Tedavi amacı ile ilgili 
sağlık kurum ve kuruluşuna başvuran hastanın tedavi süreci birden fazla seanstan oluşuyorsa 
her bir seansa ilişkin bildirimin yapılacağı düzenlenmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen hastalara ait kayıtlar, kimliğine ve sağlık 
durumuna ilişkin veriler, korunması gereken kişisel verilerin başında yer almaktadır.  2 Kasım 
2011 tarihinde yürürlüğe konulan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin  “Bilgi toplama, işleme ve paylaşma 
yetkisi” başlıklı 47. Maddesi’nde “Bakanlık ve bağlı kuruluşların, mevzuatla kendilerine 
verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine 
getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti 
alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek 
zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü 
vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili” kılınmıştır.  
 
Bütün özel ve kamu sağlık kuruluşlarından kişilere ait sağlık verilerinin bu maddeye 
dayanılarak istenildiği anlaşılmaktadır. Bu uygulama ile konuya ilişkin özel hükümler 
içermeyen bir Kanun Hükmünde Kararname maddesine dayanılarak, ülkedeki bütün 
insanların özel hayatın gizliliğine müdahale edilmesi söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları  
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Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ve Anayasa’nın 20. Maddesi ile koruma altına alınan hakların 
kullanılamaz ve güvencelerinin işlemez hale getirilmesi söz konusu edilmektedir. 
 
Bu tür müdahaleler nedeniyledir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özel hayatın gizliğinin korunmasına ilişkin 8. Maddesinin 
asıl amacının “bireyi kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı korumak”  olduğu 
belirtilmektedir. 
 
İptal istemi Anayasa Mahkemesinin önünde görüşülmeyi bekleyen 663 Sayılı KHK’nin 47. 
Maddesinin, Anayasa’nın özel hayatın gizliliğine ilişkin 20. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 8. maddesi başta olmak üzere üst hukuk normlarına uygun olarak yorumlanıp 
uygulanması zorunludur.   
 
AİHM koruma altına alınan haklara meşru müdahale için yasallık şartını yeter koşul olarak 
kabul etmemekte,  yanı sıra müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olması ve amaçla 
orantılı olması unsurlarını da aramaktadır. 
 
Sınırlamanın yasa ile yapılması koşulunu ararken şekli olarak bir yasadan değil, öncelikle 
yasanın ilgililer tarafından ulaşılabilir olmasını, ikinci olarak ilgilinin yasanın kendine 
uygulanması ile ortaya çıkacak sonuçları bilebilmesi anlamında anlaşılır olmasını ve hukukun 
üstünlüğü ilkesine uygun olmasını aramaktadır. Bununla birlikte, öngörülebilirlik şartı, 
yasanın belirli sınırlar çizmesini gerektirmektedir. AİHM bu konuda, söz konusu hukuk 
kuralında alınacak önlemin süresi, sebebi, amacı ve kapsamı gibi unsurlarının belirlenmesinin 
gerektiğini kabul etmektedir. Belirlilik derecesi ise müdahalenin ağırlığı ve sınırlanacak 
özgürlüğün önemine göre değişecektir. 
 
Kamu düzeni kavramı içinde yer alan genel sağlığın korunması, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde, kendisi ile ilgili yasal düzenlemelerin çerçevesini aşan, genel nitelikte bir 
istisna değerlendirilmemektedir. Tam tersine istisna niteliğinde olduğu için dar 
yorumlanması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıçlar, kamu düzenine yönelen tehlikenin 
yoğunluğu ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan ilke ve hakları birlikte 
değerlendirmektedirler. AİHM, kamu yararının gereği ile özgürlüğün gereği arasında bir 
tartma işlemi yapmaktadır. Devlet, bir kamu düzeni tedbiri alırken kamu düzeninin 
gerekleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan yararlar arasında, AİHM’nin 
ifadesiyle “adil bir denge” kurmak zorundadır. Adil denge kavramının zihinde yarattığı 
izlenimin tersine, AİHM’nin kurduğu kamu düzeni-özgürlük terazisinde özgürlükler daha ağır 
basmaktadır. AİHM, özgürlüklerin kullanımını tamamen imkânsız hale getiren müdahaleleri 
Sözleşme’nin ihlali olarak görmektedir. 
 
AİHM bir kamu düzeni tedbirinin bu tedbirin amacı bakımından ölçülü olmasını da 
aramaktadır. Mahkemelerin içtihatlarına göre ölçülülük ilkesi, üç unsurdan oluşmaktadır. 
Öncelikle söz konusu tedbir, ulaşılmak istenen amaç bakımından uygun ve etkili olması 
anlamında elverişli olmalıdır. İkinci olarak, seçeneksiz bir biçimde gerekli olmalıdır; yani 
Devletin söz konusu özgürlüğü daha az sınırlandıran bir araç kullanması mümkün 
olmamalıdır. Son olarak da söz konusu tedbirin yol açacağı zararlar, ondan beklenen faydaları  
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aşmamalıdır. Demek ki, ölçülülük kavramı sadece ulaşılmak istenen amaç bakımından 
değerlendirilmemektedir; AİHM özgürlüklerin niteliğini denetime dahil etmektedir.  
 
Somut duruma baktığımızda ise Sağlık Bakanlığı ayrımsız bir biçimde herhangi bir 
dişhekimine sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, sağlıkları ile ilgili olanlar dahil özel 
hayatlarına dair pek çok bilginin gönderilmesini isteyerek özel hayata bütünüyle müdahale 
etmektedir. Üstelik yasada bu müdahalenin amacı, müdahalenin kapsamı, sınırları, kullanılan 
yöntem ve süresi konusunda müdahaleyi sınırlandıran hiçbir ölçüt yasada bulunmamaktadır. 
  
Anayasanın ‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması’ başlıklı 13. Maddesi uyarınca da kişisel 
verilerin korunmasının istisnalarının kanunla düzenlenmesi zorunludur.  Anayasa 
Mahkemesinin 20.3.2008 tarihli ve E. 2006/167, K. 2008/86 sayılı kararında da kanunla 
düzenlenmesi gereken bu sınırlamaların AİHM kararlarına paralel bir biçimde demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı ifade edilmiştir. 
 
Tıbbi verilerin korunmasına dair 97/5 sayılı Avrupa Konseyi Tavsiye Kararının 5.6. 
maddesinde de sağlık verilerinin korunması ana kuralına istisna getirilebilecek haller, 
Kanunla yapılmak ve demokratik bir toplumda zorunlu olmak ön koşuluyla; 
- Gerçek bir tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi, 
- Kamu sağlığının korunması,  
- Başkasının temel hak ve hürriyetlerine yönelik ağır bir ihlalin önlenmesi olarak sayılmıştır.  
 
Bu anlamda hastaların sağlık durumlarını yansıtan verilerin/kayıtların paylaşılması, bildirim 
zorunluluğu gibi konuların çok net tanımlanmış hukuksal koşullar altında yapılması ve özel 
hayatın ihlali sonucunu doğuracak o çok ince çizginin aşılmaması gerekmektedir.  
  
Bu açıklamalar ışığında dişhekimlerinin hastalarına ilişkin bilgileri başkaları ile paylaşma 
yasağını ortadan kaldıran iki neden vardır. Birincisi hastalarının buna onay vermiş olması hali, 
diğeri ise bildirim konusunda yasa da düzenlenmiş bir zorunluluğun bulunmasıdır. Eğer bu iki 
koşul yok ise hekimler, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. Maddesinde düzenlenen sır saklama 
yükümlülüğü kapsamında hastalarına ilişkin sırları açıklamayacaktır. Başta değinildiği üzere 
Anayasa’nın 90. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca iç hukukumuzda doğrudan uygulanacak kural 
olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ve konuya ilişkin AİHM kararları ile 
Anayasanın 20. Maddesi ve bu maddeye ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları karşısında; 663 
sayılı KHK’nin 47. Maddesi Sağlık Bakanlığı’na ülkedeki kişilere ait bütün sağlık verilerinin 
gizliliğine müdahale etme konusunda hukuka uygun bir yetki vermemektedir. Belirtilen üst 
normlar ışığında KHK’nin 47. Maddesi özel hayata müdahale için gerekli olan unsurlardan biri 
olan “yasallık” unsurunu dahi yerine getirmemektedir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 
tarafından ileri sürülen amaç için tek yol kişilerin kimlikleri anlaşılabilecek biçimde bütün 
sağlık bilgilerinin toplanması değildir. Yanı sıra demokratik bir toplumda kişilerin özel 
hayatının gizliliği hakkını bütünüyle ortadan kaldıracak bir müdahale yönteminin hukuka 
uygun ve meşru bir sınırlama sebebini içermesi düşünülemez. 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir sistemde tutulacak olan kişisel verilerin, kişilerin 
zararına olabilecek biçimde paylaşılması ve kullanılması konusunda haklı endişe nedenleri  
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bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2012 tarih ve 28350 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Genel Sağlık Sigortası Verilerinin 
Güvenliği Ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik'te bulunan kimi hükümler bu endişeyi 
pekiştirmektedir. Söz konusu Yönetmelikte Kurum ile sözleşmeli özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarından aktarılan ve Kurum tarafından otomatik işleme tabi tutulan sağlıkla ilgili 
verilerin özel kişi ve kuruluşlarla sözleşme karşılığı paylaşılabileceği düzenlenmiştir. 
Yönetmelikte düzenlenmeyen bir ‘Gizlilik Taahhüt Belgesi’  ile başvuran ve ‘alıcı’ olarak 
tanımlanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve gerçek veya tüzel 
kişilerle, yani talep eden herkesle bu verilerin paylaşılacağı düzenlenmiştir.  Giderek genel 
sağlık sigortasının kapsamının daraltıldığı, insanların ilave sağlık sigortası, ikinci bir sağlık 
sigortası poliçesi satın almaya zorlandığı günümüzde, sigorta şirketlerine kişisel sağlık 
bilgilerinin aktarılabileceği düzenlenmektedir. İnsanlar, tedavileri için gerekli olan ve güven 
ilişkisi nedeniyle en mahrem bilgileri aktardıkları hekimlerden istenen sağlık bilgileri 
nedeniyle kendilerine poliçe satılmaması, satılacak poliçenin maliyetinin bu bilgilere göre 
belirlenmesi gibi uygulamalarla karşı karşıya gelebilecektir. 
 
Yanı sıra bilgiler merkezileştikçe güvenlik sorunlarının da o oranda arttığı bilinmektedir. 
Gizliliğe çok önem verilen hallerde dahi diğer ülkelerde de sık rastlanan veri kaybı ve veri 
hırsızlığı gibi istenmeyen durumların yaşanması da göz ardı edilemeyecek bir durumdur. 
Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan bu verilerin gizliliğinin nasıl sağlandığı belirtilmediği gibi; 
bu süreci kişisel bilgileri toplanan kişilerin üyesi olduğu kurumların, bağımsız kuruluşların 
temsilcilerinin denetleyebildiği bir mekanizmada tarif edilmemiştir. 
 
Sağlık verilerinin iletilmesi istenen kişilerin, bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine 
rızalarının olup olmadığının sorulması ve sonucuna göre işlem yapılması yönünde bir 
bildirimde bulunulmamıştır. Kişisel veri sahipleri yönünden verilerinin bulunduğu sisteme 
müdahale hakkı da tanınmamış, kişilerin kendileri hakkında tutulan bilgilere erişebilme, 
bunları güncelleyebilme, hukuka aykırı işleme halinde bu bilgilerin silinmesini isteme, söz 
konusu talepler yerine getirilmez ise kanun yoluna başvurabilme gibi haklarına yönelik bir 
mekanizma da tarif edilmemiştir. 
 
Oysa Anayasa’nın 20. Maddesinin birinci fıkrasında ‘Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir’ denildikten sonra “özel hayatın ve aile hayatının 
gizliliğine dokunulamaz” vurgusu ile bu konuda devlete verilen yükümlülük tarif edilmiştir. 
Üçüncü fıkrasında ise; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere 
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Anayasa’nın bu normunda belirtilen 
yükümlülükler yerine getirilmeden özel hayata yönelik bir müdahale yapılmak istenmekte, 
dişhekimleri, hekimler ve sağlık kuruluşları buna aracı olmaya zorlanmaktadır. 
 
Üstelik kişilerin bilgilerinin kamusal olarak kaydedilmesinden endişelenerek, bazı temel hak 
ve hürriyetlerini kullanmaktan kaçınabilecekleri, insanların sağlık verilerinin gizliliğinin gereği  
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gibi sağlanmadığından hareketle sağlık hizmeti almakta tereddüt duyabilecekleri de 
bilinmektedir. Bu durumun kamu sağlığına aykırı sonuçlar doğuracağı açıktır. 
 
2- Veri Gönderimini Sağlayacak Entegre Yazılımın Dişhekimleri/Özel Sağlık Kuruluşları 
tarafından Sağlanması Talebinin Değerlendirilmesi 
Muayenehaneler ile özel sağlık kuruluşlarına, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri Sağlık 
Bakanlığı sistemine göndermek için entegre yazılım temin etmeleri gerektiği bildirilmektedir.  
Yazıda yer almamakla birlikte iletilen bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından 
söz konusu yazılımın temin edileceği firma isimleri verilmekte ve bu firmalar tarafından da 
yazılım bedeli hekimlerden istenilmektedir.  Sağlık Bakanlığı gönderdiği yazılarda üstlendiği 
kamusal görevleri yürütmek amacı ile bu bilgileri dişhekimleri, hekimler ve özel sağlık 
kuruluşlarından istediğini belirtmektedir. Bu nedenle planladığı üstlendiği hizmetin yürütümü 
için gerekli olan bilgisayar programını da temin etmekle yükümlüdür.  Öte yandan bu 
getirilen mali yükümlülüğün Anayasa’nın 73.  Maddesi uyarınca yasa ile düzenlenmesi 
zorunlu olduğu halde yönetsel bir işlemle mali yükümlülük getirilmesinin hukuksal bir 
dayanağı bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER: 
1-Hastaların yukarıdaki bilgileri de içerecek bir biçimde aydınlatılması, ekte örnek olarak 
hazırlanan formu imzalayarak onaylamaları halinde gerekli bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na 
iletilebileceği, 
2-Hastalar aydınlatma sonrası bilgilerinin paylaşılmasına onay vermedikleri takdirde, bu 
bilgilerin hastanın onay vermemesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8, 
Anayasa madde 20, BİYOTIP Sözleşmesi Madde 10, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 4 
uyarınca hastalara ait kişisel sağlık verilerinin paylaşılamadığının hasta kayıtlarına not 
edilmesi ve bu durumun bir genel tutum olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi, 
 
3-Hastalara ait kişisel verilerin aktarımı için temin edilmesi istenen entegre bilgisayar 
programının Anayasa madde 73 uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiği taktirde 
kullanılabileceğinin bildirilmesi, 
 
4-Önerilen tutum nedeniyle herhangi bir baskı ile karşılaşan hekimlerin Odamıza başvurması 
önerilmektedir. 
 
KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI ONAM FORMU 
Sağlık Bakanlığı tarafından; tanı-tedavi hizmeti almak üzere tarafımdan verilen kişisel bilgiler 
ile sağlık hizmeti sonucu edinilen her türlü kişisel bilgimin, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
USVS 2.0 kapsamında Sağlık Bakanlığına gönderilmesi için dişhekimlerine ve sağlık 
kuruluşlarına yükümlülük getirildiğini öğrendim. 
 
İstenen bilgiler içinde;  bütün kimlik, adres, iletişim bilgileri, sağlık geçmişi, özürlülük durumu, 
medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu, gelir durumu, 
hastalık şikayetleri,  hastanın öyküsü (anemnezi), bütün tetkik sonuçları, tetkik istenen 
kurumlar, Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve daha 
pek çok bilginin yer aldığı bana anlatıldı.  
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Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen şahsıma ait kayıtların, korunması gereken 
kişisel verilerin başında yer aldığını, rızam olmaksızın bu bilgilerimin, tanı, tedavi ve tetkik 
işlemlerini gerçekleştiren dişhekimi ve sağlık personeli dışında kalan kişi ve kurumlara 
verilmesinin özel hayatımın gizliliğinin korunması hakkıma müdahale olduğunu biliyorum.  
 

Anayasa’nın 20. Maddesinde;  herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, 
herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu kişisel 
verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceğinin yer 
aldığı hatırlatıldı. “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 
hükümlerinin bulunduğu bana aktarıldı. 
 

Sağlık Bakanlığının toplanacak bilgiler ile kişisel sağlık veri kaydı oluşturacağını, toplanan 
bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların sağlık 
hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağını 
belirttiği ve bu bilgilerin toplanması için hastaların rıza göstermesini aramadığı tarafıma 
açıklandı. 
 

Bütün bu bilgiler ışığında tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında gerek tarafımdan aktarılan 
gerekse sağlık hizmeti kapsamında öğrenilen kişisel bilgilerimin Sağlık Bakanlığı’na 
aktarılmasına onay veriyorum/onay vermiyorum. 
 

Tarih-İsim-İmza 
 

SAĞLIK NET2 SİSTEM SÜRECİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN TDB DUYURUSU HAKKINDA - 
13.12.2012 
Sağlık Kuruluşlarının hasta kayıtlarını Sağlık Net 2 Veri Sistemine kayıt etme işlemleri ile ilgili 
olarak Türk Dişhekimleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile yapmış 
olduğu görüşme sonucunda oluşan gelişmelere ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Genel 
Sekreteri Sayın Tarık İŞMEN tarafından hazırlanmış duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız. 
 

Sayın Meslektaşlarım, 
Son günlerde gündemde olan Sağlık Net 2 Sistemine kayıt işlemleri ile ilgili olarak Sağlık 
Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız toplantıda; bahsi geçen konu 
hakkında dişhekimlerinin yeterince ve zamanında bilgilendirilmediği, teknik altyapılarının bu 
işleme uygun olmadığı ayrıca hasta güvenliği ve aracı firma kullanımının meslektaşlarımıza 
yeni bir yük getireceği konuları gündeme getirilmiştir. 
  
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ünal HÜLÜR ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı 
ÖZTÜRK, konu hakkındaki kaygı ve hassasiyetlerimizi uygun bularak, sistemle ilgili olarak 
Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliği ile ilgili bir program hazırlamasına, dişhekimlerinin bu sistem 
üzerinden hastanın aksine bir talebi yoksa kayıtları girmesine ve bu program yapılana kadar 
sürecin ertelenmesine mutabık kalınmıştır. 
  
A.Tarık İŞMEN  
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri 
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ 
BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ  - 03.01.2013 
01.01.2013 tarihinden geçerli olduğu söylenen Sağlık Net 2 Veri Sisteminin,  Bakanlık 
yetkilileri ile TDB’nin yapmış olduğu birden fazla görüşmede "erteleneceği"  ifade edilmesine 
rağmen şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum, meslektaşlarımız ile İl Sağlık 
Müdürlüklerini karşı karşıya getirmiştir.  
  
Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne TDB tarafından 
gönderilen 02.01.2013 tarih ve 002.8 sayılı yazı ile devam eden belirsizliğin acilen giderilmesi 
istenilmiştir. İlgili TDB yazısını aşağıda bilgilerinize sunarız. 
  
T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne, 
  
Sağlık Net 2 Veri Sistemi ile ilgili olarak TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, Genel 
Başkan Vekili Dr. Serdar SÜTCÜ, Genel Sekreter Dişhekimi A. Tarık İŞMEN ve MYK Üyesi Dr. 
Serdar AK’tan oluşan bir heyet 12 Aralık 2012 tarihinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 
Sayın Hakkı ÖZTÜRK ve Sağlık Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Ünal HÜLÜR ile bir görüşme 
gerçekleştirmiştir. 
  
Görüşmede; hasta bilgilerinin Sağlık Net 2 Veri Sistemine girilmesi ile ilgili dişhekimlerinin 
yeterince ve zamanında bilgilendirilmediği, teknik altyapılarının bu işleme uygun olmadığı 
ayrıca hasta güvenliği ve aracı firma kullanımının meslektaşlarımıza yeni bir yük getireceği 
konuları gündeme getirilmiştir. 
  
Görüşme sonucunda konu hakkındaki kaygı ve hassasiyetlerimiz uygun bulunmuş ve 
talebimize ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliğini kapsayan bir program hazırlaması, 
dişhekimlerinin bu sistem üzerinden hastanın aksine bir talebi yoksa kayıtları girmesi ve bu 
program yapılana kadar sürecin ertelenmesi konusunda mutabık kalınmıştır. 
  
Yapılan görüşmenin hemen sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından 13.12.2012 tarihinde 
"Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 
Taslağı" yayınlanmıştır. 
  
Bu gelişmelerin ardından Genel Başkanımız Prof. Dr. Taner YÜCEL, 25 Aralık 2012 Salı günü 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sayın Hakkı ÖZTÜRK ile yaptığı bir telefon görüşmesi 
sonucu 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak Sağlık Net 2 Veri Sisteminin Sağlık 
Bakanlığı`nca henüz belirlenmeyen bir süre için erteleneceği konusunda en geç 27 Aralık 
2012 Perşembe gününe kadar Sağlık Bakanlığı teşkilatına bir genelge bildirileceği bilgisi 
alındığından, Sistemin "süresiz erteleneceği"  doğrultusunda meslektaşlarımıza web sitemiz 
üzerinden bir duyuruda bulunulmuştur. 
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Haberin yayınlanmasından hemen sonra Sağlık Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Ünal HÜLÜR 
Birliğimizi arayarak "süresiz" ifadesinin yanlış yorumlara neden olduğunu belirtmesi üzerine 
haberimiz;  "yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar" şeklinde değiştirilmiştir. 
  
Şu ana kadar "erteleme" konusunda bir açıklama yapılmadığından meslektaşlarımız ile İl 
Sağlık Müdürlükleri karşı karşıya gelmektedirler. 
  
Devam eden belirsizliğin acilen giderilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. 
  
Saygılarımla, 
  
Tarık İŞMEN 
Türk Dişhekimleri Birliği 
Genel Sekreteri 
 
               
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA - 28.12.2012 
Sağlık Net 2 Veri Sistemi ile ilgili olarak TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, 25 Aralık 
2012 tarihinde Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakkı ÖZTÜRK ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirmiştir. 
  
Görüşmede Sayın Genel Müdür, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak Sağlık Net 2 
Veri Sisteminin Sağlık Bakanlığı`nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar erteleneceği 
bilgisini vermiştir. 
  
Siz değerli meslektaşlarımızın odamızdan konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme yapılana kadar 
Sağlık Net 2 Veri Sistemi ile ilgili olan hiçbir kuruluşun taahhüdü altına girmeme konusunda 
hassasiyet göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SAĞLIK NET2 İÇİN 
3 AY ERTELEME AÇIKLAMASI   -  04.01.2013 
 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Sağlık 
Net2 sistemine entegrasyon için 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır.  İlgili duyuruyu bilgilerinize 
sunarız. 
  
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Duyurusu 
Sağlık Net’e veri gönderme zorunluluğu 2007’den bu yana mevzuatlarla düzenlenmiştir. 
Ağustos 2012’den itibaren yürürlüğe konulan Sağlık.NET2 sistemine entegre olma ve veri 
gönderme süreci ise Ağustos ayından önce duyurulmuştur. 
  
Yapılan saha incelemelerinde Sağlık.NET2 sistemine muayenehanelerin eksik veri gönderdiği 
izlenmiş ve bu durum 17 Kasım 2012 tarihli resmi yazı ile hatırlatılmıştır. 
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Sağlık.NET2 veri sistemine entegrasyon ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
yetkililerinin talebi üzerine 12 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda bir görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede TDB yetkilileri; hasta bilgilerinin Sağlık.NET2 veri sistemine 
girilmesi ile ilgili dişhekimlerinin henüz hazır olmadığını ve teknik altyapılarının yetersiz 
olduğunu dile getirerek entegrasyon sürecinin bir müddet daha uzatılmasını talep 
etmişlerdir. 
  
Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri 
gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonunu 
tamamlayamayan dişhekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi 
için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı 
yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
  
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

    
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA - 07.03.2013 
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 15 Şubat 2013 günü 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı 
hükümlerini iptal etmiştir. 
  
İptal edilen hükümler arasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini 
toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine 
ilişkin 47. maddenin ilk üç fıkrası da bulunmaktadır. Karar ile Sağlık Bakanlığının Sağlık Net 2 
adı ile sağlık hizmeti sırasında bütün kişilerin sağlık bilgilerini almasının, istemesinin ve alma 
girişimlerinin Anayasaya aykırılığı saptanmış, uygulamanın yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. 
Yasal bir düzenleme olmaksızın kişilerin sağlık bilgilerinin toplanması ve işlenmesi söz konusu 
olamaz. Bakanlığın Anayasaya uygun bir yasada verilmiş bir yetki olmadan kendi kendine 
yetki vererek işlemlerine devam etmesi hukuken olanaksızdır. 
  
Bu nedenle Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemi adı altında, dişhekimlerine hastalarına ait 
kişisel verileri işleme, bu verileri Bakanlığa iletme ve söz konusu sisteme entegre olmayı 
sağlayacak bir program edinme yükümlülüğü getiren Genelge'nin hukuken uygulanma 
olanağı kalmadığını meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.   

   
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİNE DAVA AÇTIK - 17.01.2013 
Sağlık Kuruluşlarının hasta kayıtlarını Sağlık Net 2 Veri Sistemine kayıt etme işlemleri ile ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2012 tarihli "Sağlık 
Net 2 Veri Gönderimi" konulu yazısına ilişkin Odamızın yaptığı başvuruya verilen İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 22.11.2012 tarihli yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
Odamız Yönetim Kurulunca dava açılmasına karar verilmiştir.  
               
DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE DESTEK AÇIKLAMAMIZ HAKKINDA - 06.12.2012 
06.06.2012 tarihinde 6 ilde, aralarında tıp, dişhekimliği, sağlık bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin, bulunduğu sağlık meslekleri öğrencilerine yönelik eş zamanlı düzenlenen 
operasyonda 47 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgular sonrası 35 kişi ise mahkemeye sevk edilmiş  
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ve mahkemenin ardından 11’i tıp öğrencisi, 1’i dişhekimliği öğrencisi, 1’i ergoterapi öğrencisi 
13 kişi tutuklu yargılanmak üzere Sincan F Tipi Hapishanesine gönderilmişti. 
 
Altı aydır tutuklu bulunan 13 öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 47 öğrencinin 
yargılanmasına 5 Aralık Çarşamba günü Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 
Görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu bulunan öğrencilerin tamamının 
tahliyesine karar verdi. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. 
 
Eğitim süreçleri içinde “aydın birey” olma yolunda gayretleri olan birçok öğrencinin farklı 
şekilde hükümet ya da üniversite yönetimleri tarafından engellemelerle karşılaştığı ve bunun 
için mücadeleler verildiği yıllardır bir gerçek olarak karşımızda. Bu son olayda artık iş 
çığırından çıkmış öğrencilerin eğitim hakları hapsedilerek engellenmiştir. Öğrencilerin 
hayatlarından çalınan tutukluluk süreçlerinin de hesabının sorulması gereklidir. 
 
Baskı zaman zaman öyle noktalara gelmektedir ki öğrencilerin tüm çağdaş ülkelerde ki 
arkadaşlarının haklarına sahip olmak adına tamamen yasal zeminde hak arayışları bile 
engellenmeye çalışılır oldu. Son olarak TDB öğrenci kolunun fakültelerde yapmaya çalıştıkları 
dilekçelerine imza kampanyası dekanlıklar tarafından en masum ifadesiyle “hoş 
karşılanmamaktadır”. Bir üniversitemiz Dişhekimliği Fakültesinden gelen yazı üzerine Ankara 
Dişhekimleri Odası olarak aşağıda ki yazıyı hazırlamak ve bunu kamuoyuyla paylaşarak 
bilgilendirme yapmak zorunlu hale gelmiştir. Demokratik hakların kullanılmasının keyfi olarak 
ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin engellenmeye çalışılmasının bilim üreten kurumlar 
için kabul edilemez olduğunu ve her haklı davalarında öğrencilerimizin arkasında 
olduğumuzu vurgulamak isteriz. 
 
Sayın Fakülteniz Dekanlığınca 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal güvenlik haklarının temini ve 
özlük haklarının iyileştirilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği öğrenci koluna bağlı yerel öğrenci 
komisyonlarının yurt genelinde başlatmış oldukları dilekçe kampanyası kapsamında Ankara 
Dişhekimleri Odası Öğrenci kolu tarafından fakültenizde düzenlenmek istenen imza 
kampanyasının uygun bulunmadığı ayrıca bir gerekçe belirtmeksizin ifade edilmektedir. 
  
Söz konusu imza kampanyasının amacı, dişhekimliği öğrencilerinin ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşme hükümlerinde ve Anayasada güvence altına alınan yaşam ve sağlık 
hakkı, sosyal güvenlik hakkı, eğitim hakkı ve emeğiyle orantılı bir ücret alma haklarının 
teminini sağlayan tasarrufların yapılması istemini dile getirmektir. Bu hak talebi, hak arama 
hürriyeti ile bütünleşik bir hak olarak Anayasamızın 74. maddesinde ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunun 5. maddesinde güvence altına alınan dilekçe hakkının 
kullanılmasından ibarettir. 
  
Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının sağlanması için gereken demokratik Dünya 
Üniversiteler Servisince yayımlanan Akademik Özgürlük ve Yükseköğretim Kurumlarının 
Özerkliğine ilişkin temel esasların belirlendiği Lima Bildirgesinin 10. maddesinde 
yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ulusal sorun veya sorunlu ilgili görüşlerini tek tek ya 
da toplu halde ifade etme haklarına saygı göstermeleri gerektiği ve bu hak kullanımları için 
gereken koşulları sağlamaları gerektiği düzenlenmiştir. Aynı Bildirge'de ayrıca söz konusu  
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imza kampanyasında dile getirilen taleplerden biri olan yükseköğretim giderlerinin devlet 
tarafından karşılanmasının devlet için bir yükümlülük olduğuna vurgu yapılmıştır. 
  
Bu anlamda temel hak ve hürriyetlerin gereği gibi kullanılabilmesi için gereken demokratik 
ortamı sağlamak ve hak arama girişimlerine destek vermek yükseköğretim kurumlarının en 
temel görevlerindendir. Bu görevin özünü zedeler bir tutumla dişhekimliği öğrencilerinin hak 
arama özgürlüğü ve dilekçe hakkının kullanımını kapsamında başlattıkları imza 
kampanyasının 'uygunsuzluğuna karar vermek'  yükseköğretim kurumu olma niteliği ile 
bağdaşmamaktadır. 
   
Bu nedenle Kurumunuz tarafından verilen yanıtın bir meslek örgütü olarak tarafımızda 
üzüntü yarattığını, dişhekimliği fakültesi öğrencilerini imza kampanyası düzenlemeye iten 
nedenleri tekrar değerlendirerek, öğrencilerin hak arama hürriyetini destekleyen biçimde 
tutumunuzu değiştireceğinizi umduğumuzu belirtmek isteriz. 

    
KAMUDA TAM GÜN SÜRÜYOR MU KONULU HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ HAKKINDA - 06.12.2012 
Bilindiği gibi önce 2010 yılında 5947 Sayılı “Tamgün” olarak bilinen yasa ile kamuda ve 
üniversitelerde çalışan hekimlere serbest çalışma yasağı getirildi.  Anayasa Mahkemesi iptal 
etti, Sağlık Bakanlığı uygulama işlemleri ile set çekti, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.  
 
Ağustos 2011 tarihinde bu kez 650 sayılı KHK ile yasaklar getirildi. Anayasa Mahkemesi 650 
sayılı KHK’nin bu hükümlerini de iptal etti. Ancak Anayasa Mahkemesi 650 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’de çalışma yasakları getiren hükümlerin iptaline ilişkin kararının, 
Resmi Gazete’de yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Sağlık 
Bakanlığı ile bir kısım hükümet yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği yürürlük 
tarihine kadar, gerek öğretim üyeleri gerekse 657’ye tabi olanlar yönünden değişen bir 
durumun olmayacağını açıkladı. Kamu ve Üniversiteler tarafından da 650 sayılı KHK ile 
getirilen sınırlamaların uygulanmasına devam edildi. 
 
Son dönemde Balıkesir ve Muğla İdare Mahkemeleri tarafından peş peşe verilen kararlar ile 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanması için Resmi Gazete'de yayınlanmasının 
beklenmesine gerek olmadığına, Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen KHK maddelerinin 
uygulanmasına devam edilmesinin Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı 
olduğuna hükmedildi. 
 
Daha önce Odamız tarafından yapılan açıklamada şu hususlara yer verilmişti: 
- Dişhekimliği Fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve 
araştırma amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu hizmetleri vermeleri halinde de 
emeklerinin karşılığı olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekir. 
- Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin 
bu çalışmalarının yanı sıra muayenehane açarak mesleklerini serbest olarak icra 
edebilmeliler. 
- İdare tarafından başvuruların reddedilmesi halinde idari yargıda bu işlemlerin iptali 
istemiyle dava açılabileceği ve Danıştay'ın yerleşik kararları doğrultusunda idare  
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mahkemelerince Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuka aykırılığı tespit edilmiş kurallar 
dikkate alınmadan karar verilebilir. 
- 650 sayılı KHK nedeniyle muayenehanesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından kapatılan ve bu 
işlemlerin iptali istemiyle idari yargıda dava açan dişhekimlerinin muayenehanelerini açtıkları 
tarih dikkate alınarak kazanılmış haklarının korunması gerekir. 
- Anayasa Mahkemesi kararlarının idareyi bağlayıcı olması, Anayasa’nın üstünlüğü prensibi ve 
hukuk devleti ilkesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararının ardından muayenehane açmak 
için yapılan başvuruların - muayenehane açmak için gerekli koşullara uygunluk sağlamak 
kaydıyla - idare tarafından kabul edilmesi gerekir. 

   
SAĞLIK PERSONELİNİN HEPATİT B AŞISI YAPTIRMASI HAKKINDA - 07.12.2012 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeye göre, risk grupları 
içerisinde yer alan hasta ve hastanın tıbbi atığı ile muhatap olan tüm sağlık personelinin 
Hepatit B virüsünden korunmaları için aşı yaptırma gerekliliğinin Odamızca duyurulması talep 
edilmiştir.  
  
Risk grubunda yer alan, aşısı bulunmayan veya Hepatit B aşısı dozlarından biri veya birkaçı 
eksik kalan sağlık personeli, bağlı bulunduğu aile hekimine başvuru yaparak sağlık çalışanı 
olduğunu belirtmek suretiyle Hepatit-B aşısı yaptırabilecektir. 
 
Sağlık çalışanının aşıyı yaptırma konusunda güçlük yaşaması halinde Odamıza bilgi vermesini 
rica eder, konunun önemi açısından dikkate alacağınız inancıyla, çalışmalarınızda kolaylıklar 
dileriz.  
 
SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 25.12.2012 
663 sayılı KHK'nın 23. maddesi ile sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, mesleki alan ve dal 
belirlemesi gibi mesleki düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, 
mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapmak, mesleki müeyyide uygulamak, etik ilkeleri 
belirlemek ve uyumu denetlemek üzere Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmuştur. 
  
Bu Kurul, sağlık çalışanlarını hakkında mesleki yetersizlik gerekçesiyle eğitime çağırmak ile 
meslekten geçici ve sürekli men cezası vermeye kadar geniş yetkiler ile donatılmıştır. 
  
Ana Muhalefet Partisi tarafından 663 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 
E.2012/150 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmış olup Sağlık Meslekleri Kurulu'nu düzenleyen 
23. maddenin de iptali istenmiştir. Dava dilekçesinde bu düzenlemenin, 
 
•KHK ile düzenleme yapılamayacak alanlar arasında sayılan kamu görevlileri yönünden suç ve 
ceza öngörmesi nedeniyle Anayasanın 6., 7. ve 91. maddelerine, 
•Suç ve cezaları açıkça tanımlamaması, aynı eylemin birden fazla kez cezalandırılması, ölçülü 
ve orantılı olmaması nedeniyle Anayasanın 2. ve 38. maddelerine, 
•Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının meslekle bağını kopararak 
işlevsizleştirmesi nedeniyle Anayasanın 135. maddesine, 
 
 
 



 
 

59 

14. DÖNEME BAKIŞ 
 
•Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amaç, işlev ve nitelikleri ile örtüşen görev 
ve yetkilerle donatılmış bir kamu kurumu olan Kurulu yürütmeye bağımlı kılması nedeniyle 
Anayasanın 123. ve 135. maddelerine, 
•Yüksek öğretim kurumlarına ait yetkiyi kullanması nedeniyle Anayasanın 130. maddesine 
aykırı olduğu belirtilmiştir. 
  
Anayasa Mahkemesi tarafından söz konusu dosyanın 1-2 ay içerisinde incelenerek bir karar 
verilmesi beklenmektedir. 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe konulan Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği de 663 sayılı KHK'nın 23. maddesine 
dayanılarak çıkarılmıştır. Söz konusu Yönetmelik hakkında Odamız tarafından gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur.  
 
            
TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ TOPLANTISI’NA ÇAĞRI MESAJIMIZ  - 05.01.2013 
Türkiye’de sağlık yıllardır meslek örgütlerinin toplumun temel sağlık hizmetlerinin insan 
onuruna yakışır şekilde karşılanabilmesi ve sağlık çalışanlarının da hekimlik onuruna yakışır 
şartlarda çalışmasının sağlanması için yaptığı çalışmalar, bazı kesimler ve hatta bizzat kendi 
üyeleri tarafından bile “siyaset” yapıyor kaygısıyla eleştirildi. Bu eleştiriler son dönemlerde 
de Dişhekimleri Birliği ve Odalarının “sesli, güçlü, hak arayan, mücadeleci” yapısını bozacak 
noktaya geldi. Kimilerince “Siyasi erk” in yanında, yakınında olmak hak arayışının gereği 
sayıldı, kadere razı olundu. 
  
En başından itibaren Dünya Bankası tarafından planlanmış, finanse edilmiş “Sağlıkta 
Dönüşüm” süreci, Türkiye sağlık sisteminin piyasaya açılması, daha çok tedavi, daha çok ilaç, 
daha çok teknoloji tüketimi ile el ele götürülerek sonucunda yabancı tekellerin işine yarayan 
bir gelişme olarak kurgulanmıştır. Kaldı ki amatör ekonomik bir öngörüleriyle bile sağlık 
alanındaki yabancı hâkimiyetinin, tedavi hizmetlerinin sunulduğu alanda yani sağlık 
işletmelerinde de artacağı ortadadır. 2012’nin hemen başında Türkiye’nin en önemli sağlık 
şirketi Acıbadem grubunun %75 hissesini Malezyalı İnternational Healtcare Holding’in satın 
alması bunun dramatik bir örneğidir. Türkiye sağlık sisteminin dönüşümü, halkın sağlığı 
üzerinden yurt dışına kaynak aktarımı anlamına da gelmeye başlamıştır.  
  
Baskı unsuru olarak kullanılan tam gün yasası ile de, sadece büyük Türk Sağlık Kuruluşları’nın 
devşirilmesi ile yetinilmemiş küçük mülkiyetin muayenehanelerin yok edilmesi için de bir 
hamle yapılmıştır. Öte yandan sadece muayenehane çalışması yapan hekim ve 
dişhekimlerinin yok edilmesi için de hükümet önce kendi koruyucu hizmetlerden uzak tedavi 
hizmetlerini önceleyen yatırımlar yaparak rekabet etmiş, sonra da yeni yönetmelik, kanun ve 
KHK ler ile yok ediş sürecinin hızlanması için çalışmıştır. 
  
1980’lerde başlayıp, 1990’da imzalanarak Dünya Bankası anlaşması ile başlatılan, önce adı 
sağlık reformu olan bu süreç; AKP iktidarı tarafından sağlık alanında ki ilgili tarafların (meslek 
örgütleri, muhalefet partileri, halk) herhangi birinden görüş almaya tenezzül edilmeksizin 
büyük bir hızla, fütursuzca yürütülmüştür.  
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Aile hekimliği, Genel Sağlık Sigortası, hastanelerin işletme haline getirilmesi, sağlık 
çalışanlarının performans üzerinden ücretlendirilmesi ve sözleşmeli istihdam edilmeleri tümü 
AKP döneminde uygulamaya konulmuştur. 
  
Şimdi 2 Kasım 2011’de 663 sayı ile çıkartılan ve sağlıkta dönüşümün yasal anlamda 
tamamlanışını ifade eden Kanun Hükmünde Kararname’nin, yönetmelikleri çıkartılarak süreç 
tamamlanıyor. 
  
Sağlıkta dönüşüm sürecini tamamlayan bu kararnameyle yabancı hekim ve hemşirelerin 
ülkemizde çalışmasına olanak sağlanmış, sağlık serbest bölgeleri kurulmuş, kamu-özel 
ortaklıklarının yasal zemini hazırlanmış, hastaneler Kamu Hastane Birlikleri olarak işletme 
haline getirmiş ve son tedbir olarak da hiç ses çıkmasın diye meslek örgütlerinin 
işlevsizleştirilmesi için Sağlık Meslekleri Kurulu oluşturulmuştur. 
  
Artık öyle bir noktaya gelindi ki şehirlerde toprağın rantının yağmalanmasına 663 sayılı KHK 
düzenlemeleri ile sağlık alet ediliyor. “Kamu özel ortaklığı” adı altında; İstanbul’da 2 proje, 
Ankara’da 2 proje, Kayseri’de, Bursa’da sürdürülen projeler geliştirildi. Şehrin biraz dışında 
olan kamu arazisi işletmeciye teklif ediliyor, buraya hastane yapması, ama bu arada bu 
yerleşkede otel, ticarethane, alışveriş merkezi de yapabileceği söyleniyor. Yap işlet devret 
sistemiyle yürütülen projeden ulaşılmak istenen bir başka yer de şu: Kentin merkezinde yer 
alan rantı iyice yükselmiş devlet hastanelerini bu yerleşkelere taşımak ve o eski binaları ya da 
arazilerini bir şekilde ranta dönüştürmek, özelleştirmek. Yani sağlık bir nevi kentsel dönüşüm 
aracı olarak kullanılıyor, alet ediliyor. 
 
Sağlığa tamamen ticaret zihniyetiyle bakan bir anlayışın kamu hastaneleri birliği başlığı 
altında üniversite hastanelerini de birer ticarethaneye dönüştürme ve sonrasında 
özelleştirme çabası Türkiye’nin sağlık geleceğinin alacağı en büyük darbedir. Üniversite 
hastaneleri tıp ve dişhekimliği alanlarında eğitim ve araştırma geliştirme, sağlıkta bilgi 
üretme merkezleridir. Yönetimleri sadece hasta bakmak ve kar etmek üzerine 
kurgulanamayacak bu yapılarda, önceliğin doktor ve dişhekimi yetiştirmek ve yüksek bilgi ve 
deneyim birikimi ile ihtiyacı olan hastalara hizmet etmek olması gereklidir. Önce anayasa 
değişikliği ile haksız bir tam gün uygulama denemesi, anayasa mahkemesi iptali sonrası bu 
sefer kanun hükmünde kararname ile öğretim üyelerinin sağlık hizmeti vermek gibi öncelikli 
görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi, ardından da üniversitelerin kendi eğitim 
kurumları olan tıp ve dişhekimliği fakültelerine el koyma çabası.  
  
AKP taşeronluğunda Dünya Bankası’nın küresel sermaye için tam olarak desteklediği bu 
yağma sistemine karşı direnmek tüm toplum adına yine biz sağlık çalışanlarına düşmektedir. 
Bu direnmeye halkı da inandırmak, yanına almak için gerekli farkındalığı yaratmak adına 
meslek örgütleri ve üyeleri olarak “sağlıkta dönüşüm” projesinin AKP tarafından halk 
desteğini de almasına sebep olan bazı olguları bizimde öncelikle iyi algılamamız ve 
algılatmamız gerekiyor. 
  
Bu olgulardan biri AKP’den önceki dönemde de sağlık sisteminde birçok yanlışın 
bulunmasıdır. SSK hastaneleri ve işleyişi en önemli örnek olabilir. SSK’lı halkın sistemlerin  
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birleştirilmesi ve diğer kurumlara başvurabilmesi, sağlıkta dönüşüme destek sağlayan önemli 
bir gelişmeydi. Yıllar önce SSK’nın yapısının değiştirilmesi ve ulusal sağlık sistemiyle uyumlu 
hale getirilmesi sol partilerin söylemiydi.  Kimin söylediği önemli değil, ancak bu yıllar önce 
sosyal bir proje iken AKP döneminde sağlıkta dönüşümün ilk ayağı olarak halk desteği için iyi 
kullanıldı. 
  
Bir diğer olguda genel tıptaki muayenehanecilik sisteminin halkın sağlık hakkıyla çelişir hale 
gelmesi ve bu durumun, kamusal sağlık sistemi savunucusu olan çevrelerce yeterince dile 
getirilmemiş olmasıdır. AKP bunu “bıçak parasına son veriyoruz” sloganıyla 
muayenehanecilik gibi doktorların kişisel işletmeleri olan yapılara saldırmak için vahşice 
“Tam Gün” yasası adıyla kullanmıştır. Aslında bu saldırının, sağlık sistemini tamamen küresel 
sermayeye teslim etmek için gerçekleştirildiği ortadadır. 
  
1961 Anayasası “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım 
görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır” hükmünü getirmişti. Bu hüküm gibi eski 
söylemler sağlığı bir hak olarak tanımlar ve bu hakkın garantörü olarak devleti görürdü. Yeni 
yüzyılın özellikle de sağlıkta dönüşümün söyleminde ise hastalık kişisel bir sorun olarak 
görülerek, çözülmesi sorumluluğunu da yüksek oranda hasta olan bireye bırakılıyor. Bu 
sorumluluğun piyasalaştırılmış sağlık sistemi içinde ancak kısıtlı sayıda vatandaş tarafından 
yüksek maliyetlerle gerçekleştirileceği de düşünülmelidir. Ayrıca vergilerimiz, sağlık 
sigortalarına ödediğimiz primlerimiz de yerli olmayan sağlık kartellerine hizmet satın alma adı 
altında aktarılacaktır. 
  
Kısacası, AKP’nin teslim olduğu Dünya Bankası politikaları sağlığı sektörleştiriyor ve bu 
sektörde biz doktorların yeri ucuz iş gücünden öteye planlanmadığı gibi, topluma özelleşme 
“sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması” gibi lanse edilirken, aslında artık kişilerin kendi 
çözümlerini üretmesinin gerekeceği ortamı hazırlıyor. 
  
Tüm olanlara dur demek için çözümler üretmeli, akıl akıla vermeliyiz. 05 Ocak’ta A.Ü. Tıp 
Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda Büyük Sağlık Meclisi’ni 
oluşturmak, fikir üretmek için TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI buluşacak.  
  
Her nefese, her akla ihtiyaç var. 
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e-REÇETE HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU - 15.01.2013 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan e-reçete uygulaması, Sağlık Bakanlığı ile 
SGK’nın yapmış olduğu ortak çalışmalar neticesinde 01.07.2012 tarihinde ülke çapında 
uygulanmaya başlanmıştır. 
 
SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’si almamış olan hekimlerin medeczane.sgk.gov.tr/doktor web 
uygulamasından SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRE’lerini almaları, bilgi işlem sistemleri çalıştığı 
sürece reçetelerini, e-reçete olarak düzenlemeleri, yalnızca bilgi işlem sistemlerinin 
çalışmaması durumlarında manuel reçete yazmaları gerektiği duyurulmuştur. Hekimler 
tarafından yazılan reçetelerin, 15.01.2013 tarihinden itibaren e-reçete olarak yazılması 
gerektiği, SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ’ni almış olan hekimlerin manuel reçete 
düzenleyebilmeleri için ancak; SGK ‘ya ait MEDULA sisteminin çalışmaması, Sağlık hizmet 
sunucusu bilgi işlem sisteminin çalışmaması ve aile hekimliği bilgi işlem sisteminin 
çalışmaması gerektiği not olarak düşülmüştür. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, e-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, 
akıllara gelebilecek sorulara cevap verilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası 
sorunların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanmış olan sık sorulan sorular dokümanına 
SGK web sitesinden ulaşılabilmektedir.  
 
TV PROGRAMLARINDA GİZLİ REKLAM DA YASAKTIR-  25.01.2013 
Odamıza son zamanlarda meslektaşlarımızdan, televizyon programlarından arandıkları ve 
çalıştıkları sağlık kuruluşunda kendileriyle ücretli veya ücretsiz röportaj yapılması teklifi 
geldiği ve bunun mevzuata uygun olup olmadığı yönünde sıklıkla sorular ulaşmaya 
başlamıştır. Türk Dişhekimleri Birliği'nin 04.01.2013 tarihinde web sayfasından duyurmuş 
olduğu "Gizli Reklam da Yasaktır" başlıklı haberini ve haber içeriğinde belirtilmiş olan örnek 
mahkeme kararlarını aşağıda tekrar hatırlatmak gerekliliği doğmuştur.  
 
Konuya ilişkin mağduriyet yaşanmaması dileğiyle siz değerli meslektaşlarımızın hassasiyet 
göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
 
Türk Dişhekimleri Birliği'nin 04.01.2013 tarihinde yayınlamış olduğu "Gizli Reklam da 
Yasaktır" Başlıklı Haberi 
Bir televizyon kanalında yayınlanan “Sıradışı” isimli programa katılan dişhekiminin 
muayenehane telefonunu vermesi ve canlı yayında yaptığı konuşmalarla kişisel reklamını 
yapması üzerine açılan disiplin soruşturmasında para cezası verilmiştir. 
 
İlgili Dişhekimi tarafından disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada, dişhekiminin 
eyleminin reklam olduğu ve dişhekimliği mesleğinin uygulanmasında reklam yapılmasının 
yasaklandığı belirtilerek Ankara 2.İdare Mahkemesi Esas No 2010/1194, 2011/735 Karar Nolu 
davanın reddine karar verilmiştir. 
 
Kararın temyizi üzerine dosya Danıştay tarafından incelenmiş ve Türk Dişhekimleri Birliği 
işleminin ve Danıştay 8.Daire Esas No: 2011/8019, 2012/465 Karar No ile Mahkeme kararının 
hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. 
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Son olarak, davacının karar düzeltme istemi de Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmiş; bu 
suretle Danıştay 8.Daire Esas No: 2012/4838, 2012/7408 Karar No ile karar kesinleşmiştir. 
 
Bütün bu kararlarda beliren durum; sağlık hizmet sunumunda yer alması sebebiyle 
dişhekimliği mesleğinin reklam yasağına tabi olduğudur. Bu reklamın hangi mecrada 
yapıldığının ise bir önemi yoktur.   
 
Son zamanlarda haber ve benzeri isimler altında yapılacak reklam yayınlarında 
meslektaşlarımızın yer almasına yönelik teklifler gelmektedir. Meslektaşlarımızın, yer 
alacakları bütün medya mecralarında, kişisel reklamlarını yaptıklarına ilişkin izlenime sebep 
olmayacak şekilde, ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik mesleki konuşmalar yapmaları 
gereklidir. Bu yaklaşımla, ilgili yargı kararlarının paylaşılmasında yarar görülmüştür.  
 

    
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME - 12.02.2013 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girmiştir. 
Kanun kapsamında işyeri sahibi meslektaşlarımızın hangi tür sorumluluğunun olacağı 
yönünde sıklıkla Odamıza sorular gelmektedir. Bazı meslektaşlarımıza da SGK tarafından 
iletilen yazılarda bu sorumluluklarını hatırlatır ifadelere yer verildiği bilgisi Odamıza 
ulaşmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında meslektaşlarımızı ilgilendiren önemli 
noktalar başlıklar halinde derlenmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Cezai 
yaptırımlarının dikkate değer olduğu bu kanun kapsamında siz değerli meslektaşlarımızın 
mağdur olmayacağı temennisiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girdi 
  
HANGİ MADDE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girmiştir 
ama sadece 50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sayılanlar için 
geçerli oldu. En son 2014 yılı Temmuz ayında da az tehlikeli sınıfta olan işyerleri için 
uygulama başlayacaktır. 
  
İŞYERLERİ TEHLİKE OLARAK ÜÇE AYRILIYOR 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerini üçe ayırıyor: Az tehlikeli, tehlikeli ve çok 
tehlikeli. Bu sınıflandırmayla ilgili genelge 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazete'de yayınlanmış 
olup, tüm özel ve kamu kesimindeki işyerlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır (01.01.2013). 
Çalışan kavramını kullandığı için, çıraklar, stajyerler, işçiler, gazeteciler, gemiciler, devlet 
memurları, sözleşmeli personel dahil tüm çalışanlar yasa kapsamına alınmıştır (01.01.2013). 
Bir çalışanı olan işyerleri kanun kapsamına almıştır. Bu nedenle sadece bir çırak veya stajyer 
çalıştıran işyerleri de Kanun kapsamındadır (01.01.2013). 
  
2013 OCAK AYINDA 50'DEN ÇOK İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE 
Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran tehlikeli ve çok 
tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu işyerleri zaten eski İş Sağlığı uygulamasında  
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kapsamda olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar. Bu 
zorunluluk devam etmektedir. 
  
2013 TEMMUZ AYINDA 50'DEN AZ İŞÇİSİ OLAN TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE 
Yasa 2013 yılı Temmuz ayında da işçi sayısı 50’den az olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri 
için yürürlüğe girecektir. Bu işyeri işverenleri, işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı 
işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden 
fatura mukabili bu işi satın alacaktır. Ayrıca işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi 
başvurabilecek, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse bakanlığa uzman olarak 
bildirebilecektir. 
  
2014 TEMMUZ AYINDA HER YERDE UYGULANACAK 
2014 yılı Temmuz ayında da, kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm 
işyerlerinde devreye girecektir.  
  
1-9 işçisi olan işyerlerinin durumu; 
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ OLAN İŞYERLERİ 
İşyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olanların iş 
sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik birimlerine (OSGB) ihale 
edecektir. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi 
işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi 
göndermesi söz konusu olacaktır. 
  
AZ TEHLİKELİ OLAN İŞYERLERİ 
İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan "az tehlikeli" işyerlerinde 2014 yılı Temmuz ayında yasa 
yürürlüğe girecek ve bu işyeri işverenleri OSGB ile sözleşme imzalayacaklardır ve yıllık 
maliyetleri işçi başına 30 ile 100 lira arasında değişeceği öngörülmektedir. OSGB'nin doktoru 
bu işyerlerine 3 yılda bir defa bir saat uğrayarak, OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da 
yılda bir defa 1 saat uğrayarak iş kazalarına karşı riskleri tespit edip bu risklerin ortadan 
kaldırılmasını isteyecektir. 
  
KANUNA TABİ BÜTÜN İŞYERLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDA 
Yasaya göre uzman ve işyeri hekimi ile diğer personeli istihdam etme zorunluluğu kademe 
kademe yapılacaktır ancak her işveren işyerinde iş kazasına yol açacak durumları belli eden 
ve tedbirleri içeren risk değerlendirmesini 1.1.2013 gününden itibaren yapmak zorundadır. 
  
CEZALAR ÇOK AĞIR 
Yasaya istinaden 10'uncu maddenin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan 
veya yaptırmayan işveren üç bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dört bin beş 
yüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin bin 
beş yüz Türk Lirası cezaya çarptırılması söz konusudur. Risk değerlendirmesinde işveren ve 
işçilerle birlikte uzman ve hekim de olacak ama henüz uzman ve hekim çalıştırma 
zorunluluğu olmayan (gelmeyen) işverenler risk değerlendirmesini bu uzman ve hekim 
olmadan kendileri yapmaları gerekmektedir. 
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SAĞLIK RAPORLARI 
Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine işe girişte çalışanlar için sağlık 
raporu alınacaktır (01.01.2013). 4857 sayılı Kanun zamanında alınmış sağlık raporları süresi 
bitene kadar geçerliliklerini devam ettireceklerdir. İşyerinde gördüğü işin değiştirilmesi 
halinde de işçiler için sağlık raporu alınacaktır (01.01.2013). İş kazası, meslek hastalığı veya 
hastalık nedenleriyle sık sık işyerinden ayrı kalan çalışanların işe dönüşlerinde istemeleri 
halinde sağlık raporu alınacaktır (01.01.2013) 
  
İŞYERİ HEKİMİNDEN VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINDAN HİZMET ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ; 
Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın bir çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanından hizmet alınacaktır. Ancak; İşyerinde çalışan sayısı elli ve daha fazla ise 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden 
itibaren başlayacaktır. Çalışan sayısı ellinin altında olan ve az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.07.2014 tarihinde 
başlayacaktır. Çalışan sayısı ellinin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan 
işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2013 tarihinde 
başlayacaktır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet, doğrudan istihdam edilerek 
ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ücreti karşılığı alınacaktır.  
 
MALİ DESTEK 
Bir ile dokuz arasında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve 
güvenlik harcamaları SGK tarafından karşılanacaktır (01.07.2013) Bir ile dokuz arasında 
çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve güvenlik harcamaları ise, Bakanlar 
Kurulu karar alırsa, SGK tarafından karşılanacaktır (01.07.2014). 
  
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 
İki ve daha fazla çalışanı olan işyerleri işverenleri, çalışan sayısına göre değişmek üzere (1- 6 
arasında değişen sayıda) “Çalışan temsilcisi” nin seçimini sağlayacaklar veya 
görevlendireceklerdir (01.01.2013).  
  
DESTEK ELEMANI 
Çalışanlar arasından asli görevleri yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, acil 
durum, ilk yardım, tahliye durumlarında görev yapmak üzere, ihtiyaç duyulan sayıda-
işletmenin bölümlerine göre- destek elemanı görevlendireceklerdir. Destek elemanı olarak 
görevlendirilen çalışanlar, bu görevleri yapabilmeleri için yeterli düzeyde bilgilendirilecek ve 
donatılacaklardır (01.01.2013). 
  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 
Çalışan sayısı elli ve üstünde olan işyerlerinde ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracaktır (01.01.2013). 
  
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA OLASILIĞI BULUNAN İŞYERLERİNDE 
Büyük endüstriyel iş kazası olasılığı bulunan işyerleri, kaza önleme politika belgesi veya 
güvenlik raporu hazırlayarak içerik ve yeterlilik açısından incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına verilmeden faaliyete geçemeyeceklerdir (01.01.2013). 
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İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA BİLDİRİM 
İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili olarak artık ÇSGB İl Müdürlüklerine bildirim 
yapılmayacaktır (01.01.2013). İş kazasını takipeden üç işgününde, meslek hastalığı ön tanısını 
koyan işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucularının bilgilendirmesi üzerine işverenler üç 
işgünü içinde SGK’ya bildirimde bulunacaktır. 5510 sayılı Kanuna göre SGK ya yapılacak 
bildirimler aynen devam ediyor. Bu nedenle, iş kazasının meydan geldiği gün kolluk 
kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır. İşverenler, işyerinde meydana gelmiş iş kazası ve 
meslek hastalığı ile ilgili kayıtları saklayacaklar, iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini 
inceleyerek düzenlenecek raporları saklayacaklardır (01.01.2013). Ölüme ve yaralanmaya 
sebep olmayan ama işyerine veya ekipmanına zarar veren veya zarar verme potansiyali olan 
olaylar da incelenerek rapor düzenlenecek ve saklanacaktır (01.01.2013). Söz konusu kayıtlar 
ve çalışanlarla ilgili sağlık dosyaları 15 yıl süreyle saklanacaktır (01.01.2013). İşyerinden 
ayrılan çalışanla ilgili yeni işverenin istemesi halinde dosyanın işveren tarafından tasdiklenmiş 
örneği yeni işverene verilecektir (01.01.2013). 
  
ORTAK ALANI PAYLAŞAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaklar, diğer işyerlerini 
etkileyecek tehlikeler hakkında diğer işverenleri bilgilendireceklerdir (01.01.2013). 
  
İŞ MERKEZİ YÖNETİMLERİNİN SORUMLULUKLARI 
İş merkezindeki işverenlerin sağlık ve güvenlikle ilgili önlemlerini koordine edecek, diğer 
işyerlerini tehlikeye sokacak bir durum gördüklerinde giderilmesini işverenden isteyebilecek, 
yerine getirilmemesi halinde ÇSGB’na bildireceklerdir (01.01.2013). İş merkezinde bulunan 
işyerlerinde çalışan sayısı ellinin altında ise, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
çalışabilecekleri yerin belirlenmesinde koordinasyon, iş merkezi yönetimi tarafından 
sağlanacaktır (01.01.2013). 
  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ - 29.03.2013 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.03.2013 tarihli resmi gazetede 
yayımlanan, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ’de dişhekimliğine yönelik hizmetlerin tehlike sınıfları da 
bulunmaktadır. Yataksız özel sağlık kuruluşları yine "tehlikeli" sınıfta yer almıştır. 
    
DİŞHEKİMİNE HAKARETE MAHKEMEDEN KARAR - 13.03.2013 
Hekime yönelik şiddete karşı yürüttüğümüz davalardan biri sonuçlanmıştır. Odamız üyesi bir 
dişhekimine çalıştığı kurumda bir hasta tarafından hakaret edilmesi ve tehditte bulunulması 
nedeniyle hasta hakkında Ankara 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın 
13.03.2013 tarihindeki ikinci duruşmasına Oda olarak katılım sağlanmıştır.  
 
Mahkeme, hastanın dişhekimine görevinden dolayı ve alenen hakaret etmesi nedeniyle 1 yıl  
2 ay hapsine, suç tarihindeki yaşı ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle indirim 
uygulayarak 7 ay 23 gün hapsine, bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hakaret 
yönünden ise dişhekimi şikayetinden vazgeçtiği için kamu davasının düşürülmesine karar  
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vermiştir. Sağlık alanında yaşanan konulara emsal teşkil edecek bu kararı meslektaşlarımızın 
bilgisine sunarız.  
    
DİAZEPAM GRUBU İLAÇLAR İÇİN GLN NUMARASI TALEBİ HAKKINDA - 18.03.2013 
Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu ilaçları (diazepam grubu) ecza depolarından 
temin edebilmeniz için zorunlu olan GLN Numarasına (Global Yer Tanımlayıcısı) sahip olmanız 
gerekmektedir.  İl Sağlık Müdürlüğünce verilmiş Uygunluk Belgesi bulunan özel dişhekimi 
muayenehanesi sahibi, müşterek muayenehane sahibi ve özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri 
mesul müdürleri olan dişhekimlerinin, İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi’ne şahsen 
başvuru yaparak GLN numarasını Müdürlük’ten edinmeleri gerekmektedir. 
  
İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru sırasında, GLN Numarasının talep edildiği dilekçede;  
kuruluşun adı, adresi, bulunduğu ilçe, e-mail adresi, telefon ve faks numarası, vergi dairesi ve 
vergi numarasının bildirilmesini takiben, başvuru sahibinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince 
ilaç takip sistemine kaydı yapılarak, GLN Numarası verilmektedir. 
  
Meslektaşlarımıza kolaylık olması açısından bir sefere mahsus olmak üzere 26 Mart 2013 
tarihine kadar Odamız tarafından hazırlanmış olan dilekçe örneğini veya benzer dilekçelerini 
Odamıza ulaştıran üyelerimizin dilekçeleri Oda aracılığıyla topluca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
Ağız ve Diş Sağlığı Birimi'ne iletilmiştir. 
  
AİDAT ÖDEMELERİ İÇİN TEŞEKKÜR - 26.03.2013    
Sizlere daha önce yaptığımız “aidat borçlarının” kapatılmasına yönelik ricamıza yüksek 
katılımla gösterdiğiniz ilgi ve fedakârlıklar için teşekkür ederiz. 
  
Bu dönem geçmiş dönemlere göre, yıllık aidat ödemelerinin çok daha yüksek katılımla 
tamamlanması, bunca ekonomik sıkıntılarınıza rağmen oda çalışmalarına verdiğiniz desteğin 
bir göstergesidir diye düşünüyoruz. 
  
Artık hemen hemen disipline edilen aidat ödemelerinin tamamlanması konusunda iyi niyet 
sorgulamalarımıza hiç olumlu adımla yaklaşmayan meslektaşlarımız sanıyorum ki yavaş yavaş 
avukatlarımızla konuşuyorlar, umarız bizimle kuramadıkları iletişimi avukatlarımızla 
kurabilirler. 
  
Bu vesileyle odamıza karşı her türlü sosyal, katılımcı ve maddi sorumluklar konusunda da 
hassas tüm meslektaşlarımıza tekrar teşekkürü borç bilirim. Bizleri çalışmalarımızda 
destekledikleri, özgürleştirdikleri için şükranlarımızı sunarız.  

    
YASADIŞI ÇALIŞMALAR HAKKINDA - 26.03.2013 
7.Mart.2013 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom ve çalışma arkadaşları ile 
çok verimli bir toplantı yaptık. Meslektaşlarımızın Sağlık Bakanlığı ve dolayısı ile İl Sağlık 
Müdürlüğü ile olan ilişkilerini, bizim oda olarak arzularımızı aktarırken kendilerinden de 
beklentileri konusunda bilgi aldık. Mesleğimizin ve meslektaşımızın yararına ADO ile ortak 
çalışma konusunda destek sözü aldık. 
 
  



 
 

68 

14. DÖNEME BAKIŞ 

 
Bu cep telefonu düzeyinde yakınlaşan ilişkiler ilk meyvesini hemen aynı hafta ağızda çalışan, 
hem de Kızılay’ın ortasında bir meslektaşımızın muayenehanesinde bu işi yapan bir 
teknisyenin ortak çalışmamızla yakalanmasıydı. Sahtecilerin yakalanması konusunda 
hepinizin desteğini bekliyoruz. Bununla beraber kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan 
meslektaşlarımızın zaman zaman özel muayenehanelerde kayıt dışı çalışması konusu da 
gündeme gelmiş, bu konuda da denetimlerin sıklaşacağı kararı alınmıştır. Odamızın hukuki 
görüşüne göre (yeni bir yasal düzenleme ortaya konmadığı takdirde) şu anda ki hukuki 
durum kamu ve üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızın mesai saati sonrası kayıtlı olarak 
özel muayenehane veya poliklinik-merkezlerde çalışabileceklerini söylemektedir. Bu 
bağlamda bu durumda ki meslektaşlarımızın, olumsuz bir pozisyona düşmemeleri için kayıtlı 
hale gelmeleri için odamıza başvurmalarını rica ederiz. Tüm yaşamınızda sağlık ve 
mutluluklar dileriz. 
  
ODA ÜYELİKLERİ HAKKINDA - 26.03.2013 
Sizlerle odamız yönetim kurulu çalışmaları sırasında açığa çıkan bazı sorunları paylaşmak ve 
bilgilendirmek istiyoruz. 
  
Odamızı üyesi meslektaşlarımızın bilgilerini güncelleme çalışmaları yaparken gördük ki 100 
ün üzerinde meslektaşım odamıza üye olduğunun farkında değil. Daha önce serbest statüde 
çalışırken kamuya geçen arkadaşlarım muayenehane kapatma ve istifa dilekçelerini bize 
ulaştırmadıkları için hala üye durumunda görünüyorlar. Doğal olarak da yükümlülükleri 
devam ediyor. Mesela aidat ödemiyorlar diye icra takibine uğruyorlar. Ya da adresleri 
telefonları değişen meslektaşlarımıza bazı kritik duyuruları ulaştıramıyoruz. 
  
Bu bağlamda belirtmek isterim ki hatalı veya eksik uygulamalara maruz kalmamak için lütfen 
iş, adres, telefon gibi değişikliklerinizi ivedilikle bağlı bulunduğunuz odaya bildiriniz. 
  
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerken, çalışmalarımızı da kolaylaştırmanızı rica ederiz. 
    
REKLAM YASAKLARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ - 26.03.2013 
14. Yönetim Kurulu olarak, yönetime geldiğimiz 1 senedir izlediğimiz yönetim anlayışı 
meslektaşlara tuzak kurmayan, meslektaşın karşısında değil, yanında-arkasında duran bir tarz 
oldu ve olacaktır. Sağlık alanının sektörleştirilmeye çalışıldığı “sağlıkta dönüşüm” 
dejenerasyonuna kendi elimizle katkı sağladığımız reklam konusu kanayan bir yara olarak 
karşımızdadır. Meslektaşlar arasında mesleki ilkeli rekabeti ticari faaliyette rekabete 
dönüştüren bu durum ile ilgili yasaklara değinmek gerekliliği nedeni ile sizleri 
bilgilendiriyorum. 
  
Sizlere sağlıkta reklamı yasaklayan bulabildiğim bazı kanun ve yönetmelikleri aşağıda 
belirtmekle başlayalım:  
-    1219 sayılı kanun 24, 40. Maddeleri. 
-    TDB ve Dişhekimleri Odaları disiplin yönetmeliği 8a maddesi. 
-   TDB Dişhekimliği Mesleği Etik Kuralları, Dişhekiminin mesleğe ve topluma sorumlulukları 
bölümü, Reklam Yasağı maddesi. 
-    Özel hastaneler yönetmeliği 60.madde 
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-  Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 29, 31. 
Maddeler. 
-    4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması kanunun 16, 17. Maddeleri. 
  
Reklam ile ilgili odamıza gelen şikayetlerde, ihbarlarda TDB disiplin yönetmeliği üzerinden 
değerlendirerek para cezası uygulamaları ve yayını durdurma uygulamaları ile sonuçlanan 
soruşturmalar yapıldı. 
  
Disiplin yönetmeliğimizin öngördüğü ceza dışında, artık reklam konusunda bir diğer yaptırım 
olarak her türlü iletişim ortamlarında reklam yapan kişi ve kuruluşlar kamu ya da özel çalışma 
yürütmeleri gözetilmeksizin “reklam üst kuruluna” da bildirilecektir. 
  
Tüketicinin korunması kanunun 16.maddesi uyarınca TDB temsilcisi ile reklam kurulunda 
değerlendirilecek olan dosya sahibi kişi ya da kurumlara 6000-120.000 TL arasında ceza 
öngörülebilecek ayrıca yayını durdurma ve ya düzeltme uygulaması da gündeme 
gelebilecektir. 
  
Her zaman sizin çalışma ortamlarınızın huzuru için çalışmalar yapabilmemiz için yanımızda 
yer alın. Tüm tanıtım ya da bilgilendirme ile ilgili “iyi niyetli” çalışmalarınızda Odaya danışın, 
sorun yaşamayın. Hepinize mutlu bir hayat diliyoruz.  
  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU HAKKINDA - 
27.03.2013 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul 
edilen dişhekimi muayenehanelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma 
zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak, aynı Kanuna göre, 
işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir. 
  
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği gereğince dişhekimlerinin mesleklerini yürüttükleri işyerlerine ilişkin Risk 
Değerlendirmesini bir “Form” üzerinden yapabilmelerini sağlamak üzere ilgili uzmanlarca 
yapılan hazırlık Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Web Sitesinde meslektaşlarımızın 
kullanımına sunulmuştur. 
  
Bu çalışma, dişhekimleri ve diğer çalışanlarca birlikte yapıldığında muayenehanelerin, 
dişhekimleri ve çalışanlar ile hastalar için daha sağlıklı ve güvenli alanlar haline gelmesine 
katkı sağlayabilecektir. Ancak risk değerlendirmesi her işyeri bakımından özeldir. Bu formun 
sağladığı bakış açısıyla işyerlerinin değerlendirilmesinde farklı riskler ve çözüm yöntemlerinin 
bulunması mümkündür. Odamıza sıklıkla ulaşan sorular arasında yer alan Risk 
Değerlendirmesine ilişkin hususu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
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TIPTA VE DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK DALLARI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  - 
29.03.2013 
Anayasa Mahkemesi, tıpta ve dişhekimliğinde uzmanlık dalları ile yan dalların ve bunların 
eğitim sürelerinin kanunla belirlenmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir. 
 
SERBEST ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONUMUZUN ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE 
YAPTIĞI TOPLANTI HAKKINDA  -  29.03.2013 
21.02.2013 tarihinde Ankara Dişhekimleri Odası Serbest Çalışan Dişhekimleri Komisyonu'nun 
toplantısına Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi'nden Dişhekimi Gamze 
Demirkol ve Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Tacettin Kakillioğlu, Dişhekimi Dilek 
Yazıcı ve Hemşire Tülay Yaşar katılmışlardır. Toplantımız çeşitli bölgelerden temsilcilerimizin 
de katılımıyla oldukça verimli geçmiştir. 
  
Bu toplantıda denetimlerde karşılaşılan genel sorunların protokol defterinin düzenli 

işlenmemesi ve acil ilaç listesindeki eksikler olduğu dile getirilmiştir. Yönetmeliğe göre 

dişhekimi muayenehanelerinin yılda bir kez, ağız diş sağlığı polikliniklerinin ise altı ayda bir 

olağan denetlemesinin yapıldığı, bu denetlemelerin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 7 Denetleme Formundaki maddelere göre 

yapıldığı hatırlatıldı. 

Temsilcilerin sorularının da yanıtlandığı toplantıda Diazepam grubu ilaçların İl Sağlık 

Müdürlüğü İlaç Takip Sistemine kaydolunarak alınacak GLN numarası ile temin edileceği ve 

hangi hastaya uygulandığının kayıt altına alınması gerektiği vurgulandı. 

Toplantıda en önemli sorunlardan birinin de Sahte Dişhekimlerinin varlığı, bu konuda iki 
kurumun birlikte dayanışmayla hareket edebileceği konuşuldu. Bizleri keyifli ve akıcı bir 
sunumla bilgilendiren ve sorularımızı yanıtlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ekibine yaptıkları hazırlıkları ve toplantıya katkıları için çok teşekkür 
ediyoruz.   
 
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDA BELEDİYELERDEN KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİNİ 
İSTEMESİ HAKKINDA - 03.04.2013 
2007 yılında yapılan Yönetmelik değişikliğiyle dişhekimlerinin açacakları muayenehaneleri 
için Belediyeden de işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu getirilmiştir. Kimi 
Belediye ekiplerince işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için yapılan başvurularda kat 
maliklerinin tümünün onayı istenmektedir. 
  
Bu uygulama ile yüz yüze kalan bir meslektaşımız adına Odamız tarafından Ankara 7. İdare 
Mahkemesi'nde bir dava açılmıştır. Mahkeme 22.03.2013 günlü kararıyla bu işlemlerin 
yürütmesini durdurmuştur. Kararın gerekçesinde; ana gayrimenkulün kütükte mesken, iş 
veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünün muayenehane olarak 
kullanılmasının başkaca bir izne ve işleme gerek olmaksızın doğrudan yasadan kaynaklanan 
bir yetkinin kullanımı çerçevesinde mümkün olduğu ve kat malikleri kurulunun oybirliğiyle 
karar vermesi gerekli olan işyeri niteliğinde bulunmadığı belirtilmiştir.  
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Mahkeme kararıyla, ana gayrimenkulün mesken olarak kullanılan bağımsız bir bölümünde 
muayenehane açmak için kat malikleri kurulunun tümünün onayının gerekmediği bir kez 
daha ortaya konmuştur. 
  
Anayasa Mahkemesi'nin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesinin Anayasa'ya 
aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu incelediği E.2006/159, K.2010/47 sayılı ve 
24.03.2010 günlü kararında da; "Yasa koyucu, itiraz konusu kuralla, meskenlerde hastane, 
dispanser vb.lerinin açılmasını uygun görmemiş buna karşılık kat mülkiyetine tabi bağımsız 
bölümde muayenehane açılabilmesine izin vermiş, doktor muayenehanelerini diğer iş veya 
ticaret yerlerinden ayırarak bunları farklı nitelikte değerlendirmiştir. Yapılan bu 
sınıflandırmanın haklı bir nedene dayanmadığı, makul olmadığı, nedensiz olduğu, benzer 
durumda bulunanları kapsamına almadığı söylenemez. Aksine, yasa koyucunun, çeşitli sosyal 
ve ekonomik verilerden ve gereksinimlerden hareket ederek doktor muayenehanelerini diğer 
iş ve ticaret yerlerinden ayrı bir kategoriye koyma ihtiyacını hissetmiş olduğunun kabulü 
gerekir." demektedir. 
  
Yargıtay'ın da çok sayıda kararında muayenehanelerin kat maliklerinin tümünün onayı 
olmaksızın açılabileceği belirtilmiştir. Bu kararlarda yönetim planında tüm bağımsız 
bölümlerin yalnızca mesken olarak kullanılacağı, muayenehane açılamayacağı şeklinde 
ibareler varsa yönetim planında değişiklik yapılmaksızın gayrimenkulde muayenehane 
açılamayacağı belirtilmiştir. 
  
Meslektaşlarımız ana gayrimenkulün tapuda mesken olarak görünen yerlerinde kat 
maliklerinin tümünün onayı olmaksızın muayenehane açmaya devam edebilecek, 
Belediyelerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için yapılan başvurularda kat maliklerinin 
tümünün onayını gösterir belge istenemeyecektir. 

    
TIBBİ ATIK BEYANI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU - 09.04.2013 
Odamıza Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2013 tarihli “Atıkların Kontrolü” konulu yazısı 
ulaşmıştır. Söz konusu yazıda; tıbbi atık üreticilerinin 2013 Ocak ayı itibari ile Tehlikeli Atık 
beyan Sistemine (TABS)  giriş yaparak 2012 yılında oluşan ve kayıt altına alınan tıbbi atık 
miktarı ile bu atıkların ne şekilde beyan edildiğine ilişkin bilgileri 2013 Mart ayı sonuna kadar 
adı geçen sistem aracılığı ile bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir. 
 
Söz konusu uygulamanın dayanağı 22.07.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş olan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”dir. İlgili mevzuat gereğince 
meslektaşlarımızın TABS sistemine başvuru yapmaması halinde kendilerine Bakanlıkça idari 
para cezası uygulanabilecektir. 
 
Meslektaşlarımız öncelikli olarak http://online.cevre.gov.tr/ adresine girerek;  
- Kayıt başlangıç bölümünü tıklayacaklardır. Bu bölümde muayenehane, merkez, poliklinik 
ayrımı yapılmaksızın tüm özel tıbbi atık üreticileri “Firma” olarak adlandırılmaktadır. Firma 
bölümüne tıklanıp devam sayfasında vergi numarası yazılarak “Vergi numarası Kontrol Et” 
butonuna basılacaktır. 
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- Bu aşamadan sonra çıkan kayıt formu doldurularak kullanıcı adı ve şifresi talebinde 
bulunulacaktır. Kayıt formundan alınan çıktı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
başvurulması gerekmektedir. 
- Kayıt formunda elektronik posta adresinin hatasız olarak belirtilmesi önemlidir; çünkü 
kullanıcı adı ve şifresi meslektaşlarımızın kayıt formunda belirtmiş olduğu e-posta adreslerine 
gönderilmektedir. Meslektaşlarımız kullanıcı adı ve şifreleri ile tekrar siteye girip  “Atık 
Beyanı” kısmını tıklayarak 2012 yılı içinde ürettikleri tıbbi atıklar ile ilgili beyanda 
bulunacaklardır. Beyanname sayfasının sol kısmında NACE kodu istenmektedir; uluslararası 
bir kod olan NACE Dişhekimliği için 86.23 ‘tür; bu kısma 86,23 yazılması gerekmektedir. 
Taşıma Sözleşmesini yapmış olduğunuz firma hangisi ise onun kodunun bulunarak 
işaretlenmesi gerekmektedir. Atıkları Belediyelerce toplanan meslektaşlarımızın Belediye 
kısmına Ankara yazmaları gerekmektedir. Beyanname doldurulduktan sonra onay kodu talep 
butonuna basılacak, meslektaşlarımız yine e-posta adreslerine gelen onay kodunu ilgili 
bölüme yazarak onay butonuna basmak suretiyle elektronik ortamda beyan aşamasını 
tamamlamış olacaklardır. 
 
Tıbbi Atık Beyan işleminden sonra sistemin verdiği kayıt formu çıktısının imzalandıktan sonra 
Çevre İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Meslektaşlarımızın yoğunlukları göz 
önünde bulundurularak bu formların elden tesliminin alternatifi olan faks çekme veya 
Odamızda toplanarak Müdürlüğe teslimi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Formları elden 
teslim edemeyecek olan üyelerimiz, imzalamış oldukları kayıt formu çıktısını Ankara Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0312 2197128 no.lu faksına gönderebilir veya 30 Nisan 
2013 tarihine kadar Odamıza bırakabilirler. Bu beyan işlemi her yıl için yapılacak 
olduğundan; meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifrelerini kayıt altına alıp muhafaza etmeleri  
önemlidir. Müteakip yıllarda sisteme aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. 

Uygulamanın yeni olması nedeniyle; tıbbi atık makbuzlarını kaybetmiş, makbuz alamamış v.b 

durumdaki meslektaşlarımız; yapmış oldukları tedavi ya da hasta sayılarına göre tahmini bir 

beyanda da bulunabilirler. Ancak sonraki yıllarda meslektaşlarımızın tıbbi atık makbuzlarını 

saklamaları ve bu doğrultuda beyanda bulunmaları önemli ve gereklidir. 

Meslektaşlarımızın konu hakkında hassasiyet göstermeleri ve beyanlarını tamamlamaları 
tavsiyesinde bulunduğumuzu; bu beyanlarını yapmamaları halinde idari para cezası ile 
karşılaşabileceklerini bilgilerinize önemle sunarız.  

    
SAĞLIK NET2 VERİ SİSTEMİ DENETİMLERİNDE KULLANILACAK ŞERH METNİ HAKKINDA -
12.04.2013 
Odamıza son günlerde sıklıkla ulaşan sorular arasında yer alan ve meslektaşlarımızdan 
Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemine entegrasyon amacıyla program edinme yükümlülüğünü 
tanımlayan, arasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, 
işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine ilişkin 
mevzuatı içeren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddenin ilk üç fıkrası, Anayasa Mahkemesi 
tarafından 15 Şubat 2013 günü iptal edilmiştir. 
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Karar ile Sağlık Bakanlığının Sağlık Net 2 adı ile sağlık hizmeti sırasında bütün kişilerin sağlık 
bilgilerini almasının, istemesinin ve alma girişimlerinin Anayasaya aykırılığı saptanmış, 
uygulamanın yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. Yasal bir düzenleme olmaksızın kişilerin 
sağlık bilgilerinin toplanması ve işlenmesi söz konusu olamaz. Bakanlığın Anayasaya uygun bir 
yasada verilmiş bir yetki olmadan kendi kendine yetki vererek işlemlerine devam etmesi 
hukuken olanaksızdır. 
 
Bu nedenle Bakanlığın Sağlık Net 2 veri sistemi adı altında, dişhekimlerine, hastalarına ait 
kişisel verileri işleme, bu verileri Bakanlığa iletme ve söz konusu sisteme entegre olmayı 
sağlayacak bir program edinme yükümlülüğü getiren Genelge'nin hukuken uygulanma 
olanağı kalmadığını meslektaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Odamız Hukuk Müşavirliğince 
hazırlanmış ve meslektaşlarımızca Odamızdan istenebilecek olan “Şerh Metni”ni, bir nüshası 
sizde kalacak şekilde, diğer nüshası gelen ve ilgili Sağlık Net 2 sistemine entegrasyonu 
zorunlu tutan denetim elemanlarına verilmek üzere ad-soyad ve imzanız ile kayıt altına 
almanız, olası denetimlerde bu sisteme ilişkin cezalara maruz kalmamanız için, işleyebilecek 
dava sürecinde sizi koruyucu nitelikte olacaktır.  Konuya önemi açısından hassasiyet 
göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
  
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GENEL TEBLİĞİ HK – 28.06.2013 
2012 yılında yayınlanan 70 numaralı Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) genel tebliği ile 
15.06.2013 tarihinde yayınlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde, 
Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı 
kullanan mükelleflerin 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan 
EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları kararlaştırılmıştır. 
 
Öte yandan 20.06.2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruda; 
“ Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-
POS cihazı kullanan mükelleflerin, en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını 
almak şartıyla, bu cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi 
dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.”İfadesine yer verilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; 
1 – Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup da seyyar EFT-POS cihazı kullanan 
mükelleflerin 01.07.2013 tarihine kadar yeni ÖKC faturalarını almaları, 
2 – Faturalarını aldıkları yeni cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı 
bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 
3 – Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan 
mükellefler kullanmakta oldukları seyyar EFT-POS cihazlarını yerine sabit POS cihazı almaları 
halinde yukarıdaki zorunluluk kapsamına girmeyecek, bunlar 1.1.2016 tarihine kadar mevcut 
ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya devam edeceklerdir. 
 
Yukarıda bahsi geçen şartları karşılayan meslektaşlarımızın sağlık kuruluşları için belirtilmiş 
olan gerekleri en geç 01.07.2013 pazartesi gününe kadar sağlamaları gerektiğini hatırlatır, 
ayrıntılı bilgi için Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat Durmuş (0312 431 60 10) ile iletişime 
geçebileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız. 
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TORBA YASA TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ-05.07.2013 
Sağlıkta dönüşüm denen rezaletin son perdesinin 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
oynanmakta olduğunu söylemiş ve oyunu bozmak için anayasa mahkemesine başvurulmuş, 
ardından gelen Anayasa Mahkemesinin 14 Şubat 2013 tarihindeki iptal kararı ile kısmen 
sonuç alınmıştı. Ancak doymak bilmeyen sağlığı sektörleştirme çabalarının aktörü olan 
hükümet tekrar yeni torba yasalarla düzenlemeler yapıyor. 
  
Bu kez TBMM gündemine yasalaşmak üzere getirilen “Torba”nın adı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” . 
  
Torba Tasarının 73. Maddesinde yer alan pek çok maddeden ikisi de 663 sayılı KHK’nin 23 ve 
47. Maddeleri ile ilgili. 
  
· KHK’nin 23. Maddesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kuruluna, hekimleri, 
dişhekimlerini, sağlık personelini, mesleklerinden üç yıla kadar geçici veya sürekli men etme, 
diplomalarını iptal etme yetkisi verilmektedir. 
·  KHK’nin 47. Maddesinde ise; İnsanların dişhekimine, sağlık kuruluşuna gittiklerinde 
verdikleri kişisel bilgilerin, aldıkları sağlık hizmetine ilişkin bilgilerin, kendilerine sorulup 
rızaları alınmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasını 
düzenlemektedir. Dişhekimlerine, hekimlere, her türlü özel ve kamu sağlık kuruluşuna, 
muayenehanelere hastalarının kişisel bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na verme mecburiyeti 
getirilmektedir. 
 
Bu düzenlemelerin derhal geri çekilmesi, yasalaştırılmaması için çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı 
Sağlık Bakanlığı ve tüm milletvekillerine tekrarlıyoruz. 
  
Çünkü; 
Milletvekilleri ve yakınlarına olduğu gibi ‘sıradan’ vatandaşların da özel hayatına 
dokunulmaması,  insan oldukları için onurlarına saygı duyulması gerekir. [1] 
  
Tasarının kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması ile ilgili maddesi, 
dokunulmayan bir özel hayat alanı bırakmamaktadır.   Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
koruma altına alınan haklara meşru müdahale için yasallık şartını yeter koşul olarak kabul 
etmemekte,  yanı sıra müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olması ve amaçla 
orantılı olması unsurlarını da aramaktadır. 
  
Kamu düzeni kavramı içinde yer alan genel sağlığın korunması, devlete ayrımsız bir 
biçimde,  herhangi bir hekime, sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, özel hayatlarına sınırsız 
bir biçimde müdahale etmesine izin vermemektedir. Bu tür girişimlerin demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olduğunu Anayasa Mahkemesi de kararlaştırmıştır.[2] 
  
Kişilerin kendisi ile ilgili toplanan bilgilere ulaşma,  bu bilgileri sildirme, değiştirme hakkı bile 
güvence altına alınmamıştır. 
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ve Anayasa’nın 20. Maddesi ve BİYOTIP 
Sözleşmesinin 10. Maddesindeki özel hayatın korunmasına ilişkin haklar kullanılamaz ve 
güvenceleri işletilemez haldedir. 
  
Hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin bozulması aynı zamanda kamu sağlığının da 
bozulması demektir. 
  
Hastalar, gizli kalacağı düşünülerek ve sağlık hizmeti için hekimlere verilen en mahrem 
bilgilerine Bakanlığın el koyma girişimi nedeniyle sağlık hizmeti almaktan kaçınacaklardır. Bu 
girişim aynı zamanda sağlık hizmetinin gereği gibi verilmesi için hasta-hekim arasında zorunlu 
olan güven ilişkisini ortadan kaldıracak, tahrip edecektir. 
  
Hekimler, mesleklerini hasta yararına uygulama, meslek ahlakı kurallarına uyma 
yükümlülükleri ile devlete kişilerin özel bilgilerini verme zorlaması arasında bırakılacaktır. 
  
Sağlıkla İlgili hangi bilgilere hangi hallerde ve hangi amaçla kimlerin ulaşılabileceği, hangi 
hallerde nasıl ve kimlerle paylaşılabileceği, kişilerin haklarının neler olduğu ve bu hakların 
güvenceleri, aykırı davranışların nasıl cezalandırılacağı kişisel verilerin korunması anlayışı 
içinde bütün ilgili tarafların görüşleri ile katılmalarına olanak sağlanarak sağlıklı bir 
düzenlemenin yapılması gerekir. 
 
Sağlık Meslekleri Kuruluna meslekten men cezası verme yetkisi tanınmamalıdır. Tasarının 
hekimlere, dişhekimlerine, sağlık personeline meslekten men cezası ve diploma iptali getiren 
maddesi hem sağlık personelinin hem de hastaların haklarını olumsuz etkileyecektir. 
 
Özellikle tıp alanında hemen pek çok tedavi yönteminin kusursuz uygulanması halinde dahi 
öngörülen ancak istenmeyen olumsuz sonuçlar  (komplikasyon)  ortaya çıkabilmektedir. 
Tasarı bu durumu da kapsayacak bir biçimde ceza verilmesini içermektedir.  
  
Kurulun, vereceği meslekten men cezası zaten Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinin 
6.fıkrasında ve Türk Dişhekimleri Birliği Yasasında düzenlenmiş bulunmaktadır. 
  
Kurula verilmek istenen yetki bir yargılama yetkisidir. Sağlık Meslekleri Kurulu, Sağlık 
Bakanlığına bağlı ve Bakanlık tarafından oluşturulan bir kuruldur. Kurul oluşum ve işleyiş 
açısından, otuzu aşkın ayrı meslek mensubunu, yüzü aşkın uzmanlık alanını kapsayacak, 
bağımsız, tarafsız, adil kararlar verebilecek nitelikte değildir. 
   
Kurul’a tanınan bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici men ve sürekli men yetkisi ölçülü, 
orantılı ve adil de değildir. 
  
Hekimler, dişhekimleri, hemşireler her gün yaşadıkları şiddet, olumsuz çalışma koşulları 
nedeniyle mesleklerinden uzaklaşmış, mutsuz ve motivasyonsuz durumdadır. Sağlık hizmeti 
ve sağlık personeli bir ceza maddesini daha kaldırabilecek durumda değildir. Bu maddelerin 
kamu sağlığına vereceği zarar dikkate alınarak tasarıdan çıkarılmalıdır. 
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Tüm iletişim yolları kullanılarak odamız ve TDB yönetimi bu tasarıların yasalaşmaması için 
gayret göstermektedir. Özellikle kanunlaşmaması için gösterilen çabaya rağmen toplumun 
ihtiyaçlarına, akademik mesleklerin kendi öz yönetimlerine, halk sağlığının gereklerine 
kulaklarını tıkamış, sağlık konusuna “kar” etmesi gereken bir yapı olarak bakan zihniyet bu 
tasarıyı yasalaştırma kararlılığındadır. Mücadeleler hukuki zemin sonuna kadar kullanılarak 
devam edecektir. Ancak yağmacı yönetim anlayışlarına hukuku da alet etme alışkanlığında ki 
hükümet, inanıyoruz ki vicdanı hür, aklı hür hukuk adamlarının iradesine yine takılacaktır. 
  
Sevgili Meslektaşlarımız, 
Artık tüm dişhekimleri toplum sağlığı ve mesleki yarınlarımız için eylemlilik halinde olmalı, 
meslek örgütümüzün bundan sonra atacağı tüm adımları takip etmeli ve artık yeterince 
çoğulcu bir destek vermeliyiz. Unutmayalım ki; yaşamdan daha fazlasını almak için yaşamın 
içinde olmalısınız. Uzakta kalırsanız yaşamı ıskalarsınız. 
  
Hepinize hayatta mutluluklar, kolaylıklar diliyoruz. 
   
[1] Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi 
Sona Erenlere Tedavi  Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik 26. Madde 5. Fıkra 
[2] Anayasa Mahkemesinin 20.3.2008 tarihli ve E. 2006/167, K. 2008/86 sayılı kararı 
 
HASTALARIN ÖZEL BİLGİLERİ SADECE HEKİMLERDE SAKLI KALMALI İMZA KAMPANYASI HK-
15.07.2013 
Odamız tarafından “HASTALARIN ÖZEL BİLGİLERİ SADECE HEKİMLERDE SAKLI KALMALI” 
konusu ile 15.07.2013 tarihine kadar Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’e sunulmak üzere 
imza kampanyası başlatmış ve 1140 imza Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e sunulmuştur.  

 
TORBA YASALAR VE ÜNIVERSITELERDE EK ÖDEME ALAMAYAN ÖĞRETIM ÜYELERI IÇIN DILEKÇE-
15.07.2013 
TBMM 14 Haziran 2013 günü 1 Ekim 2013 tarihine kadar tatile girdi.  Tatile girmeden önce bir 
“Torba” Tasarıyı kabul etti.  Bu Torba  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı ile yasalaştı. 
 
Yasalaşan “Torba” da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun dişhekimlerine, hekimlere süreli ve süresiz 
meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, 
işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler de bulunuyor. 
 
Hekimler tarafından süreci izlenen ikinci bir “Torba” ise 20 Haziran 2013 günü TBMM’ye getirildi. 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 
görüşmelerini 26.06.2013 günü tamamladı. Muhalefet Partileri Milletvekillerinin yoğun itirazlarının 
olduğu 40 maddelik tasarı önemli bir değişikliğe uğramadan Komisyondan geçti.  Ancak TBMM’nin 14 
Temmuz 2013 günü tatile girmesi nedeniyle Genel Kurul’da görüşülemedi.  Tasarının görüşülmesi 
Ekim ayına kaldı. 
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Sağlık Torbasında hatırlanacağı gibi genel olarak bütün hekimleri, kurum hekimlerini, akademisyenleri 
ilgilendiren pek çok madde bulunuyor. Başlıcaları; ruhsatsız sağlık hizmeti sunma suçu, sağlık 
personeline  “ikamet mecburiyeti”, vatandaşın en mahrem sağlık bilgilerini zorla toplarken kurulacak 
kayıt ve bildirim sisteminin bildirim yapacak hekimlere ve kurumlara satılması, üniversitelere 
gitmeden “jet profesör” unvanı alanlara her türlü akademik ve özlük hakkının tanınması, yurt dışında 
okuyan ya da iki yıl çalışan hekimlere zorunlu hizmet muafiyeti, üniversitede ve kamuda çalışanlar 
yönünden  Anayasa Mahkemesinin iki kez iptal ettiği mesai sonrası çalışma yasaklarının yeniden 
getirilmesi, sözleşmeli öğretim üyesi istihdamına yönelik  hükümlerdir. 
  
1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi’nin 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine yönelik iptal kararı yürürlüğe girmiştir. Hatırlanacağı gibi iptal edilen hükümler, 
kamuda çalışan hekimler ile üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri yönünden getirilen çalışma 
sınırlamalarına ilişkindi.  Anayasa Mahkemesi’nin  E. 2011/113, K 2012-108 sayılı ve 18.07.2012 günlü 
kararı 1 Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, ancak iptal kararının 
yayınlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Esasen Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararını vermesinden itibaren Anayasa’ya aykırılığı saptanmış hükümlerin ileriye 
dönük uygulanmaya devam etmesi hukuka aykırıdır.  Ancak gelinen noktada Anayasa Mahkemesinin 
iptal kararının yürürlüğü için belirlediği tarih de dolmuş bulunmaktadır. Çalışma sınırlamalarına 
ilişkin hükümlerin uygulanmaya devam etmesi hukuken olanaklı değildir. Dişhekimliği 
Fakültelerinde kendi adına sağlık hizmeti vermesi engellenen,  ek ödeme alamayan öğretim üyeleri 
uygulama işlemlerinin düzeltilmesi için Rektörlüklere başvurabilirler. Konuya ilişkin Ankara 
Dişhekimleri Odamızın Hukuk Bürosu tarafından başvuru dilekçesi örneği hazırlanmıştır. 
 
TBMM tatile girmeden kabul edilen torba yasada hasta mahremiyetini, hekim hasta arasındaki güven 
ilişkisini zedeleyen, idari bir kurula yargılama yetkisi ile orantısız bir ceza verme yetkisi tanıyan ve 
hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesi, Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak iptalinin 
istenmesine yönelik girişimler başta olmak üzere yapılacak çalışmalarımızın üyelerimiz ve kamuoyu ile 
paylaşılmasına devam edeceğiz. 
 
Bununla beraber TBMM’nin tatil sonrası görüşeceği Sağlık Torbasına ilişkin sürecin yakın takibine 
devam edilecek, her türlü mücadele verilecektir. 
 
Bu bağlamda tüm üyelerimizin oda çalışmalarına, eylemlilik faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm 
çağrılara geniş katılımla destek vermesi gereklidir.  
 
Sevgili Meslektaşlarımız, 
Ne yapacaksak beraber yapacağız, içinde olmadığınız her türlü mücadele eksik kalacaktır. 
 
 FERDI KAZA VE FERDI KAZA SONUCU İŞ GÖREMEMEZLIK SIGORTA PRIM ÖDEMELERINIZ HK. – 
16.07.2013 
Ankara Dişhekimleri Odası tarafından üyeleri için TDB üzerinden anlaşmaya varılan ve 18 Temmuz 
2013 tarihi itibariyle geçerli olacak olan Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza sonucu iş görememezlik Sigortası 
yaptırılmaktadır. Üyelerimizin yaşayabilecekleri ferdi kaza ve sonucundaki iş görememezlik 
maruziyetine karşılık tedavi masraflarını ve günlük iş görememe zararına karşılık gelen ödeme bedeli 
ve benzeri nitelikteki önemli teminat kalemlerini içeren ilgili sigortanın, Odanın aidat alacağının 
bulunmadığı üyelerimizi yani “borçsuz” üyelerimizi kapsayacağı bilgisini tekrar sizlerle paylaşmak 
isteriz.  
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Meslektaşlarımızın en kötü olasılık sonucu kaza geçirmeleri durumunda tazminat talepleri 
doğrultusunda her günün önemli olacağı düşünüldüğünde bu avantajlı durumdan yararlanmaları 
için ivedi bir şekilde aidat borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Takdir edersiniz ki odamız poliçelerin 
gerektirdiği ödemeleri aidat gelirleri ile yapacaktır. Aidat borçlarınızla ilgili olarak Odamızla iletişime 
geçmeniz yeterli olacaktır. 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KANUNU YÜRÜRLÜĞÜ KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR HK.-
25.07.2013 
TBMM’de 12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanun’un 56.maddesi ile 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlük maddesi değiştirilmiştir. Dişhekimlerinin faaliyet gösterdiği 
muayenehane, poliklinik, merkez statüsündeki işyerleri “tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Değişikliğe 
göre Ocak 2014’e kadar bu işyerlerinin işyeri güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi anlaşması yapması 
ertelenmiştir. 
  
Ancak risk analizi, acil durum eylem planı ve çalışan eğitimi uygulamaları ertelenmemiştir. Bundan 
dolayı bu yükümlülükler kısa zamanda yerine getirilmelidir. 
  
Ocak 2014’ten itibaren bir ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) ile anlaşarak ayrıca iş güvenliği uzmanı 
ve işyeri hekimi eksikliklerimizi de tamamlamamız istenmektedir. Bu konuya ilişkin başka sorulara 
ilişkin yanıtlara önceden yayınlamış olduğumuz ve Sık Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yer alan “İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR” başlığından ulaşabilirsiniz. 
 
REKLAM CEZASINA İDARE MAHKEMESINDEN DESTEK-11.09.2013 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin a) bendi 
gereğince para cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmasına rağmen reklam yapma 
fiilini birden fazla tekrarlamış olması nedeniyle bir meslektaşımız Odamız Disiplin Kurulu tarafından 1 
ay geçici meslekten men cezası almıştır. Cezanın, TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da 
onaylanmasını takiben, cezai işlem Odamız tarafından uygulanmıştır. İlgili meslektaşımızın almış 
olduğu cezayla ilgili TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararın reddine ilişkin açmış olduğu 
dava ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da reddedilmiştir.  
 
AIDATLARLA İLGILI AVUKAT İŞLEMLERI HAKKINDA-15.11.2013 
Sizlere daha önce aidat ödemelerimizle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz veya 
getiremediğimiz kısmının yıllardır kabul edilemez bir noktaya geldiğini ve artık bu sorunu çözmek için 
sizlerle iletişime geçeceğimizi bildirmiştik. 
  
Bu durumla ilgili sevgili meslektaşlarımızı  bilgilendirmek için  her türlü iletişim yolunu kullandık. Bu 
yolları ilgili personelimiz ve yönetim kurulu üyeleri bizzat telefon aramaları ile gerçekleştirdi. Sonuçta 
birçok meslektaşımız yükümlülüklerini derhal yerine getirirken bir kısmı da bize taahhütleri bildirdiler 
ve yerine getiriyorlar. Hiçbir şekilde ulaşamadığımız ya da ulaşıp da uzlaşamadığımız değerli 
meslektaşlarımızın dosyalarını daha önce belirttiğimiz gibi avukatımıza gerekli işlemler için gönderdik.  
  
Meslektaşlarımızdan bize avukatımızın işlemleri sonrası geri dönüşler olmaya başladı ve ne yazık ki 
sorunun bitmesi için hukuki sürecin getirdiği gereklilikler tamamlanmak zorunda kalındı. 
  
Bu arada fark ettik ki kendisine ulaşılamayan meslektaşlarımızdan bazılarının belki de haklı sitemleri 
oluştu.  
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Ancak kamudaki meslektaşlarımızın haklarının takibini yapan bir oda olarak “destek niyetiyle” 
üyeliklere ihtiyacımızın ve hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Performans sisteminin davası, hasta 
haklarının davası, tam günün davası, hekime şiddetin davası gibi daha pek çok durum için kamudaki 
meslektaşlarımız adına verdiğimiz mücadelenin güçlenmesi için desteğe ihtiyacımız ve hakkımız var.  
  
Odamızın kaynaklarını etkili kullanmak adına minimum personelle çok sayıda işi takip etmeye 
çalışıyoruz, özür dilenmesi gereken hatalar ortaya çıkabiliyor.  
  
Siz sevgili meslektaşlarımızdan hata yapma oranımızı azaltmak adına odamıza karşı olan 
sorumluluklarımızı dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyoruz. Ne kadar çok meslek örgütünüze 
yardım eder ve yanında olursanız o kadar istediğiniz, hayal ettiğiniz meslek örgütü ortaya çıkacaktır. 
  
Bu vesile ile bazı istenmeden açığa çıkan durumlar nedeni ile kalbini kırdığımız tüm 
meslektaşlarımızdan özür diler, yardımlarınızı bekleriz. 
  
Hepinize huzurlu bir hayat dileriz. 
 
DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞMASI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ-15.11.2013 
Odamızın yönetim kurulları geçmiş dönemlerde verdikleri kararlarla bir süre dişhekimlerinin birden 
fazla yerde çalışmalarına 3224 Sayılı Kanunun 42. Maddesinden aldıkları yetki ile izin vermişlerdir. 
14.Dönem Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz dönemde henüz bu konudaki bilimsel ve hukuksal 
verilerin desteğiyle bu konuda kendi fikrimizi oluşturacak çalışmalarımızı tamamlamadığımız 
dönemde bu konuda yapılan 4 başvuruya yönetim kurulumuz da onay vermişti. Ancak aşağıda 
yönetim kurulumuzun mesleki ve sosyal politikaları ile hukuk danışmanlarımızın yasal alt yapıyı 
incelemeleri sonucu oluşan görüşler doğrultusunda koşullar farklı bir durum yaratmadıkça artık 
serbest çalışan dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmasına izin verilmeyecektir. Çünkü odamıza 
kayıtlı dişhekimlerinin sayısı,  verilen hizmetin gerekleri, bütün dişhekimlerinin edinebildikleri bir işte 
çalışma hakkının korunabilmesi kapsamında Odamızın bir işi olan hekimlerin ikinci bir işte çalışma 
taleplerine onay verme koşulları ortadan kalkmış bulunmaktadır. Ayrıca Ankara’da kamunun 
Türkiye’de tüm şehirlerden fazla dişhekimi istihdamı ve kişi başına düşen dişhekimi sayısı ile 
hastaların açısından bakıldığında da sağlık hizmetine ulaşamama gibi bir sorunun oluşmadığı 
ortadadır. Aldığımız tüm kararlarda olduğu gibi durumu tüm açıklığı ile ifade etmek adına sizlerin 
okuyabilmesi için bu konudaki çalışmamızı aşağıda size sunuyoruz. 

 
DİŞHEKİMLİĞİ’NDE BİRDEN FAZLA İŞTE ÇALIŞMA 

Dişhekimliği, tarihçesi oldukça eskiye giden “profesyonel” mesleklerden biridir. Yemin etme gibi bir 
kökene sahip bulunan “profesyonel” kelimesi günümüzde “yeteri kadar nitelikli olma” anlamını 
kazanmıştır. Bu tanım, mesleği düzenli ve en az hata ile yapan, bu alanda yetkinleşen kişileri ifade 
etmektedir. Bir mesleğin profesyonelleşmesi ise hukuken kabaca bu mesleği yapma yetkisinin tekel 
olarak yalnızca bazı kişilere tanınması anlamına gelmektedir.  
  

Yapılan işle ilgili olarak toplumsal yararının gözetilmesi, mesleki istismara karşı denetim 
fonksiyonlarının, standart bir eğitim sisteminin oluşturulması profesyonelleşmenin unsurlarıdır. 
Dişhekimliği profesyonel bir meslek haline gelirken; bu unsurların gereği olarak Türk Dişhekimleri 
Birliği ve ona bağlı olarak dişhekimleri odaları toplumun yararı, mesleki menfaatlerin gözetilmesi, 
mesleğin yürütümünü ve meslek üyelerinin meslek etiği kurallarına uyumunu denetleme işlevleri 
yüklenerek 3224 sayılı Yasa ile kurulmuştur.  
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Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 1980’lere kadar dişhekimliği hizmeti ağırlıkla olarak kendi 
adlarına bağımsız çalışan dişhekimleri tarafından verilmiştir. Süreçte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız Diş 
Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ücretli çalıştırılan dişhekimi 
sayısında çok ciddi bir artış olmuştur.  Ayrıca nüfus başına düşen dişhekimi sayısı da önemli ölçüde 
artmıştır. Giderek dişhekimi yetersizliği değil ‘işsizlik” olgusu ile karşı karşıya kalınmaktadır. 
  
Dişhekimlerinin bir ya da birden fazla yerde çalışabilmesi, çalışma hakkı, sağlık hakkı ve dişhekimliği 
mesleğine ilişkin normlar ışığında değerlendirilmesi gereken bir olgudur.  
 

Anayasada Çalışma Hürriyeti ve Çalışma Hakkı başlığını taşıyan iki temel hüküm vardır. Bunlardan ilki 
“Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. Maddesidir. Maddeye göre “Herkes, dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” Bu hükümle girişim ve 
ticari faaliyet serbestîsi düzenlemiş bulunmaktadır. Nitekim madde gerekçesinde de, “Hürriyet 
temeline dayalı bir toplumda irade serbestliği çerçevesinde ferdin sözleşme yapma, meslek seçme ve 
çalışma hürriyetlerinin garanti olunması tabiidir.” Denilmektedir.  
 

Çalışma hakkına ilişkin diğer hüküm ise Anayasa’nın ‘Çalışma Hakkı Ve Ödevi’ başlıklı 49. Maddesidir. 
Bu maddede ise “çalışma” çalışanlar için bir “hak” olarak tanınmış, devletin de çalışanların hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek 
gibi “ödevleri” olduğu belirtilmiştir.  
  

Anayasal ilke olarak konan çalışma hakkı, herkesin çalışma ve bir işi elde etmeye hakkı olduğunu ifade 
eder. Bu hakkın diğer hak ve özgürlüklerden ayrılan önemli bir özelliği, hakkın kullanımının, hak 
öznesinin dışında oluşan etmenlere bağlı oluşudur. Nitekim kişi bu özgürlüğünden ancak “iş ve 
çalışma olanağı mevcutsa” yararlanabilir1.  Bu şu anlama gelmektedir, “çalışma hakkı, nasıl olursa 
olsun bir işe sahip olmakla sınırlı değildir. Çalışma ortam ve koşulları bu hakkı tamamlar.”2 
  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 23/1. Maddesi uyarınca “Her şahsın çalışmaya, işini 
serbestçe seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.” Başka bir 
uluslararası düzenleme ise Avrupa Sosyal Şartı’dır.3   Şart’ın BÖLÜM 1/1. Maddesine göre “Herkes, 
özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatına sahiptir.”  
  

Şart’ın Bölüm II 1.Maddesi “Çalışma hakkı” başlığı taşımaktadır. Bu maddeye göre “Âkit Taraflar 
çalışma hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 2- Çalışanların özgürce 
edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını etkili bir biçimde korumayı” taahhüt etmiştir.  
  

Başka bir düzenleme “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’dir. 4 
Sözleşme’nin BÖLÜM III Madde 6. Maddesine göre;   
 

“1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği bir işte çalışarak 
hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanırlar ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirleri 
alırlar. 
 

2. Bu Sözleşme’ye Taraf bir Devletin, bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek için alacağı tedbirler, teknik 
ve mesleki rehberlik ile eğitim programlarını, bireyin temel ekonomik ve siyasal özgürlüklerini 
koruyan şartlar altında, düzenli şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile tam ve üretken 
istihdamını sağlamaya yönelik politika ve teknikleri içermelidir.” 
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Komite’nin Çalışma Hakkı’na dair 18 No’lu Genel Yorumu’na göre “… Taraf Devletlerin çalışma 
hakkına ve mesleki eğitime eşit erişimi güvence altına alan hukuki düzenlemeler kabul etme ve 
gerekli diğer tedbirleri alma ve özelleştirme tedbirleri alırken çalışanların haklarını göz ardı etmeme 
yükümlülüğünü içermektedir. İş piyasalarının esnekliğini artırmak için alınan tedbirler iş istikrarını 
ortadan kaldırmamalı ve çalışanın sosyal korumasını azaltmamalıdır.” 5 
  
Aktarılan düzenlemelerde çalışma hakkının hayata geçirilebilmesi için insanların özgürce 
edinebileceği bir işte çalışabilmesi yanında toplumdaki bütün çalışanlar yönünden tam istihdamın 
sağlanması, bunun için gerekli tedbirlerin alınması da çalışma hakkı kapsamında devletin 
yükümlülükleri içinde yer almaktadır.  
  

Dişhekimliği mesleği yönünden bir işte çalışma hakkı değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir 
unsur daha vardır. O da mesleğin kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile yakından 
bağlantılı olan sağlık hizmeti ile olan ilişkisidir. 
  

Anayasanın 17. Maddesi uyarınca kişilerin maddi ve manevi geliştirme hakkı temel haklardandır. Tıbbi 
zorunluluklar da dâhil olmak üzere kişilerin vücut bütünlüğüne dokunulması ancak kanunda 
öngörülen hallerde olanaklıdır.  Sağlık hakkı kapsamında sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 
düzenlemek Anayasa’nın 56. Maddesine göre Devletin ödevidir.  
  

Değinilen normlar ışığında sağlık hizmetinin kimler tarafından ve hangi koşullarda verileceği 
kanunlarla düzenlenmiştir. Kamu kuruluşları dışında yatırılarak hasta tedavisi yapılacak yataklı tedavi 
kuruluşlarının açılış ve çalışma koşulları 2419 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve bağlı Tüzük, 
Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Ayakta tanı ve tedavi hizmeti verilmesine, dişhekimliği dahil Sağlık 
meslek mensuplarının eğitimine, mesleki yetkilerine, mesleği icra koşullarına ise 1219 Sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer verilmiştir. 
  

1219 Sayılı Yasanın 29 Maddesi ile 30. Maddelerinde dişhekiminin görev ve yetki alanı ile eğitimine 
ilişkin kurallar belirtilmiştir. 43. Maddesinde ise “Bir diştabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde 
muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur” denilerek mesleği icra koşuluna yer verilmiştir. 
Bu düzenleme ile paralel bir şekilde bir başka mesleği icra koşulu ise 3224 sayılı Tür Dişhekimleri 
Birliği Yasasının 42. Maddesinde yer almaktadır.  Maddede “Özel kurum ve işyerinde görevli 
dişhekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim 
Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin dişhekimliği 
görevini alamazlar.  
 

Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin dişhekimleri 
arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da göz önünde 
bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar.”  Düzenlemesi ile çalışma hakkı ve sağlık hakkı 
kapsamında çalışma koşulu belirlenmiştir. 
  

Sağlık Bakanlığı, 1219 Sayılı Yasa ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerinden yola 
çıkarak; ayakta tanı ve tedavi hizmeti veren ağız diş sağlığı kuruluşları ruhsatlandırma, izin verme 
işlemlerini  “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te 
düzenlenmiştir.  
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Yönetmelikte dişhekimlerinin çalışma koşulları ile ilgili 31. Maddesinde dişhekimlerinin sağlık 
kuruluşlarını  uygunluk belgesi  almadan faaliyete geçiremeyeceği, bu kuruluşlarda, özel kanunlarına 
göre serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan dişhekimlerinin çalışabileceği veya çalıştırılabileceği, 
3224 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere sağlık kuruluşlarında çalışan 
dişhekimi ve diğer sağlık personelinin  bu Yönetmelik kapsamındaki  başka bir sağlık kuruluşunda 
çalışamayacağı ve çalıştırılamayacağı, kuruluş bir şirket ise, şirketin faaliyetine giren diğer işlerin sağlık 
kuruluşunda yapılamayacağı, aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla sağlık kuruluşu 
bulunamayacağı düzenlenmiştir. 
  

Tüm bu hükümlerle bağlantılı olarak 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının 
Disiplin Yönetmeliğinde ise  “Aynı ilde veya farklı illerde birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, 
birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmak, başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimini 
çalıştırmak” ceza gerektiren fiiller arasında gösterilmiştir. 
  

Burada yalnızca çalışma hakkı ve sağlık hakkı ile bağlantılı başlıca kurallara değinilmiştir. Esasen 
dişhekimlerinin verdikleri sağlık hizmetlerinin niteliğinden kaynaklanan süreklilik, tedavi sürecinde 
ortaya çıkabilecek komplikasyonlar dâhil her türlü acil sağlık hizmeti ile ilgili olarak ulaşılır olma, 
hastaların seçtikleri hekimden sağlık hizmetini alma gibi haklar da çalışma hakkının çerçevesini 
belirleyen toplumsal gereklilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
  

Başta belirtilen çalışma hakkının toplumsal boyutu yani bütün insanların çalışma haklarının 
korunabilmesi de sadece bir ahlaki ilke olmaktan çoktan çıkmış bir insan hakkı olarak uluslararası 
normlarda ve iç hukukumuzda yerini almıştır.   
  

Odamıza kayıtlı dişhekimlerinin sayısı,  verilen hizmetin gerekleri, bütün dişhekimlerinin 
edinebildikleri bir işte çalışma hakkının korunabilmesi kapsamında Odamızın bir işi olan hekimlerin 
ikinci bir işte çalışma taleplerine onay verme koşulları ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
  

 ------------------------------------- 
1Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı Ve Sınırları,  İbrahim Ö. Kaboğlu, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, 
2009, s.45. 
2İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.e., s.46 
3Türkiye, adil çalışma koşulları, iş güvenliği ve işçi sağlığı, adil ücret, sendika, toplu pazarlık ve kadın 
işçilerin korunması hakların korunmasına ilişkin maddelere çekince koymuştur. 
4International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR 11 Ağustos 2003 tarihli ve 
25196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye’nin Sözleşme’ye ilişkin çekincesi ve beyanları 
bulunmaktadır. 
5United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 18: The 
Right to Work metninin orijinali için bkz. http://www.unhchr.ch/tbs/doc. 
nsf/(Symbol)/E.C.12.GC.18.En 
 
DİŞHEKİMLERİNİN ŞİRKET KURMALARI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ-15.11.2013 
Mesleki faaliyetlerini şirketler kurarak ve bu kurulan şirketler aracılığı ile poliklinik veya merkez 
açarak sürdürmek isteyen değerli meslektaşlarımız ile zaman zaman bu işlemlerin usulleri hakkında 
sorunlar yaşayabiliyoruz. 
  
Bu sorunların baştan ortaya çıkmaması ve arkadaşlarımızın gereksiz mağduriyet yaşamamaları için 
hukuk danışmanlarımızın isteğimiz üzerine hazırladıkları metni aşağıda ilginiz için sunuyoruz. 
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Aşağıdaki hukuksal değerlendirmenin, Ankara Dişhekimleri Odası’nın meslek etik kuralları, meslek ve 
meslektaşın korunması ve toplumun bu sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması adına takındığı 
mesleki politikalarını da yansıttığını belirtmeliyiz. 
  

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ŞİRKET KURULUŞLARI HAKKINDA ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 
HUKUK GÖRÜŞÜ 

Sağlık hizmetleri yalnızca sağlık hakkı ile ilgili değil onunla bütünleşik olan yaşam hakkı ile de 
doğrudan ilgilidir. Bu niteliğinin doğal bir uzantısı olarak bu haklara yönelik girişim yapılmasının 
yöntem ve koşullarının kanunla düzenlenmesi zorunludur. Nitekim Anayasanın 17. Maddesinin 
2.fıkrası uyarınca tıbbi zorunluluklar da dahil olmak üzere kişilerin vücut bütünlüğüne dokunmanın 
ancak kanunda öngörülen hallerde olanaklı olduğu açıkça düzenlenmiştir. Sağlık hakkı kapsamında 
sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, düzenlemek Anayasa’nın 56. Maddesine göre Devletin 
ödevidir.  
  
Değinilen normlar ışığında sağlık hizmetinin kimler tarafından ve hangi koşullarda verileceği 
kanunlarla düzenlenmiştir. Kamu kuruluşları dışında özel kişi ve kuruluşlar tarafından yatırılarak hasta 
tedavisi yapılacak yataklı tedavi kuruluşlarının açılış ve çalışma koşulları 2419 sayılı Hususi Hastaneler 
Kanunu, bağlı Tüzük ve Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yataklı tedavi hizmeti dışında kalan her türlü 
ayakta tanı ve tedavi hizmeti verilmesine, dişhekimliği ile birlikte diğer sağlık meslek mensuplarının 
eğitimine, mesleki görev ve yetkilerine, mesleği icra koşullarına, mesleğin icrası için sağlık kuruluşu 
açmalarına ilişkin temel düzenlemeler ise 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun’da yer almaktadır. 
  
1219 Sayılı Yasanın 12. Maddesinde hekimlik, dişhekimliği mesleğinin icrası ile birlikte her türlü ticari 
işlerin yapılması, aynı paralelde 42. Maddesinde dişhekimliği faaliyeti ile ilgili reklam yapılması, 43. 
Maddesinde ise dişhekimlerinin “müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi” 
yasaklanmıştır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 8. Maddesinde  “diştabipliği mesleklerine ve tedavi 
müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez” kuralı ile ticaret yasağı ve maddenin devamında reklam 
yasağı düzenlenmiştir. 
  
Dişhekimliği, tarihçesi oldukça eskiye giden “profesyonel” mesleklerden biridir. “profesyonel” 
kelimesi günümüzde “yeteri kadar nitelikli olma” anlamını kazanmıştır. Bu tanım, mesleği düzenli ve 
en az hata ile yapan, bu alanda yetkinleşen kişileri ifade etmekte aynı zamanda bu mesleği yapma 
yetkisinin tekel olarak yalnızca bazı kişilere tanınması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda 1219 Sayılı 
Yasanın 29. Maddesi ile 30. Maddelerinde dişhekiminin görev ve yetki alanı ile bu mesleğin 
yapılabilmesi için alınması gereken eğitime ilişkin kurallar belirtilmiştir.  
  
Standart bir eğitimin yanı sıra yapılan işle ilgili olarak toplumsal yararın gözetilmesi, mesleki istismara 
karşı denetim fonksiyonlarının oluşturulması da profesyonelleşmenin unsurlarıdır.  Dişhekimliği 
profesyonel bir meslek haline gelirken; bu unsurların gereği olarak Türk Dişhekimleri Birliği ve ona 
bağlı olarak dişhekimleri odaları toplumun yararını, mesleki menfaatlerin gözetilmesini, mesleğin 
yürütümünü ve meslek üyelerinin meslek etiği kurallarına uyumunu denetleme işlevleri yüklenerek 
3224 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 3224 sayılı Yasanın 17. Maddesinde bir il sınırları içinde mesleğini 
serbest olarak icra edecek dişhekimlerinin o ilin bağlı olduğu Oda’ya üye olmaları zorunluluğu, 42. 
Maddesinde alacakları her türlü ikinci görevde Oda Yönetim Kurulu’ndan izin alma zorunluluğu 
düzenlenirken;  dişhekimlerinin hem kendi aralarındaki ilişkilerde hem de toplumla ilişkilerinde 
çalışma hakkı ile toplumun meslekle ilgili sağlık hakkının korunup dengelenmesi amaçlanmıştır.  
  
Dişhekimlerine serbest meslek icrasına ilişkin getirilen “sınırlamalar” sağlık hakkı ve sağlık hizmetinin 
gerekleri ile ilişkili olduğu kadar aynı zamanda dişhekimlerinin çalışma hakkı ile de ilintilidir. Özellikle  
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1219 Sayılı yasanın 43. Maddesinde yer alan birden fazla yer açma yasağı ile 3224 sayılı Yasanın 42. 
Maddesindeki ikinci bir işte çalışabilmek için Oda Yönetim Kurulu’nun iznini alma zorunluluğu; 
zorunluluk kapsamında Odanın izin talebini incelerken “işin gereğine uygun iyi bir biçimde yapılması 
ile işlerin dişhekimleri arasında adilane dağılımı” ölçütlerini kullanma zorunluluğu çalışma hakkı ile 
kuvvetli bağı ortaya koymaktadır. 
  
Anayasa’nın ‘Çalışma Hakkı ve Ödevi’ başlıklı 49. Maddesi ile “çalışma” çalışanlar için bir “hak” olarak 
tanınmış, devletin de çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 
çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek gibi “ödevleri” olduğu belirtilmiştir. Anayasal ilke olarak 
konan çalışma hakkı, herkesin çalışma ve bir işi elde etmeye hakkı olduğunu ifade eder. Bu hakkın 
diğer hak ve özgürlüklerden ayrılan önemli bir özelliği, hakkın kullanımının, hak öznesinin dışında 
oluşan etmenlere bağlı oluşudur. Nitekim kişi bu özgürlüğünden ancak “iş ve çalışma olanağı 
mevcutsa” yararlanabilir.1  Bu şu anlama gelmektedir, “çalışma hakkı, nasıl olursa olsun bir işe sahip 
olmakla sınırlı değildir. Çalışma ortam ve koşulları bu hakkı tamamlar.”2 
  
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 23/1. Maddesi uyarınca “Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe 
seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.” Konuyla ilgili diğer 
bir uluslararası düzenleme ise Avrupa Sosyal Şartı’dır.3 Şart Bölüm II Madde 1 “Çalışma hakkı” 
başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre “Âkit Taraflar çalışma hakkının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla;.. 2- Çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama 
haklarını etkili bir biçimde korumayı” taahhüt etmiştir. Paralel bir düzenleme de  “Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’sinde bulunmaktadır.4 Sözleşme’nin BÖLÜM III 6. 
Maddesine göre;  “1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin serbestçe seçtiği ya da kabul ettiği bir 
işte çalışarak hayatını kazanma fırsatı veren çalışma hakkını tanırlar ve bu hakkın korunması için 
gerekli tedbirleri alırlar.” 5 
  
Çalışma hakkının toplumsal boyutu yani bütün insanların çalışma haklarının korunabilmesi sadece bir 
ahlaki ilke olmaktan çoktan çıkmış bir insan hakkı olarak uluslararası normlarda ve iç hukukumuzda 
yerini almıştır.  Ülkemizin tarafı olduğu bu uluslararası düzenlemelerde yer alan çalışma hakkının 
korunması ve güvence altına alınması, dişhekimliği yönünden özelleşmiş bir biçimde 1219 sayılı ve 
3224 sayılı Yasaların değinilen hükümlerinde yer almaktadır. 
  
Sağlık Bakanlığı, 1219 Sayılı Yasa ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri uyarınca 
dişhekimliği mesleğinin serbest icrası kapsamındaki özel olarak ayakta tanı ve tedavi hizmeti verecek 
kuruluşların ruhsatlandırması ve izin verme işlemlerini  “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir. Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1. Maddesinde 
ve kapsam başlıklı 2. Maddesinde muayenehane, poliklinik, merkez şeklinde adlandırılan özel sağlık 
kuruluşlarının  ‘dişhekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden ve 
müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen yerler olduğu’ açık bir biçimde ifade edilmiştir. 
5. Maddesinde ise dişhekimleri tarafından ‘münferid’ olarak açılan sağlık kuruluşu muayenehane, en 
az iki diş üniti ve birden fazla dişhekiminin açtığı sağlık kuruluşu poliklinik, yine birden fazla 
dişhekiminin açtığı, en az üç diş ünitinin ve genel anestezi ile müdahale biriminin bulunduğu sağlık 
kuruluşu ise merkez olarak tanımlanmıştır. 
  
Anılan Yönetmeliğin 6. Maddesinde; poliklinik ve merkezlerin, mesleğini serbest olarak icra etme 
yetkisine sahip birden fazla dişhekimi tarafından doğrudan ya da ortaklarının tamamı dişhekimlerinin 
bulunduğu şirketler tarafından açılabileceği düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere Yönetmelikteki 
düzenlemenin esası merkezlerin ve polikliniklerin herhangi bir ticaret şirketi tarafından açabilmesine 
yönelik değildir. Birden fazla dişhekiminin aralarındaki ortaklık (yönetmelikteki terimle “müştereklik”) 
ilişkisini,  ister adi ortaklık isterse şirket ya da başka bir biçimde organize ederek merkez ve poliklinik  
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açabilmelerini temin etmek üzere düzenleme yapılmıştır. Ortaklık ilişkisinin şirket biçiminde organize 
edilmesi halinde ortaklara dişhekimi olması zorunluluğu getirilmesi de alana ilişkin özel hüküm olan 
ve Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 1219 sayılı Yasa hükümlerinin doğal bir uzantısıdır. Bu 
düzenleme kaynağını Türk Ticaret Kanununun şirketlere ilişkin hükümlerinden almamaktadır. 
  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n 1. Ve devamı maddelerinde Ticaret Kanunun uygulama alanı bir 
ticari işletmeyi ilgilendiren ticari işlem ve fillerle ilgili olarak sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla ticari 
işletmelerin tarafı olabildiği bütün işlem ve fiillere değil ancak niteliği gereği ticari işlem ve fiil sayılan 
hallerde uygulanma olanağı bulunmaktadır.  Yukarıda değinilen özel normlarda dişhekimliği 
mesleğinin icrasına ve bu nitelikteki sağlık kuruluşlarına ticari bir veçhe verilemeyeceği ve bu 
mesleğin icrası ile ticaretin bağdaşmayacağı, yasak olduğu belirtilmiştir. Sağlık hakkı ve dişhekimliği 
mesleğinin icrasına ilişkin özel hükümlerin yerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan 
sermaye şirketlerinin faaliyet serbestisinin uygulanması hukuken olanaklı değildir. Aksi halde 
poliklinik ya da merkez açacak sermaye şirketlerinin ortaklarının dişhekimi olması kuralının da 
aranmaması gerekeceği ortadadır.  
  
Sermaye Şirketlerinin hekimlik ve dişhekimliği mesleğinin serbest icrası alanında faaliyette bulunma 
talepleri öteden beri bulunmaktadır. Bu alanda oluşan uyuşmazlıklarla ilgili bilinen yargı kararlarından 
ilki 1954 tarihlidir; “..haddizatında tababet sanatının; muayyen bir yerde yalnız bir tabip tarafından ifa 
edilmesi ile muhtelif ihtisas şubesine mensup bir kaçının bir araya gelerek yapılması arasında bir 
mahiyet farkı bulunduğu da düşünülemez…” 6 sonucuna varılan Danıştay kararında polikliniklerin 
birden fazla hekimin bir araya gelerek mesleklerini serbestçe icra ettikleri muayeneler olduğu 1219 
sayılı Yasa uyarınca hekim olmayan kişilerin polikliniklere ortak olamayacağı ve bu nitelikte yerler 
açamayacağı sonucuna varılmıştır.  
  
Danıştay 3. Dairesi’nin Danıştay Umumi Heyetinde görüşülerek onanan E.1965/357, K.1965/410 sayılı 
kararında ise; “mahiyeti itibariyle bir muayenehane demek olan polikliniğin de ancak, tababet 
icrasına mezun olan kimseler tarafından açılabileceğinin ve işin, münhasıran kar gayesi ile ele alınacak 
bir ticaret konusu yapılamayacağının bu itibarla… hekim olmayan şahısların bu faaliyete iştiraklerinin 
yasaklanmış bulunduğunun kabulü zorunludur” sonucuna varılmıştır.  
  
Danıştay 10. Dairesi’nin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanarak kesinleşen bir 
kararında ise “…1219 sayılı Yasaya göre doktor olmayan kişilerin poliklinik açmasına yasal olanak 
bulunmadığından, davacıların da işletmekte olduğu tıp merkezinin doktor olmayan davacının 
ortaklığında faaliyetini sürdürmesine izin verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” 
belirtilmiştir.7 
  
Yine Danıştay 10. Dairesinin E.2008/2745,K.2012/2065 sayılı kararında sağlık hizmetlerinin ve 
mesleğin serbest icrasının gereklerinden hareketle; poliklinik ortağı hekimlerin yalnızca poliklinikte 
çalışabileceğine, ikinci bir yerde çalışmayacağına ilişkin kural ile sağlık hizmetlerinin planlanması 
kapsamında sağlık kuruluşlarının açılışlarına yönelik sınırlama getirilmesine ilişkin kurallar hukuka 
uygun bulunmuştur. 
  
Ticari girişim serbestisine ilişkin kuralların sağlık alanında uygulanması değinildiği üzere hukuken 
olanaklı değildir. Hem sağlık hizmetinin gerekleri hem de dişhekimlerinin çalışma hakkına ilişkin 
normlar uyarınca özel sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyişlerine ilişkin işlemlerin tesisi 
zorunludur.  Değinilen özel normlara uygun olarak tesis edilen Ankara Dişhekimleri Odası işlemleri 
öteden beri yargı kararları ile de hukuka uygun bulunmaktadır. Özü itibariyle müşterek muayene 
niteliğinde olan poliklinik ve merkezlere ortaklığın serbest meslek icrası olduğu; birden fazla yerde 
kuruluş açarak serbest meslek icrası yasağı nedeniyle birden fazla ağız ve diş sağlık hizmeti vermek  
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amacıyla kurulan şirkete ortak olunamayacağı, yakın dönemde verilen İdare Mahkemesi ve Danıştay 
Kararlarında da hüküm altına alınmıştır.8  Söz konusu Yargı kararlarında; “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre merkez ve poliklinik ancak 
ortaklarının tamamı dişhekimi olan şirketler tarafından kurulabilmektedir. 1219 ve 3224 sayılı 
Yasa’nın yukarıda yer verilen amir hükümlerine göre çıkarılan Yönetmelik maddesiyle ortaklarının 
tamamı dişhekimi olan şirketlere merkez ve poliklinik açma hakkı verilirken ortaklarının tamamı 
dişhekimi olmayanlara bu yetkinin verilmemesinin sebebi dişhekimi olan şirket ortaklarının 
emeklerini ortağı olduğu şirkete hasretmelerini sağlamaktır. Zaten Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükmüne 
göre kar amaçlı olarak bir merkez veya polikliniğin açılması mümkün değildir.” Gerekçesine yer 
verilmiştir.   
  
SONUÇ: Yukarıda değinilen gerekçeler ışığında;  
•Dişhekimleri tarafından şirket ortağı olma yolu ile özel ağız ve diş sağlığı merkezi açılmasının 
dişhekimliği mesleğinin serbest olarak icrası niteliğinde bulunduğu,  
•Mesleğini serbest olarak icra eden dişhekiminin icra ettiği yerin bağlı olduğu Dişhekimleri Odası’na 
üye olmakla yükümlü bulunduğu,  
•Poliklinik ve merkezlerin birden fazla dişhekiminin bir araya gelerek müştereken açtıkları sağlık 
kuruluşu olduğu, 
•Dişhekimlerinin aralarındaki ortaklık ilişkisini şirket biçiminde organize etmelerinin yapılan faaliyetin 
müşterek olarak mesleğin serbest olarak icra edilmesi olma niteliğini değiştirmeyeceği,  
•Tek dişhekiminin kurduğu şirket aracılığı ile “müşterek dişhekimliği mesleği icrasına ilişkin kuruluş 
olan” ağız diş sağlığı merkezini açmasının hukuken olanaklı olmadığı, 
•Dişhekimleri birden fazla sermaye şirketi ortağı olsa da bu şirketler adına müşterek dişhekimliği 
mesleği icrasına yönelik tek bir kuruluş açabilecekleri bilinmelidir.. 
  
  

1 Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı Ve Sınırları,  İbrahim Ö. Kaboğlu, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, 
2009, s.45. 
2 İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.e., s.46 
3 Türkiye, adil çalışma koşulları, iş güvenliği ve işçi sağlığı, adil ücret, sendika, toplu pazarlık ve kadın 
işçilerin korunması hakların korunmasına ilişkin maddelere çekince koymuştur. 
4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR 11 Ağustos 2003 tarihli ve 
25196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye’nin Sözleşme’ye ilişkin çekincesi ve beyanları 
bulunmaktadır. 
5 United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 18: The 
Right to Work metninin orijinali için bkz. http://www.unhchr.ch/tbs/doc. 
nsf/(Symbol)/E.C.12.GC.18.En 
6 Danıştay 3. Dairesi’nin 23.12.1954 gün ve E.1954/112, K.1954/111 sayılı kararı 
7 Danıştay 10. Dairesi’nin 29.11.2000 tarih ve E.1998/7443, K.2000/5884 sayılı kararı İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 25.03.2004 tarih ve E.2001/465, K.2004/398 sayılı kararı ile onanmıştır.  
8 Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin E.2009/1887, K.2010/1284 sayılı ve 30.6.2010 günlü kararı ile bu 
kararı onayan Danıştay 8. Dairesi’nin E.2010/9716, K.2013/5449 sayılı ve 25.6.2013 günlü kararı. 
 
POLİKLİNİKLERDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞÜMÜZ-15.11.2013 
Bir süredir meslektaşlarımızdan İl Sağlık Müdürlüklerinin “polikliniklerde çalışan tüm dişhekimlerinin 
şirket ortağı olması” zorunluluğunu sorguladıkları şikayetleri tarafımıza ulaştırılmaktadır. Yaptığımız 
görüşmeler sonrası Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine böyle bir görüş bildirdiğini öğrendik. 
Bu durumun yasal alt yapısını incelemesini istediğimiz hukuk danışmanlarımız bunun hukuki olmadığı  
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görüşlerini sundular. Poliklinikler ortakları dişhekimi olan şirketlerce tabii ki açılabilirler. Ancak her 
poliklinik çalışanı dişhekiminin ortak olması gibi bir zorunluluk olmadığı ortadadır. 
  
Hazırladığımız görüş dilekçemizi İl Sağlık Müdürlüğüne bugün itibariyle resmi olarak gönderdik. Gelen 
cevaba göre gereken yasal süreci takip edeceğimizi bildirirken sizlerin de bu dilekçemizin içeriğini 
öğrenmeniz için aşağıda metni ilginize sunuyoruz. 
   

POLİKLİNİK AÇAN TABİP/ORTAK TABİP DIŞINDA POLİKLİNİKLERDE HEKİM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN 
HUKUKSAL GÖRÜŞÜMÜZ 

Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasının İl Sağlık Müdürlüklerince 
uygun bulunmadığı, çalışma istemlerine izin verilmediği belirtilmektedir.  
  
Bu işlemler polikliniklerin hekimlerin mesleğini serbest icra ettiği, özel hastalarını muayene ve tedavi 
ettikleri yerler olduğu, bu nedenle birer müşterek muayene olarak değerlendirildiği, Tıbbi Deontoloji 
Tüzüğü uyarınca tabip ve diştabibinin, muayenehanede kendi namına diğer bir meslektaşı 
çalıştıramayacağı gerekçesi ile açıklanmaktadır. 
  
Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasını kısıtlayan bir hukuk normu 
bulunmamakta, İl Sağlık Müdürlüğü hatalı bir yoruma dayanarak işlem tesis etmektedir. 
  
Nitekim 27.5.2012 tarihli ve 28305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 7. Maddesi ile Yönetmeliğin Ek 1. Maddesinin çeşitli fıkralarındaki kimi ibareler 
değiştirilmiş, “poliklinikler” bu düzenlemelerin dışına çıkarılmıştır.  
  
Bu düzenlemelere göre diğer sağlık kuruluşlarından farklı olarak hekimlerin polikliniklerde kadro dışı 
çalışmaları yasaklanmıştır. Bu düzenlemelerin iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından 
yürütmenin durdurulması istemi ile iptal davası açılmış, 9.5.2013 günü Danıştay 15.Dairesi yürütmeyi 
durdurma istemini görüşmüştür. 
  
Daire Yönetmeliğin 8/2. Maddesinde sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek şartıyla 
poliklinik açılabileceğine ilişkin hükmün hizmetin niteliği dikkate alınarak poliklinik açan 
tabipler/ortak tabipler için getirildiği ve bunlar açısından hüküm doğuracağı, en az iki tabip tarafından 
açılabilen polikliniklerde poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında çalışan tabiplerin ise 1219 Sayılı 
Kanunun 12. Maddesindeki sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla polikliniklerde kadro dışı geçici 
çalışabilecekleri sonucunda varmıştır.  
  
Bu anlamı ile Daire poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında poliklinikte hekim çalışmasını hukuka 
uygun bulmuş, Kanun’da olmayan bir sınırlamanın Yönetmelik’le getirilemeyeceğini belirtmiştir. İl 
Sağlık Müdürlüğü’nün işlemi bu nedenle yargı kararına aykırı olup yürürlükteki bir kurala da 
dayanmamaktadır. Kararın Sağlık Bakanlığı’na Eylül 2013 tarihinde tebliğ edildiği, oldukça güncel 
olduğu dikkate alındığından yargı kararının gereklerini ve gerekçesini içeren bir dilekçe ile İl Sağlık 
Müdürlüğü’nü bilgilendirmenin hatalı uygulamalara son vereceği düşünülmektedir. 
  
Diğer yandan yargı kararı bulunmasaydı da idarenin işlemi hukuka aykırı olacaktır. Anayasa’nın 
‘Çalışma Hakkı Ve Ödevi’ başlıklı 49. Maddesinde devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek gibi ödevleri olduğu 
belirtilmiştir. Devlete yüklenen bu ödevler aynı zamanda çalışma hakkının temel sosyal ve ekonomik 
haklardan oluşu ve devletin bu hakkı sağlamada pozitif yükümlülük taşımasının sonucudur. Devletin 
aynı zamanda çalışma hak ve hürriyetini zedeleyen tasarruflardan kaçınmak gibi negatif bir  
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yükümlülüğü de bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına göre devletin 
çalışma hürriyetini sınırlayan tasarruflarda bulunabilmesi için üstün kamu yararını koruma amacı 
taşıması ve sınırlama ile hedeflenen sonucun başka hiçbir tedbirle sağlanamaz olması şarttır.  
  
Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık kuruluşlarının faaliyet esaslarına dair düzenlemelerinin, sağlık hakkının 
temini ve üstün kamu yararı amacıyla yapılması gerekmekte olup, bu amacı aşan düzenlemelerin 
çalışma hürriyetini zedeleyen bir hale bürüneceği açıktır. 
  
Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasının yasaklanması temel hak ve 
özgürlüklerin idari işlemle kısıtlanamayacağı, idarenin kanun koyucunun yerine geçemeyeceği 
şeklindeki bilinen ana ilkeleri ihlal etmektedir.  
  
Nitekim Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 2011 
Nisan’ında yapılan değişiklikle kadro dışı geçici çalışma bir tıp merkezi veya özel hastanede kadrolu 
çalışma şartına bağlanmış ve kadrolu çalıştıkları bu yer dışında “en fazla iki” özel sağlık kuruluşunda 
daha kadro dışı geçici olarak çalışabilecekleri düzenlenmiştir. Düzenlemenin iptali için açılan davada 
Danıştay 10.Dairesi E.2011/7101 sayılı dosyada “1219 Sayılı Kanundaki sınırlamalara bağlı kalmak 
suretiyle bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sadece kısmi zamanlı çalışabileceği açık” 
denilerek düzenleme hukuka aykırı bulunmuştur. Kararda özel sağlık kuruluşu ifadesi kullanılarak 
poliklinikler dışarıda bırakılmamış, çalışma özgürlüğünün sınırının aşıldığı vurgulanmıştır. İşlemin bu 
nedenle de hukuka uygun olmadığı düşünülmektedir. 
  
Üçüncü olarak poliklinikler hekim ve hekim emeğine dayalı açılan sağlık kuruluşları olup, müşterek 
muayenehane niteliğindedir. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmeliğin 5. Maddesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşları merkez, poliklinik, 
müşterek muayenehane ve muayenehane olarak sayılmıştır. Yönetmeliğe göre poliklinik, birden fazla 
dişhekiminin müştereken açtıkları ve en az iki diş ünitinin bulunduğu ağız ve diş sağlığı hizmeti 
sunulan sağlık kuruluşudur. 1960 yılında yayımlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ndeki tabip ve 
diştabibinin, muayenehanede kendi namına diğer bir meslektaşı çalıştıramayacağı düzenlemesi ise 
amaçsal ve tarihsel yorum yöntemi ile ele alınıp değerlendirilmelidir. Düzenlemenin amacı 
dişhekimleri arasında işveren-bağımlı ilişkisinin kurulmasının önlenmesi, mesleki bağımsızlığın bu 
şekilde de korunması, dişhekimlerinin kendi emekleri sonucunda emeklerinin karşılığını alarak 
hayatlarını sürdürmesi, meslektaşların kendi aralarında iyi meslektaşlık ilişkilerini sağlamaları, mesleki 
faaliyetlerini kendileri ve toplum yararına böylece yapabilmeleridir. Sıralanan bu amaçların halen 
korunması gerektiği muhakkaktır. 
 
Bununla birlikte bugüne kadar sağlık hizmetlerinin özel sağlık kuruluşlarından satın alınması 
yöntemlerinin tercih edilmesi nedeniyle sağlık alanında özel sektör hızla büyümüş, birçok yere 
poliklinik, tıp merkezi, özel hastane açılmış ve de anılan sağlık kuruluşlarının açılışı konusundaki 
standartları oldukça asgari düzeyde belirleyen düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Bunun sonucu 
olarak serbest meslek icrası azalırken, ücretli çalışma belirgin hale gelmiştir. Nitekim son yıllarda idare 
standartların değişimi adı altında hekim ve de hekim ortaklığına dayalı sağlık kurumlarının önemli bir 
kısmının ortadan kaldırılmasına, hekimlerin bireysel olarak bağımsız mesleki faaliyetine son 
verilmesine yol açacak düzenlemeleri tesis etmektedir. Öyle ki 11.7.2013 tarihli Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
6.maddesi ile %49 hissesi özel sektöre ait olan ticari işletmelerin özel tıp merkezi ortağı olabileceği 
düzenlenmiştir.  
  
Bu anlamı ile idarenin poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasını 
kısıtlaması bir sosyal politikanın ürünü değildir. İdare hekimlerin büyük sermaye sahiplerinin yanında 
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ücretli çalışması için Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ndeki tabip ve diştabibinin, muayenehanede kendi 
namına diğer bir meslektaşı çalıştıramayacağı düzenlemesini amacından kopararak uygulamaktadır. 
İdarenin işlemi polikliniklerde uzun yıllardır çalışan hekimlerin işten ayrılmak durumunda kalmasına, 
diğer özel sağlık kuruluşlarında işe başlamak için planlamaya uymak zorunda kalmalarına, işsizlik 
olgusu ile yüz yüze bırakılmalarına, aslında olmayan ortaklıkların kurulması gibi sonuçlara yol 
açacaktır. Hekimlerin kendi emekleri sonucunda emeklerinin karşılığını alarak hayatlarını sürdürmesi 
gereğinden hareketle düzenlenen muayenehanede kendi namına diğer bir meslektaşı 
çalıştıramayacağı ifadesinin poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim 
çalışmasının yasaklanması için bu nedenle de kullanılmayacağı düşünülmektedir.  
 
DOZİMETRİK ÖLÇÜM HİZMETİNİN TAEK HARİCİ KURULUŞLARDAN ALINABİLECEĞİ – 20.11.2013 
3/6/2010 tarihli ve 27600 sayılı Resmi Gazete ile değişik  24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde “Dozimetri hizmeti, 
Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme 
sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenir. Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk 
ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.” Hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda 
dozimetri hizmeti verecek kuruluşların, kişisel dozların izlenmesi amacıyla verilerin merkezi doz kayıt 
sistemine aktarılması hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili uygunluk ölçütleri 6/7/2011 tarihinde 
yürürlüğe giren Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiş olup, 
TAEK haricinde uygunluk almış diğer kuruluşların da isimleri TAEK sayfasında duyurulmuştur.  
 
EMEKLİ ÜYELERİMİZDEN KESİLEN BAĞKUR PRİMİNİN GİDER OLARAK GÖSTERİLEBİLECEĞİ HK. – 
29.11.2013 
Bağkur emeklisi bir meslektaşımızın İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir 
Müdürlüğü’ne vermiş olduğu dilekçeye istinaden, limited şirket hissedarı olmasından 
dolayı maaşından kesilmekte olan Sosyal Güvenlik Destek Primini gider 
olarak gösterebileceğine ilişkin defterdarlıktan cevap yazısı ulaşmıştır. 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALINMASI ZORUNLULUĞU HK.-
12.12.2013 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alınması zorunluluğu bildiğiniz üzere 01.01.2014 tarihi 
itibariyle başlayacaktır. 
  
Hizmetin Ankara Dişhekimleri Odası bölgesinde (Ankara, Kastamonu, Kırıkkale, Çankırı İllerini 
kapsayan sınır dahilinde) alınması konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek amacı ile Bakanlık 
tarafından yetkilendirilmiş OSGB firmalarından ilk aşamada almış olduğumuz tekliflerden sizler için en 
uygun teklifi veren OSGB firmalarının dosyalarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Değerlendirmeye 
uygun gelen yeni teklifler listede güncellenecektir. 
                                                           
OSGB hizmeti alacağınız firma ile yapacağınız anlaşma için kullanılmak üzere, Hizmet Sözleşmesi ve 
Teknik Şartname dosyaları Odamızın web sitesinde bilgilerinize sunulmuştur. 
  
Yaşanan deneyimler gösteriyor ki SGK verilerine işyerlerimiz yanlışlıkla farklı kodlama ile girilebiliyor. 
Bu yanlış kodlama işyerimizi örneğin “pastane” gibi gösterebiliyor. Öncelikle SGK verilerine girerek 
N.A.C.E kodunuzu doğrulamanız gerekiyor. Bu kod işyeri numarası olarak geçen 26 haneli numaranın 
ilk rakamı atıldıktan sonraki ilk 6 haneli rakam oluyor. Dişhekimliği uygulaması faaliyeti gösteren 
işyerlerinin kodu “862303” olarak görülmeli. Kodunuz buna uygunsa sorun yok, eğer yanlış ise e-
bildirge ile SGK WEB sayfasından işyeri numaranızla girip değişiklik yapabilirsiniz. Ya da bu kontrolleri 
anlaştığınız OSGB şirketi yetkilileri ile beraber yaparsınız. 
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OSGB anlaşması yaptığınız kurum sizinle anlaşmasını SGK İSG-katip diye anılan bir sisteme giriyor. 
Daha sonra bu anlaşmayı sizin de aynı sisteme girip onaylamanız gerekiyor. Bu ayrıntıları size 
anlaştığınız şirket bildirecek, takip edecektir ancak yine de sizi uyarmak isteriz. 
  
Biz Dişhekimleri tehlikeli işyeri sınıfındayız ve anlaşmamızın içeriğinde bizlere doktor, işyeri uzmanı ve 
sağlık personelinden oluşan bir ekibin risk analizi hazırlanması, sağlık raporları ve eğitim verilmesi 
işlerini hizmet olarak sunması bekleniyor. Eğitimlerin 2 yılda bir en az 12 saat olması isteniyor ve 
kanuna göre 4+4+4 saat olarak 3 seansta verilmesi öneriliyor. Ayrıca doktorun 6, işyeri güvenlik 
uzmanının 8, sağlık personelinin 9 dakikayı en az ayda bir bize ayırması gerekiyor.  
 
6331 sayılı Kanun tamam ancak hala yönetmelikleri tamamlanmış değil. Örneğin kanun 10 kişinin 
altında çalışanı olan kurumlara her bir kişi için devletin maddi yardımda bulunacağını öngörüyor. 
Ancak yönetmelik henüz hazır değil ve bu yardım nasıl, ne kadar olacak henüz bilen yok. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti alınması zorunluluğunu ve tüm sorularınız için 
odamız personeli ile görüşebileceğinizi tekrar hatırlatırken hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
 

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER HAKKINDA 
DUYURU – 23.12.2013 
Yeni Türk Ticaret Kanunun 39.maddesi ile yürürlük tarihlerini belirleyen 1534. Maddenin 5. 
Fıkrasına 90ure 01.01.2014 tarihinden itibaren şirket olarak faaliyette bulunan 
dişhekimlerinin kullanılacakları fatura, irsaliye, irsaliyeli fatura, gider pusulası, tahsilat 
makbuzu, yazar kasa fişi, her türlü kağıtlar, tacir işletmenin, şirketlerin düzenlediği ticari 
mektuplarda, v.b. belgeler ve resmi evrakların üzerinde Vergi Usul Kanunu ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra yeni TTK’nın getirdiği;  
  
- Ticaret Sicil Numarası veya mersis numarası,  
- Ticaret Ünvanı, 
- İşletmenin Merkezi,  
- Sermaye,  
- Varsa İnternet sitesinin adresi ve numarası,  
- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve yöneticilerinin Ad Soyadları,  
  
şeklindeki bilgilerin de bulunması gerekiyor.  
  
2013 yılı içerisinde fatura, irsaliye, gider pusulası, müstahsil makbuzu, tahsil ve tediye 
makbuzu, antetli kağıt bastıracak olan mesleki faaliyetlerini şirket olarak sürdüren 
meslektaşlarımızın bu bilgileri şimdiden bu belgelere eklemelerinde yarar vardır. Bu bilgilerin 
sadece faturalarda değil, aynı zamanda kuruluşlarına ait mektuplarında ve örneğin e-
maillerde de yer alması gerekiyor.  
  
Eskiden basılmış belgelerini kullanmaya devam edecek olanlar bu bilgileri bir kaşe aracılığıyla 
belgelerine ekleyerek kullanacaklardır.  
  
Serbest meslek faaliyeti kapsamında muayenehanesi olan dişhekimleri tacir olarak 
görülmediğinden kullandıkları belgelerin üzerine meslek odası sicil numarası yazma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  
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SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNE VERİLECEK DESTEK HAKKINDA – 25.12.2013 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik, 
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe 91ure SGK 
tarafından sağlanacak destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri yararlanır. Dişhekimi muayenehaneleri ile 
poliklinik ve merkez gibi yerler tehlikeli sınıfta değerlendirilmiştir. Ondan az çalışanı olanlar iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili destekten yararlanabilecektir (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız). 
 
Buna 91ure desteğin miktarı işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve ay içindeki çalışma gününe 
91ure belirlenmektedir. Çalışan başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için 
belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4 olup, 2014 yılı ilk altı ayı için 
bu miktar (35,02*1,4/100=) 0,49 TL’dir. Muayenehanede iki çalışanı olduğu ve 30 gün prim 
ödendiği düşünüldüğünde; aylık (0,49*2*30=) 29,42 TL destek verilecektir.  
 
Destek, SGK tarafından, her üç ay sonunda bir hesaplanarak işverene ödenecektir. İşverenin 
SGK’ya prim borcu varsa bu destek borca mahsup edilebilecektir.  
 
Destekten yararlanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet 
sunucusu 91ure91 edilen yerlerden birinden hizmet alınması için sözleşme yapılmış olması ve 
SGK’ya başvurulması gerekir. Yönetmelik 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz 
konusu başvurunun şimdiden yapılarak o tarihten 91ure91 uygulamaya konulması 
istenebileceği gibi anılan tarihten 91ure91 da başvuru yapılabilir. Başvuru için ekteki örnek 
dilekçenin kullanılabileceğini bilgilerinize sunarız. 
 
ATO BASIN AÇIKLAMASINA DAVET DUYURUSU – 13.02.2014 
T.C. Sağlık Bakanlığı Gezi Olaylarında Revir Kurma gerekçesi ile Yönetim Kurulu’nun azli 
istemi ile Ankara Tabip Odası’na dava açılmıştır.  
 
Bu konu ile ilgili 15 Şubat 2014 Cumartesi günü saat: 12.30’da Güvenpark’ta Ankara Tabip 
Odası’nın yapacağı basın açıklamasını desteklemeniz dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar 
dileriz. 
 
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİ HAKKINDA HATIRLATMA – 14.02.2014 
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Sağlık Net 2 Veri gönderimine ilişkin son günlerde üyelerimize 
ulaşan yazıya ilişkin Yönetim Kurulumuzun görüşüne 91ure91 oluşturmak üzere Odamız 
hukuk müşavirliğince bilgi notu hazırlanmaktadır. Ancak üyelerimizden sıklıkla ne yapılması 
gerektiğine ilişkin gelen sorulara cevaben eski hatırlatmalarımızı yapmak gereği doğmuştur. 
 
Konuyla ilgili hukuk büromuzun desteğiyle önceden hazırlanmış olan hastaların kişisel 
verilerinin üçüncü taraflarla paylaşımına yönelik hastalarımızı aydınlatan onam formu ve İl  
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Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile ortak imza altına alınması gereken şerh metni üyelerimizin 
bilgilerine sunulmuştur.  
 
RÖNTGEN CİHAZLARININ LİSANSLANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME - 01.04.2014 
Son günlerde İlçe Sağlık ve İl Sağlık Müdürlüklerinin rutin denetlemelerinde kullandığımız 
röntgen cihazlarının lisanslarının sorgulanması bazı meslektaşlarımızın bilgi eksiği nedeniyle 
karşımıza bir sorun olarak yansımaktadır. Bu nedenle kısa bir bilgilendirme yazısını sizlerle 
paylaşmanın yararlı olacağını düşündük. 
 
Yıllar öncesinden gelen ve TAEK ile dişhekimleri arasında sorun olan lisanslama ile ilgili 
taleplerimiz uzun süredir hem geçmiş dönem odamız yönetimlerince, hem de TDB 
yönetimince takip edildi, hukuk yollarının hepsi denendi ve sonuç alınamadı. Lisanslama 
hizmetinin bugünkü haliyle olacağı yani bu işlemlerin yapılması ve ücretlerin ödenmesi 
gerektiği kesinleşti. Aslında yıllardır da bu böyle. Ancak son dönem denetimlerde çok fazla 
sorgulanmayan lisanslar artık sorgulanır duruma gelince sanki lisanslama işlemleri ve 
ücretleri yeni ortaya çıkmış bir sorunmuş gibi tekrar tartışılır oldu. 
 
Dişhekimliği röntgen cihazlarının lisanslama işlem ve ücretleri ile ilgili en son seri 
çalışmamızın ilk görüşmeleri Eylül 2013 de tarafımca hukuk danışmanımızla beraber bu 
konuyla ilgili birim olan TAEK Radyasyon Güvenliği ve Korunma Dairesi Başkanı ile yapıldı. Bu 
görüşme sonucunda bu birimin bir yönetmelik değişikliği hazırlığında olduğunun farkına 
vardık. Bu yönetmeliğin yeni haliyle cihazlarımızı 3.sınıf radyoloji cihazları sınıfına alarak 
evrak üzerinden lisanslamayı öngören bir değişiklik içerdiğini öğrendik. Sayın başkanın 
bilgilendirici ve kibar yaklaşımı ile yönetmelik değişikliği taslağı ilan edildiğinde fikirlerimizi de 
bildirebileceğimiz ve bunun da dikkate alınacağı bize iletildi. Ancak devletin kurumlarındaki 
silsileler gerektiren işleyiş bugüne kadar bu değişikliği henüz önümüze getirememiştir. Bu 
konuda takibimiz sürmektedir. Zamanlamasını tahmin edemediğimiz değişiklikle ilgili olarak 
daire başkanı ile görüşmelerimiz sürmektedir. 
 
Bununla beraber şu an yürürlükte olan durum ne yazık ki lisanslama ücreti olarak karşımıza 
1330 TL gibi bir rakamı çıkarmaktadır. Var olan yasal durum gereği lisans yükümlülüğü yerine 
getirilirken halen eski işleyiş devam etmektedir. Lisans sürelerinin 5 yıl olduğunu ve süresi 
dolmadan lisans yenilemenin ana ücretin yarısı gibi bir rakamken, bu 92ure aşıldığında 
yeniden lisanslama yapılmak zorunda kalındığını da belirtmek gerekir. 
 
Denetimlerde bir 92ure daha lisansların kontrolü konusunda meslektaşlarımıza yardımcı 
olunması için İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Ancak Sağlık 
Bakanlığının bu konudaki hassasiyeti müdürlüklerin denetimlerinde lisansları sorgulamasını 
gerektirir bir zorunluluk şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
 
Röntgen cihazlarınızın lisanslama durumu şimdilik yasal gerekliliğini korumaktadır ve 
denetimlerde sorgulanmaktadır. Çalışmalarımız bir yönetmelik değişikliği durumunu ortaya 
koyduğunda tarafınıza ivedilikle bildirilecektir. 
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TAM GÜN'E ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA – 10.04.2014 

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, "Tam Gün" düzenlemesini içeren yasanın 
yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan 
serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içerisinde 
faaliyetlerini sona erdirmeleri istenmiş, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin 
kesileceği bildirilmişti. 
 
Odamızın da hukuk danışmanlığını yapan Avukat Ziynet Özçelik ve ekibinin  hazırlamış 
oldukları dosyanın da rehberliğinde Cumhuriyet Halk Partisi, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bu düzenlemeleri içeren maddelerinin iptali 
ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 
 
Başvurunun ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, yasanın, mesai saatleri dışında serbest 
meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerine, üç ay içinde bu 
faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören 14. ve 19. maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. 
 
Anayasa Mahkemesi, belirleyeceği bir tarihte başvuruyu esastan görüşeceğini bilgilerinize 
sunarız. 
 
EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ MAHKEME KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA – 18.04.2014 
Resmi Gazete’de 14.02.2013 tarih ve 28559 Sayı ile yayınlanmış olan Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hukuka 
aykırı bulunan bazı maddelerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği ile birlikte Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından 15.04.2013 tarihinde dava açılmıştır. 
  
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele ek ödeme Yapılmasına 
Dair Yönetmelikte düzenlenmiş olan mesai dışı çalışma, inceleme heyetlerinin yönerge ile 
düzenlenmesi, disiplin cezası alanlara ek ödeme yapılmaması, sendika yöneticilerine düşük ek ödeme 
yapılması, döner sermaye komisyonunda görev yapacak hekim üyelerin başhekim tarafından 
belirlenmesine ilişkin kuralların yürütmesi Danıştay 11.Dairesi tarafından durduruldu. 
  
Ayrıca detay değerlendirmede, kaza geçiren ya da saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanının aldığı raporun, 
başhekimin onayı aranmaksızın, döner sermaye ek ödemesi hesabında ilgili lehine dikkate alınacağı da 
tespit edilmiş oluyor. 
  
Dairenin iptal kararı ile mesai dışı çalışmayla ilgili düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasında, 
hekimlerin dinlenme haklarını hatırlatarak, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği olası hataların telafisinin 
mümkün olmadığını ve hekimlerin gönüllü de olsa Anayasa ile tanınan dinlenme hakkının ihlaline 
sebep olacak düzenlemelerin yapılmaması gerektiği belirtmiştir. 
  
Kanunda öngörülmeyen bir inceleme kurulunun yönetmelik ile oluşturulmasında da sakınca 
görülmüştür. Hastanelerde tabiplerin tıbbi işlemlerini incelemek üzere oluşturulan ve düzenledikleri 
raporların disiplin soruşturmalarının da temelini oluşturduğu “Đnceleme Heyeti”nin verilen bu kararla, 
hiçbir hukuki dayanağı kalmamıştır. 
  
Hastanede kurulacak Döner Sermaye Komisyonunun oluşturulmasında çalışan temsilcileri seçimle 
gelirken, tabip kökenli temsilcinin başhekim tarafından atanmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesi  
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durdurulmuştur. Bu iptal kararı ile yeni bir düzenlemeye dahi gerek olmaksızın, seçim yapılarak 
tabiplerin mevcut Komisyonlarda seçilmiş üye olarak görev alması mümkün hale gelmiştir. 
  
Hastanelerde bulunan sendika temsilcisi personelin Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca izinli 
olduğu günlerin ek ödeme bakımından sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirilmesi 
kişinin sendika temsilcisi olması sebebiyle mali haklarının kısıtlanması niteliğindedir. Bu düzenleme de 
iptal edilmiştir. Bu nedenle sendika temsilcilerinin özlük hakkı kaybına uğramamaları ve örgütlenme 
hakkının korunması için bu kişilere ödenecek ek ödemenin yasa gereği izinli olduğu günlerin çalıştığı 
günlerden farklı değerlendirilmediği bir uygulamaya gidilmesi gereklidir. 
  
Bu çerçevede dişhekimlerinin hak ettikleri insanca yaşayabilecek ücreti elde edebilmelerinin fazla 
çalışma yapmalarıyla mümkün olabilmesi haksız ve hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması kararı 
Danıştay ĐDDK tarafından da haklı bulunursa ülkemizde özellikle sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 
sınırının belirlenmesi bakımından önemli bir kazanım elde edilmiş olacaktır. 
  
Kararda, ek ödemeye ilişkin kuralların yanında hekimlerin, dişhekimlerinin ve sağlık çalışanlarının 
çalışma ve dinlenme hakkı ile hastaların yeterli ve güvenli hizmet alma hakkını yakından ilgilendiren 
gerekçelere yer verildi. 
  
Kararın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından “dişhekimlerinin mesai dışı çalışarak daha fazla ek ödeme 
almasının önüne geçildiği” iddiaları ortaya atıldı. 
  
Kararın çalışan ve insan odaklı içeriğinin örtülmesine izin vermeden; bundan sonraki uygulamaları nasıl 
etkileyeceğini, dişhekimlerine, hekimlere, hastalara pozitif katkı sunabilmesi için ne yapmak gerektiğini, 
kararı biraz daha yakından analiz ederek kararlaştırmak yararlı olacaktır. 
  
Kararda, Sağlık Bakanlığı’na çalışan haklarına saygılı bir düzenlemeyi yapabilmesi için gerekli hukuki 
çerçeve çizilmiştir. 
  
Kararda mesai dışında fazla çalışma yapılamaz denmemiştir. Ancak yönetmelikteki gibi bir mesai dışı 
fazla çalıştırma düzenlemesi hukuka aykırı bulunmuştur. Kararda özetle vurgulanan konular şunlardır; 
  
- Sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle devamlılık gösteren hizmetler olması, normal sağlık hizmetlerinin 
de 24 saat süreyle verilmesi yönünde düzenleme yapılabileceği anlamına gelmez. Olağan hizmetlerin 
olağan mesai süresi içinde verilmesi esastır. 
  
- Hukuki düzenlemeler uyarınca acil sağlık hizmetleri ve yataklı sağlık hizmetlerinin kesintisiz 
sürdürülmesi için, fazla çalışma türleri düzenlenebilir. Bunlar da icap nöbeti ve normal nöbet 
uygulamalarıdır. 
  
- Ek ödemeye ilişkin 209 sayılı Kanunda performansa dayalı ek ödemenin mesai içi, mesai dışı ödeme 
ayrımı olmaksızın yapılabileceği düzenlenmiş, ödeme yapılacak mesai dışı çalışmada bir tür ayrımı 
yapılmamıştır. 
  
- Yönetmelikle kanunda olmayan bir ayrım yapılarak mesai dışında verilen icap ve nöbet hizmetleri ek 
ödeme dışında bırakılmış, “ mesai dışı çalışma” diye yeni bir çalışma biçimi yaratılarak yalnızca bu tür 
çalışma için ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu ayrımın yasal dayanağı yoktur. 
  
- “Mesai dışı çalışma” hastane yöneticisi tarafından belirlenen günlerde mesai dışında yapılan çalışmalar 
olarak tanımlanmıştır. Bu tanım ile sağlık çalışanlarının kanunla düzenlenen temel hakları üzerinde 
hastane yöneticisine hukuki dayanağı olmayan bir düzenleme ve uygulama yapma yetkisi verilmiştir. 
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- “Mesai dışı çalışma” acil ve yataklı sağlık hizmetleri dışında kalan olağan sağlık hizmetleri için 
getirilmiş, ancak günlük, haftalık, aylık fazla çalışma üst sınırı çizilmemiştir. 
  
- Çalışma süresinin belirli ve sınırlı olması sağlık çalışanlarının dinlenme hakkının güvence altına 
alınması için gerekli ve zorunludur. 
  
Nitelikli sağlık hizmeti sunumu için dişhekimlerinin bir günde yapacakları girişimsel işlemlerin sınırının 
belirlenmesi gerekir. FDI tarafından bu sınır 15-20 Girişimsel Đşlem / Gün olarak açıklanmıştır. Buna 
bağlı olarak da dişhekimlerinin günlük hasta sayılarının sınırlandırılması gerekir. Çünkü sağlık 
hizmetlerinde dikkat ve özen hizmetin temelidir. Dişhekimlerinin fazla çalıştırılması ya da hasta 
sınırlaması olmaksızın hizmet yürütmelerinin beklenmesi sağlık hizmetlerinin niteliğine aykırıdır. 
  
- Yorgun verilen sağlık hizmetleri güvenli değildir, hata riskini arttırır. Bu durum da hastaların ihtiyaçları 
olan iyi sağlık hizmetine ulaşma hakkını ihlal eder. 
  
Yönetmelikte mesai dışı çalışmanın gönüllülük temelinde olacağı belirtilmişse de bu sorunu çözmeyip 
yeni sorunlar yaratmaktadır. 
  
Sağlık hizmeti bir ekip hizmeti olduğundan mesai dışı çalışmaya gönüllü olanlarla birlikte o alanda 
verilen sağlık hizmetinin gerektirdiği ekip çalışanlarının da çalışması zorunlu hale gelmektedir. Böylece 
ek ödeme sistemindeki eşitsizlikler bir yana gönüllü olmayan çalışanların iradelerine rağmen dinlenme 
hakkı ihlal edilmektedir. 
  
Bir diğer sorun ise hastanelerin işletme odaklı çalışmasından kaynaklanan nedenlerle, neredeyse yılın 
her günü, 24 saat kesintisiz olağan sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık personeli giderek daha çok 
“gönüllü mesai dışı çalışmaya” zorlanmaktadır. 
  
Öncelikle önümüzdeki dönemde düzenlemeler yapılırken: 
  
- “Gönüllü” olup olmadığına bakılmaksızın bütün sağlık çalışanlarının mesai dışındaki her türlü fazla 
çalışmalarının, günlük, haftalık ve aylık olarak üst sınırı belirlenmelidir. 
  
- Bütün çalışanların dinlenme hakları güvence altına alınmalı, kendilerine ailelerine ayırabilecekleri 
zamanları yaratılmalıdır. 
  
- Sağlık çalışanlarına ödenecek ücretler adil olmalıdır. Dinlenme, sağlık izni, analık izni gibi sosyal 
haklarını kullanma nedeniyle ücrette azaltmaya gidilmemelidir. Alınan bütün ücretler emekliliğe 
yansıtılmalıdır. Aksi halde uluslararası ve ulusal normlarla tanınan sosyal hakların kullanılması kağıt 
üzerinde kalmaktadır. 
  
- Normal mesai dışında yapılan çalışmaların yarattığı yoksunluklar ve yıpranma gözetilerek hepsine 
zamlı ücret verilmelidir. Çok önemli olan acil ve servis hizmetleri için tutulan nöbetlere ayrım yapılarak 
düşük ücret uygulaması terk edilmelidir. 
  
Son olarak belirtilmelidir ki Danıştay kararında sağlık çalışanlarının bir insan ve bir çalışan olarak hakları 
uluslararası ve ulusal normlar ışığında değerlendirilmiştir. Sağlık çalışanlarının haklarının hasta hakları 
ile koşutluğu gözden kaçırılmamış ve aradaki bağa işaret edilmiştir. Gerekçesi ve konuya yaklaşım 
olarak benzeri konuda verilen Avrupa Mahkemesinin kararları ile eş düzeyde bir karar verilmiş olması, 
sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının ve sağlık hizmetinin geleceği için olumludur. 
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TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım 
2012-2013-2014 

TDB BAŞKANLAR KONSEYİ 

TARİHİ YERİ KATILAN Y.K. ÜYESİ 

28-29 Eylül 2012 MUĞLA A.R. İlker CEBECİ, M. Murat ÇAĞLAR, Helin 
ARAS TEK, Ayşe Nil ALTAY ve Neslihan SEVİM 

26 Aralık 2012 İSTANBUL A.R. İlker CEBECİ 

03-04 Nisan 2013 ANKARA A.R. İlker CEBECİ, M. Murat ÇAĞLAR, Helin 
ARAS TEK, Alper ALKAN, Neslihan SEVİM, 
Burak YANDIMATA, Burak HASAR 

06 Temmuz 2013 ANKARA A.R. İlker CEBECİ, Helin ARAS TEK, Neslihan 
SEVİM, Burak YANDIMATA, Serkan ER 

01-02 Kasım 2013 ADANA A.R. İlker CEBECİ, M. Murat ÇAĞLAR 

08 Mart 2014  İSTANBUL M. Murat ÇAĞLAR 

 
Başkanlar Konseyi Toplantısı, Muğla’da Toplandı (28-29 Eylül 2012) 
Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, 28-29 Eylül 2012 tarihleri arasında 
Muğla Suntopia Tropical Hotel’de yapıldı. TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Dişhekimleri Odalarının Başkan ve yöneticilerinin katıldığı   Başkanlar Konseyi aşağıdaki 
gündemde yer alan konuları görüşüldü.  

1. Ağız ve Diş Sağlığı-Genel Sağlık İlişkisi Konusunda Farkındalık Projesi   
2. Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında 

Yönerge’nin Görüşülmesi 
3. Türk Ticaret Kanunu, Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkındaki Yönetmeliğin 32. Maddesinde yapılan değişiklik ile diğer sağlık 
mevzuatlarındaki değişikliklerin mesleğe yansımaları, 

4. Başta muayenehaneler olmak üzere tüm özel sağlık kuruluşlarından “Hizmet Alımı” 
konusundaki son gelişmelerin değerlendir ilmesi 

5. Mezuniyet sonrası TDB Odalar ortak eğitim çalışmaları  
6. 2013 FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi hazırlıkları 

İki gün süren toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde; Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin dişhekimlerinin kendi adlarına bağımsız olarak meslek icra ettikleri 
muayenehanelerin yok edilmesine, düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına yönelik 
sistemli yasal değişikliklere ve hekim emeğinin değersizleştirmesine bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada karşı çıkacağının altı çizildi. 
 
Başkanlar Konseyi Toplantısı, İstanbul’da Olağanüstü Toplandı (26 Aralık 2012) 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve 
Yöneticileri olağanüstü gündemle, 26 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da toplandı.    
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alındı. 
1. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 
Yönetmelik Taslağı 
2. Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği 
3. Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği  
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Başkanlar Konseyi Toplantısı, Ankara’da Toplandı (3-4 Nisan 2013) 
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odalarının Başkan 
ve yöneticilerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, 3-4 Nisan 
2013 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Toplantıya Odamızı temsilen başta Oda Başkanımız 
A.R. İlker CEBECİ ve Oda Genel Sekreterimiz Helin ARAS TEK olmak üzere Yönetim Kurulu 
üyelerimiz katılım sağlamıştır. 

Başkanlar Konseyi’nin ilk gününde Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer 
bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından hastaların kişisel verileri ile sağlık hizmet bilgilerini 
almak üzere isimlendirdiği "Sağlık Net2 Veri Toplama Sistemi" uygulamasının ilgili 
uzmanlarca tartışıldığı “Sağlıkta Sır Saklama” konulu bir toplantı düzenlendi. 

Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve paylaşılması konularının tüm detaylarıyla ele alındığı 
toplantıya; MHP Samsun Milletvekili Cemalettin ŞİMŞEK, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefik GÖRKEY ve Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Deontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Gürkan SERT, Sağlık Bakanlığı adına 
Standart ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Mahir ÜLGÜ, SGK adına Sosyal Güvenlik Uzmanı 
Ali Utku CENGİZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet DEMİR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  katıldılar. 
 
Toplantının ikinci gününde ise aşağıdaki gündem konuları ele alındı. 

1. 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda yapılması düşünülen ve geçmiş 
Başkanlar toplantılarında da tartışılan değişiklik önerilerinin görüşülmesi. 

2. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasının değerlendirilmesi. 

3. Mesleğimize ilişkin genel konular. 
4. Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer bütün sağlık kurum ve 

kuruluşlarından hastaların kişisel verileri ile sağlık hizmet bilgilerini almak üzere 
isimlendirdiği "Sağlık Net2 Veri Toplama Sistemi" hakkındaki “Sağlıkta Sır 

Saklama” konulu  toplantının değerlendirilmesi. 
 

Başkanlar Konseyi Toplantısı, Ankara’da Toplandı (06 Temmuz 2013) 
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelindeki Dişhekimleri Odalarının Başkan 
ve yöneticilerinin yanı sıra Odamızı temsilen Oda Başkanımı A.R. İlker CEBECİ, Genel Sekreteri 
Helin ARAS TEK, Yönetim Kurulu üyeleri Neslihan SEVİM, Serkan ER ve Burak YANDIMATA’nın 
da katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı, 6 Temmuz 2013 tarihinde 
Ankara’da yapıldı. 
 
Toplantının ana konusunu TBMM’de görüşülmekte olan torba yasalar oluşturdu. Hükümet 
tarafından hazırlanıp, Meclis’in tatile girmesinden hemen önce gündeme taşınan torba 
yasalarda birbirinden çok farklı alanlardaki yasalarda değişiklikler yapılmaktadır. 663 sayılı  
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KHK’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir kısım hükümleri de bu torbaların 
içinde, iptal edilen hükümlerin virgülüne dokunulmadan,  yasalaştırılmaktadır. 
 
Diğer pek çok düzenlemenin yanı sıra mesleğimizi yakından ilgilendiren hasta bilgilerinin 
izinsiz olarak toplanmasından, dişhekimlerinin Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından meslekten 
men edilebilmesine; iş güvenliği düzenlemelerinin ertelenmesinden dişhekimliği ücret 
tarifesine kadar bir takım kurallar da bu torba yasa içinde yer almıştır. Genel olarak, içinde 
neyin yasalaştığının takip edilemediği torba yasa uygulaması ve özel olarak da mesleğimizi 
yakından ilgilendiren hükümler ile bunların yasalaşması halinde alınacak tutumlar Başkanlar 
Konseyinde ayrıntılarıyla ele alındı. 
 
Başkanlar Konseyi Toplantısı, Adana’da Toplandı (1-2 Kasım 2013) 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinin 
yanısıra Odamızı temsilen Oda Başkanımız A.R.İlker CEBECİ ve Oda Başkan Vekilimiz M. 
Murat ÇAĞLAR’ın katılmış olduğu TDB Başkanlar Konseyi, 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde 
Adana’da gerçekleşti. İki gün süren toplantıda aşağıdaki gündem maddelerinin dışında diğer 
güncel  sorunlarımız da ele alındı. 
 
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresinin Değerlendirilmesi, Dişhekimliği Mesleğinin 
Gelişmesine ve Sunumuna Yönelik Bakış Açıları Yeni Vizyonlar (FDI 2020 Vizyonu, FDI İstanbul 
Deklarasyonu, Kanıta Dayalı Dişhekimliği),Dişhekimlerinin Özlük Hakları ve Beklentiler 
(Serbest - Kamu), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanmasına İlişkin 
Görüşme, TDB 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İle İlgili Bilgilendirme ve Yeni SDE 
Yönergesi Hakkında Bilgilendirme konuları tartışılmıştır. 
 
Başkanlar Konseyi Toplantısı, İstanbul’da Toplandı (8 Mart 2014) 
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinin 

yanısıra Odamızı temsilen Oda Başkan Vekilimiz M. Murat ÇAĞLAR’ın katılmış olduğu TDB 

Başkanlar Konseyi, 8 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Bir gün süren toplantıda 2-

12 Yaş Grubu Çocuklara Yılda 2 kez Flor Vernik Uygulama Projesi, Delege Sayılarına Yönelik 

Anayasa Mahkemesi Kararı ve Süreç, Sağlık Verilerinin Toplanmasına İlişkin Oda 

Bölgelerindeki Gelişmeler tartışılmış olup, toplantı DİŞSİAD ile ortak yapılan toplantı ile son 

bulmuştur. 

2012 
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU 

 
Meslek Sorunları Sempozyumu Ankara (29-31 .05. 2012) 
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Dişhekimleri Odaları başkan ve 
Yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 
Meslek Sorunları Sempozyumunda, Oda Başkanımız Dr.Ali Rıza İlker CEBECİ 19.Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi hakkında bilgi vererek, kongre kapsamında 4000 m2’lik alanda 
EXPODENTAL fuarı düzenlendiğini, bilimsel program kapsamında 28’i yabancı 84 
konuşmacının davet edildiğini ve 43 kurs düzenlendiğini söyledi. 
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Basın Toplantısının ardından Meslek Sorunları Sempozyumu açılışı yapıldı. Açılışta CHP 
İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Gökmen ÖĞÜT’de başarı dileklerini iletti. 
Sempozyum aşağıdaki gündemle toplandı. 
 
1. Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları Taslağının Görüşülmesi. 
2.  29 Ağustos - 1 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul`da yapılacak 2013 FDI Dünya Dişhekimliği 
Kongresi Hakkında Görüşme. 
3.  Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları 
Hakkında Yönerge Taslağının Görüşülmesi. 
4.  Başta Muayenehaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarından Hizmet Alınmasına İlişkin 
Görüşmelerin Değerlendirilmesi 
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 6.ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ SAMSUN (13-14.10. 2012) 
Türk Dişhekimleri Birliği 6.Ulusal Öğrenci Kongresi Samsun Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Komisyonunun katkılarıyla 13-14 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye, 22 fakülteden 
300 öğrenci, Odamız öğrenci üyelerinden de 54 öğrenci katıldı. 
 
Kongreye TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, MYK Üyesi Neşe DURSUN, Samsun 
Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah İLKER, Genel Sekreter Alper DİLEK ve Ankara 
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Nil ALTAY’ın yanı sıra Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Dekan Yardımcıları Prof.Dr.Hikmet AYDEMİR, Yrd.Doç.Dr. İnci DEVRİM ile TDB 
Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ, Alternate NEO Nuri ÜNAL , Editör Musa KAYA ve NSO 
Görkem ŞENGÜN katıldılar. 
 
Kongre kapsamında düzenlenen ve dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin sorunlarının ele 
alındığı oturumda tartışılan konular ışığında hazırlanan TDB 6.Ulusal Öğrenci Kongresi Sonuç 
Bildirgesi’nin okunmasının ardından kongre sona erdi. 
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ULUSAL SEMPOZYUMU ADANA  
(13-14 .04. 2013) 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Ulusal Sempozyumu Adana Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Komisyonunun katkılarıyla 13-14 Nisan 2013 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan 
Amfisi`nde gerçekleştirildi. Odamız öğrenci komisyonunu temsilen 92 öğrenci sempozyuma katıldı. 

Sempozyum Açılış Seremonisinin ardından başlayan bilimsel bölümde; 
 
CBCT ve İmplant, Bifosfanat Kullanımına Bağlı Çene Osteonekrozunda Tanı ve Tedavi 
Yöntemleri, Dişhekimliğinde Çapraz Enfeksiyon, Endodontik Tedavilerde Yapılan Hatalar ve 
Çözümleri, Etik: Dişhekimliğinde Vicdan ve Empati, Dental Fotoğrafçılık, CAD/CAM mi? Lazer 
Sinterizasyon mu? Konularına yönelik sunumlar gerçekleşmiştir. Serdar SIRALAR’ın 
"Dişhekimi Olmak" konulu Stand Up Gösterisi ile zevkli anlar yaşayan öğrenci arkadaşlarımız, 
TDB Öğrenci Kolu Komisyon Çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra yapılan kapanış 
seremonisinin ardından sempozyum sona erdi. 
 
 
 



 
 

100 

TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım 
 
TBMM KOMİSYONUNA SUNUM YAPTIK (17.10.2012) 
Sağlık Çalışanlarına karşı son zamanlarda artarak devam eden şiddet olayları ile ilgili olarak 
araştırılması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Konya Milletvekili Dr. Mustafa BALOĞLU 
Başkanlığında 17.10.2012 tarihinde toplandı. 
  
Komisyon toplantısının gündeminde dişhekimlerine ve eczacılara yönelik şiddet ve alınması 
gereken önlemler ele alındı. Toplantı, Türk Dişhekimleri Birliği adına TDB Kamu Çalışanlarının 
Sorunları Komisyonu Üyesi  ve Odamızın TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile Ankara 
Dişhekimleri Odamız Genel Sekreteri Dişhekimi Helin ARAS TEK ve Türk Eczacılar Birliği 
yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti. 
  
Odamız TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile Odamız Genel Sekreteri Dişhekimi Helin ARAS TEK 
tarafından yapılan sunumda Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi nedeniyle hastaların 
tüketiciye dönüştürülmesinden, performansa dayalı ücretlendirme yönteminin, uzun çalışma 
saatlerini körüklediğinden ve hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetini almalarının 
önünde engeller beslediğinden, siyasetçilerin ve medyanın kamuoyundaki söylem ve 
yayınlarının, hekimleri halka hedef olarak göstermeleri gibi sebeplerle sağlık personeline 
yönelik şiddetin yaşanmasında önemli bir artma olduğundan bahsetmişlerdir. 
  
Nitelikli sağlık hizmetine yönelik çözüm noktasında ise hekimlerin düşük ücretlerle uzun 
saatler çalıştırılmalarına yönelik sistemli düzenleme değişiklikleri yapılması gerekliliğinden, 
işlevini kaybetmiş olan hasta hakları kurullarının gözden geçirilerek, bu kurullarda Meslek 
Odası temsilcilerinin de bulunmasından, çalışan hakları kurullarının kurulması ve hekimlerin 
saygınlığının korunarak, halkın önyargısını ortadan kaldıracak her türlü kamu girişiminin  
 
başlatılmasına yönelik çalışmalarından ve Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalara ait görüşlerden 
oluşan bilgileri komisyona sunmuşlardır.   

    
SAĞLIĞI GELİŞTİREN OKULLAR PROJESİ İÇİN YENİLİK İLKÖĞRETİM OKULU'NDAYDIK 
(07.11.2012) 
Türk Dişhekimleri Birliği Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi kapsamında Proje gönüllüleri 
ve Ankara Toplum Ağız ve Diş Sağlığı (TADS) Eğitimi Komisyonu üyeleri 07 Kasım 2012 
tarihinde Çankaya ilçesinde bulunan Yenilik İlköğretim Okulu’ndaydılar.  
  
Prof. Dr. İnci Oktay’ın sorumluluğunda yürütülen ve İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı 
düzeyinin yükseltilmesini hedefleyen Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi sağlık eğitimi ile 
kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve fluoridlerin 
kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinin 
sağlanmasının amaçlandığı projede Ankara’da ikinci okulda da öğrenci ve öğretmen anketleri 
ve eğitimleri yapıldı. Öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve görsel dokümanlar dağıtıldı. Ağız 
içi muayeneleri ve flor vernik uygulamaları tamamlandı.  
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Dişhekimleri, Helin Aras Tek, Buğra Özen, Burak Yandımata, Neslihan Sevim, Zerrin Olgun, 
Işın Karahanlı, Didem Ergüven, Fulya Basmacı, Gülten Ercan, Hatice Çelik, Sema Özcan, 
Zeynep Özen Akıncı,  Yaşar Uzun, Süleyman Demirdöven, Halit Yosunçığır ve Ankara 
Dişhekimleri Odası TADS Eğitimi Komisyonundan sorumlu Prof. Dr. Nil Altay gönüllü olarak 
projeye desteklerini sundular. 
 
Desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza katkılarından ve toplum sağlığını 
yükseltmeye verdikleri önemden dolayı, Yenilik İlköğretim Okulunun İdari Kadrosu, 
Öğretmenleri ve personeli ile desteğinden dolayı Çankaya Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür 
ediyoruz… 
 
03 Nisan 2013 - Ahmet Andiçen İlkokulu ve Yenilik İlkokulunda 1. Sınıf öğrencilerinin  2. 
florlamaları  
Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonunun ilkokul öğrencilerinde kişisel 
hijyen, ağız diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve fluoridlerin kullanımı 
ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasının 
amaçlandığı Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi kapsamında, odamız Toplum Ağız Diş 
Sağlığı  komisyonu üyeleri tarafından Ahmet Andiçen İlkokulu ve Yenilik İlkokulunda 1. Sınıf 
öğrencilerinin florlamaları 03 Nisan 2013, 09 Ekim 2013 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde 
yapıldı.    
 
09 Ekim 2013 - Ahmet Andiçen ve Yenilik İlkokulunda öğrencilere flor vernikler uygulandı 
TDB Ağız Diş Sağlığı Komisyonu'nun  Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi ikinci yılına girdi. 
Ankara'daki pilot okullardan Ahmet Andiçen İlkokulu'nda geçen sene ilk muayeneleri 
yapılmış olan tüm ikinci sınıf öğrencilerinin muayeneleri ve flor uygulamaları, Yenilik 
İlkokulu'nda da flor uygulamaları tamamlandı. İki okulda da tüm ikinci sınıf öğrencilerine ağız 
diş sağlığı eğitimi verilerek, eğitim materyalleriyle beraber diş fırçası ve macunları dağıtıldı. 
Bu çalışmada TDB TADS  komisyonu üyeleriyle beraber odamız üyelerinden Fadime 
Gültekinoğlu, Hüseyin Kırmızıgül. Süleyman Demirdöven, Zerrin Olgun, Gülten Ercan, Halit 
Yosunçığır, Neslihan Sevim, stajyer dişhekimleri Özlem Göktürk, Nazende Betül Demir, 
Meliha Tekeli ve TDB öğrenci komisyonu başkanı Mehmet Yıldız görev aldı. 

Ayrıca mezuniyetlerinin ilk günlerinde bizlerle beraber bu çalışmaya katılan Elif Şenay, Gözde 
Diler, Yasin Çağlar Koşar ve Münevver  Şener'e meslek hayatlarında başarılar dileriz.   

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 14.OLAĞAN GENEL KURULU (11.11.2012) 
Türk Dişhekimleri Birliği`nin 14.Olağan Genel Kurulu 9-10-11 Kasım 2012 tarihleri arasında 
Ankara`da gerçekleştirildi. Toplam 290 delegeden 276`sının oy kullandığı seçimler sonucunda 
Odamız delegelerinden Merkez Yönetim Kurulu'na üyelerimiz Dr. Dişhekimi Serdar SÜTCÜ, 
Dr. Dişhekimi Serhat ÖZSOY, Merkez Denetleme Kuruluna Ali YAKAR ve Merkez Disiplin 
Kuruluna M. Kemal TAŞ seçilmiştir. Tüm kurullara seçilen meslektaşlarımızı kutluyor ve yeni 
görevlerinde başarılar diliyoruz. 
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SAĞLIK BAKANI TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI BASIN TOPLANTISINDA DİŞHEKİMLERİ 
İLE BİRLİKTEYDİ (22.11.2012) 
22 Kasım Dişhekimliği günü dolayısıyla Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ’ın, Türk 
Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin, Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin, Odamız 
üyesi meslektaşlarımızın ve basın mensuplarının katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından basın toplantısı düzenlenmiştir. 
 
Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ, basın toplantısında yaptığı konuşmada; Farkındalık 
Projesi, hizmet alımı ve 2013 Dünya Dişhekimleri Birliği Kongresi gibi üç önemli konu 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
  
Toplantının sonunda TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner YÜCEL tarafından Sayın Bakana bir 
plaket verildi. Plaketi alan AKDAĞ, “Aslında 22 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı olarak asıl bizim Türk Dişhekimleri Birliği’ne bu plaketi vermemiz gerekiyordu, 
başkan nezaket gösterdiler. Çünkü ana görev Sağlık Bakanlığı’na ait, onlar katkı sağlıyorlar.” 
şeklinde konuştu. 
 
“101. Dünya Dişhekimliği Kongresi” Gerçekleştirildi (28-31.08.2013) 
Uluslararası oral sağlıkta tüm paydaşlar arasında bilgi paylaşmayı hedefleyen FDI Dünya 
Dişhekimliği Kongresinin 101 incisi 28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde 
ve başarıyla İstanbul`da gerçekleştirilmiştir. Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin ve 
üyelerimizin de katılarak izleme fırsatı buldukları "Dental Olimpiyatları" olarak da 
adlandırılan FDI Kongresi içerisinde mesleğimiz için çok önemli organizasyonlar 
gerçekleştirilmiştir; 
•Bilimsel Programlar,  
•Expodental 
•FDI Genel Kurulu 
•ERO (Avrupa Dişhekimleri Bölgesel Organizasyonu) Genel Kurulu 
•IADS (Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği)  Genel Kurulu  
•3.Komşu Ülke Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı 
 
Kongre Bilimsel programı bugünkü dişhekimliğinin tüm yönlerini kapsayan toplam 170 
konuşmacı, geniş bir alana yayılmış dersler ve dört günlük süre boyunca devam eden 
interaktif oturumlardan oluşmuştur. Ayrıca 800 poster sunumu gerçekleşmiştir. Kongre fuarı 
alanı ise 6.000 metrekareden fazla alan tahsisi ile son zamanların en kapsamlı fuarlarından 
biri olmuştur. Ayrıca, dişhekimliğinin geleceğine bilimsel referans olacak "İstanbul 
Deklarasyonu" gibi önemli bir belge,  139 üye ülke tarafından FDI Genel Kurulunda kabul 
edilerek yayımlanmıştır. 
 
Kongre içinde toplanan Avrupa Dişhekimleri Bölgesel Organizasyonu (ERO) Genel Kurulunda 
FDI 2020 Vizyonu tartışılmıştır. FDI Genel Kurulu’nda bir meslektaşımız FDI Yönetim 
Kuruluna, bir meslektaşımız da FDI Eğitim Komisyonuna seçilmiştir. 
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FDI web sitesinde yayınlanan resmi açıklamaya göre; FDI 2013 Yıllık Dünya Dişhekimliği 
Kongresi (YDDK) ve Fuarına toplam 16,197 kişi katılmıştır. Toplam katılımcı sayısı bakımından  
101. Dünya Dişhekimliği Kongresi,  son 10 yılın en büyük FDI Kongresi ve ayrıca Türkiye’de 
yapılan en geniş tıbbi kongre olma özelliğini taşımaktadır. 
 
14.DÜNYA STERİLİZASYON KONGRESİ & 8.ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON 
KONGRESİ - 06-09.11.2013 
Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon alanında faaliyet gösteren Dezenfeksiyon Antisepsi 
Sterilizasyon (DAS) Derneği ve World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS) işbirliği ile  
 
gerçekleştirilen 14. Dünya Sterilizasyon Kongresi & 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon 
Kongresi, 6-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılmıştır. Sterilizasyon alanında dünyanın 
her yerinden gelen ulusal derneklerin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş 
olan kongrede, sterilizasyonda kullanılan spesifik ve modern teknolojiler ele alınmıştır. Türk 
Dişhekimleri Birliği Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ de kongrenin ilk günü düzenlenen 
Ağız - Diş Sağlığı ve DAS Kursu kapsamında  “ADSM Hizmeti Veren Kurumlarda Kalite 
Performans Çalışmaları ve Yönetmelik” konulu bir konuşma yapmıştır.  
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 4.ULUSAL KONGRESİ (16-17.11.2013) 
Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Devrimci 
Sağlık-İş, Petrol İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Ebeler Derneği, 
Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Anestezi Teknisyenleri ve 
Teknikerleri Derneği ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 
‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi’, 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda 
yapılmıştır. 
 
Kongre ile şiddet başta olmak üzere diğer mesleki tehlike ve risklere karşı sağlık çalışanlarının 
sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması için izlenecek politikaların 
belirlenmesine yönelik yol haritaları tartışılmıştır. Kongre düzenleme kurulunda Odamız Türk 
Dişhekimleri Birliği Delegesi ve Türk Dişhekimleri Birliği Başkan Vekili Serdar SÜTCÜ ve 
Kongre Bilimsel Kurulu’nda Odamız Genel Sekreteri Helin ARAS TEK yer alarak Odamızı ve 
Türk Dişhekimleri Birliği’ni temsilen kongrede emeklerini esirgemeyen meslektaşlarımıza 
şükranlarımızı sunarız.   
 
TDB ÖĞRENCİ KOLU 6.OLAĞAN GENEL KURULU – 15.02.2014 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 6.Olağan Genel Kurulu, 35 
dişhekimliği fakültesinden gelen öğrencilerin katılımıyla 15 Şubat 2014 Cumartesi günü 
Ankara’da yapıldı. 

TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 6.olağan genel kurulu seçim sonuçlarına göre; Merkezi 
Komisyon Yönetim Kurulu; Selman Çelen, Hülya Çerçi, Handan Aytuğ Coşkuntuna, Seda 
Özmen, Sina Saygılı, Osman Ulaşlı, Mehmet Yıldız’dan oluşmuştur. 

Ulusal Eğitim Sorumlusu, Uğur Aksoy, Edsa İletişim Sorumlusu, Azize İpek Yetişti, Ulusal 
Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu, Orhan Kazan olarak seçilmiştir. 
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Türk Dişhekimleri Birliği 8.Ulusal Öğrenci Kongresi - 22-23.03.2014 
Türk Dişhekimleri Birliği 8.Ulusal Öğrenci Kongresi Kocaeli Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Komisyonunun katkılarıyla 22-23 Mart 2014 tarihleri arasında Kocaeli The Ness Termal 
Otel’de gerçekleştirildi. Kongreye, 30 fakülteden 500 öğrenci katıldı. 
 
Kongreye TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, Genel Başkanvekili Dr. Serdar SÜTCÜ, 
Genel Sekreter A.Tarık İŞMEN, Genel Sayman Ufuk ARALP, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri  
Dr. Faik Serhat ÖZSOY, İrfan KARABABA, Yusuf KILIÇ, Mustafa ORAL ve H.Ergin KUYUMCU,  
Kocaeli Dişhekimleri Odası Başkanı Zehra Nilgün ÖZYUVA ve  Genel Sekreter Hasan 
ORAKÇI’nın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhya 
KARAMAN, TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ ve Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon 
Üyeleri katıldılar. 
 
TDB Öğrenci Kolu Saymanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Selman ÇELEN ve TDB 
Öğrenci Kolu ve Kongre Başkanı Mehmet YILDIZ’ın açılış konuşmalarının ardından, Kocaeli 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhya KARAMAN,  Kocaeli Dişhekimleri 
Odası Başkanı Zehra Nilgün ÖZYUVA ve TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL birer 
konuşma yaptılar. 
 
İlk günün sonunda düzenlenen Öğrenci Sorunları Paneli; TDB Öğrenci Kolundan Sorumlu MYK 
Üyesi Dr. Faik Serhat ÖZSOY, TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ ve Kocaeli 
Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Sedat Özgür SANCAR’ın katılımıyla 
gerçekleşti. Panelde artan kontenjan sorunu, eğitimde standardizasyon olmaması, 
fakültelerin fiziki alt yapı yetersizlikleri, akademik personel yetersizliği, sarf malzemelerin 
öğrenciler tarafından alınması ve öğrencilere yönelik mobbing uygulamaları konusunda 
katılımcıların sorunları ele alındı.   
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TDB KOMİSYONLARINA KATILIM 
KOMİSYON ADI KOMİSYON ÜYELERİ 

13.Olağan Genel Kurulu’nun 3 Nolu Kararı Gereğince Oluşturulan 
Genişletilmiş Mevzuat 

Alper ALKAN 

Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Cengiz TAMTUNALI 

Basın Yayın Ahmet Burak YANDIMATA 

Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Mustafa Cihat SOPACI 

Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Serkan ER 

Uyumlaştırma Çalışmaları Zuhal YANDIMATA 

Kamu Çalışanları M.Murat ÇAĞLAR  

Helin ARAS TEK 

Kongre ve Fuar Erdoğan Alp KÖFTECİ 

Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Sibel KEPEZ ÜLKÜ 

Sahte Dişhekimleri İle Mücadele  Orhan COŞKUN 

Serbest Çalışan Dişhekimleri Özlük Hakları Neslihan SEVİM 

Tüketici Hakları Evrim AKTAŞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni İzleme Zafer Burak HASAR 

Uzmanlık  Prof.Dr. Murat AKKKAYA  

Dr. A.R. İlker CEBECİ 

Yardımlaşma Fonu Funda TOSUNAL TANRIKULU 

Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri 
  
  
  
  
  
  
  
  

Prof.Dr. Murat AKKKAYA  

Doç.Dr. Ayşe Tuba ALTUĞ  

Doç.Dr. Mustafa Sancar ATAÇ 

Prof.Dr. Semih BERKSUN  

Prof.Dr. Ayşen BODUR  

Dr. İlker CEBECİ  

Prof.Dr. Meltem DARTAR ÖZTAN  

Dr. Bahadır KASAR  

Prof.Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN 

Etik Kurulu Süha ALPAY  

Yrd. Doç.Dr. Funda Gülay KADIOĞLU  

Yrd. Doç.Dr. Zehtiye Füsun YAŞAR  

Eğitim Prof.Dr. Hakan AKINCIBAY  

Prof.Dr. Tayfun ALAÇAM  

Prof.Dr. Cansu ALPASLAN  

Prof.Dr. Gökhan ALPASLAN 

Prof.Dr. Ayşe Nil ALTAY  

Prof.Dr. Atilla ATAÇ  

Prof.Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ 

Doç.Dr. Ömer Engin BULUT  

Dr. A.R. İlker CEBECİ  

Prof.Dr. Zafer ÇEHRELİ  

Prof.Dr. Arlin KİREMİTÇİ  

Prof.Dr. Mazlum Bülent KURTİŞ  

Prof.Dr. Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU  

Doç.Dr. Bulem YÜZÜGÜLLÜ 

Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Helin ARAS TEK 

Ahmet Burak YANDIMATA 

Dış İlişkiler Prof.Dr. Nermin YAMALIK  

Prof.Dr. Murat AKKAYA 
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Üyelere Verilen Hizmetler 
Oda üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak; 

 
Mesleki ve Hukuki Destek Verilmiştir, 
Üyelerimizin gerek hukuki ve gerekse mesleki sorunlarını veya sorularını cevaplandırmak için 
Odamız hukuk danışmanının desteklerinden yararlanılmış olup, sorunlara yönelik çözümler 
sunulmuş, meslektaşlarımızın sorunları ile ilgili olarak diğer meslektaşlarımızın da olası 
benzer sorunları için emsal teşkil etmesi açısından avukatımızın desteği ile meslektaşımız 
üzerinden dava açılması teşvik edilmiştir. Bu durumda Odamız hukuk danışmanlığı aracılığıyla 
hukuki destek verilmiştir. 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, 
Üyelik aidat borcu bulunmayan tüm üyelerimize Odamız tarafından TDB’nin merkezi olarak 
yapmış olduğu Ferdi Kaza ve Ferdi Kazaya Bağlı İşgörememezlik sigortası yaptırılmış olup, 
Ağustos 2013 tarihine kadar geçerliliği söz konusu olacaktır. 
 
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Tekliflerinin Üyelere Sunumu Yapılmıştır, 
2014 yılı Ocak ayı itibariyle tehlikeli sınıfa giren işyerlerine giren meslektaşlarımızın sağlık 
kuruluşları için işveren olanlar için, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kastamonu’da faaliyet 
gösteren OSGB firmalarından indirim talep edilerek teklifler alınmış ve üyelerimizin bilgisine 
sunulmuştur. 
 
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. 
 
Perşembe Seminerleri, Sempozyum ve Kongreler ile Söyleşiler Düzenlenmiştir, 
Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 31 Mayıs-1-2 Haziran 2012 
tarihlerinde Odamızın sekreteryasında düzenlenmiştir. 2012-2013 yılları içerisinde farklı 
başlıklarda birçok Perşembe Semineri, mesleğe yönelik önemli kurslar, Kıbrıs’da ve 
Antalya’da Bahar Sempozyumları, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası etkinlikleri içerisinde 
mesleğin farklı ve önemli ayaklarının bir araya geldiği bir Panel, dişhekimliği balo ve İlk defa 
düzenlenmiş olan ve mesleğimize ve meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlayan I. 
Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Tüm bu etkinliklere katılan 
meslektaşlarımız, Odamız tarafından Türk Dişhekimleri Birliği SDE Yüksek Kurulu’na yapılan 
başvuru sonucu yıllara göre aşağıdaki SDE Puanlarına hak kazanmışlardır. 

2012 2013 2014 

1091 267 50 

 
Hafta sonu cumartesi günleri de dahil olmak üzere Oda Merkezimizde üyelerimize hizmet 
verilmiştir, 
Çoğu Meslek Odası’nda verilmeyen bir hizmet olarak Odamız, üyelerimizin hafta içi yoğun 
olabilecekleri düşüncesiyle Oda ile ilgili işlemlerini rahatça yapabilmeleri için cumartesi 
günleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında da hizmet vermeye devam etmiştir. 
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Hasta Onam Formu ve Çocuk/Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçıkları Yayına Sunulmuştur, 

Meslektaşlarımız için son derece önemli olan ve hastaların tedavilerine yönelik kayıtları 
işleyip, rızalarını alarak emin adımla yola devam edebilecekleri “Hasta Onam Formu” için 
sürdürülen 14. Dönem Onam Komisyonu çalışmalarında A.R. İlker CEBECİ, Faik Serhat ÖZSOY, 
Mahmud FAYTROUNY, Meltem DARTAR, Tolga TÖZÜM, Yıldırım Hakan BAGIŞ, Özlem ÜÇOK 
ve Ahu ESER ESET gibi değerli meslektaşlarımızın ve Hacettepe Üniversitesi Dişhekimligi 
Fakültesi’nin desteği ile Çocuk ve Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçıklarının ve Hasta Onam 
Formunun hazırlıkları tamamlanmış ve Odamız web sayfasında üyelerimizin kullanımına 
sunulmuştur.
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TBMM Komisyonları, Milletvekilleri ve Parti İlişkilerimiz 
Sağlık Çalışanlarına karşı son zamanlarda artarak devam eden şiddet olayları ile ilgili olarak 
araştırılması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Odamıza ait verilerle sunum yaptık.  
 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasal statüsüne ilişkin olarak yürütülen 
ve yeni Anayasa çalışmalarına da konu edilen tartışmalara yönelik, Ankara Tabip Odası, 
Ankara Dişhekimleri Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ortaklaşması ve 
bağımsız hukukçuların desteği ile hazırlanan raporu Meclis Anayasa komisyonuna sunduk. 
Her platformda mesleğe yönelik verilerimizi doğru noktalarda kullanabilen ve mesleğe dair 
sorunlarımızı dillendirme çabası sarfeden değerli Milletvekillerimizle ilişkilerimiz sağlık 
politikalarının iyileşmesi için düzenlenen ortak eylem ve etkinliklerimizde devam etmiştir. 
Odamızca açılan davalara ve Kanun Hükmünde Kararname ismiyle yürürlüğe girerek 
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yararına olmayacağı endişesiyle hukuk mücadelesi 
başlattığımız mevzuat değişikliklerine, yetkisi dahilinde dava açabilecek ana muhalefet partisi 
ile ilişkiler kurulmuş ve devam etmiştir. 
 
İl Sağlık Müdürlükleri ile kurumsal ilişkilerimiz  
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve ağız diş sağlığı birimine tanışma ve işbirliği ziyaretleri 
gerçekleştirilmiş, süregelen ilişkilere denetim birimi ile ilişkiler de ilave edilmiştir. Odamıza 
bağlı Kastamonu, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Sağlık Müdürlükleri ile iletişimimiz İl temsilcilerimiz 
vasıtasıyla ve yazışmalarımızla devam etmiştir. Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik gereği yapılan İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkisindeki 
denetimler serbest dişhekimlerinin işyeri denetimlerinde Odamız Temsilcileri ile ilişki 
kurularak, her denetimin Odamız temsiliyetinde yapılması sağlanmış, bu sayede üyelerimiz 
işyerleri temsilcilerimiz aracılığıyla da ziyaret edilmiştir.  
 
Üyelerimizin işyerleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar için gerek Odamızda, gerekse Müdürlükte 
bir araya gelinen ortak toplantılar ile görüşmeler devam etmiş ve olabildiğince nezaket 
çerçevesinde yaşanılan problemlerin çözümü için çeşitli faaliyetlerin ortak paydada 
çözümüne yönelik faaliyetler başlatılmıştır. Kaçak çalışan sahte dişhekimlerine yönelik İl 
Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar devam etmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu 
kişilere ait bilgiler iletilerek davaları hukuk büromuzca izlenmiştir. 
 
Dişhekimliği Fakülteleri ile kurumsal ilişkilerimiz, 
3 Mayıs 2012 tarihinde Hacettepe, Ankara, Gazi Üniversitelerinin Dişhekimliği Fakültelerinin 
Dekanları ve Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyeleri ile birlikte 
ilk programımızın toplantılarını yaptık. Ankara’da yer alan Dişhekimliği Fakültelerinin 
Dekanları ile Limak Ambassadore Otel’de bir araya gelinerek 12 Şubat 2013 tarihinde yemekli 
bir toplantı düzendik.  
 
Dişhekimliği Fakültelerinden dereceye girerek mezun olan meslektaşlarımıza Oda olarak 
meslekte başarı dileklerimiz, emekli olan meslektaşlarımız için ise mesleğimize vermiş 
oldukları emekleri için şükranlarımız, temsilen Yönetim Kurulu üyelerimizce iletilmiştir.  
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Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2012 - 2013 Yılı eğitim - öğretim dönemi 
başladığında her sene düzenlenmekte olan Dişhekimliği Fakültesi 1. sınıf dişhekimliği 
öğrencilerine önlük giydirme törenine 14. Dönem Yönetim kurulunca ilk defa Odamız 
tarafından destek olunmuş genç meslektaşlarımıza Odamızın hazırladığı önlükler 
giydirilmiştir. 
 

Mesleğe yönelik mevzuat değişikliklerine ilişkin değerli dekan ve akademisyenlerimizin bakış 
açılarının ne yönde olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduğumuz dekanlar toplantısı 
düzenlenmiştir. Bu sayede üniversite hocalarının yaşadıkları mesleki sorunlara, Odanın 
varlığının kendileri için ne şekilde fırsata dönüştürülebileceği hususuna, Oda ilişkilerinin her 
yönden geliştirilmesinin gerekliliği gibi konulara değinilebilmiş, mesleğe yeni adım atacak 
değerli genç meslektaşlarımızın eğitim öğrenimleri sırasında yaşadıkları sorunların azaltılması 
için başlatılabilecek her türlü faaliyetler konusunda değerli dekanlarımızdan destek sözü 
alınmıştır.  
 

Meslektaşlarımız için son derece önemli olan ve hastaların tedavilerine yönelik kayıtları 
işleyip, rızalarını alarak emin adımla yola devam edebilecekleri “Hasta Onam Formu” için 
sürdürülen Komisyon çalışmalarına değerli öğretim görevlilerimizden destek alınmıştır. 
 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları ile İlişkilerimiz, 
Dişhekimlerinin sorunlarını ve taleplerini daha geniş kesimlere anlatabilmesi ve destek 
alınabilmesi için başta sağlık alanındaki meslek örgütleri olmak üzere tüm meslek örgütleriyle 
ilişkiler oluşturulmaya ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Ankara’daki meslek örgütlerinin 
oluşturduğu ve önceki dönemlerden devam eden AEMP (Ankara Emek ve Meslek Örgütleri 
Platformu) birlikteliği ile taleplerimizin daha geniş kesimlere anlatılması ve bu kesimlerden 
destek alınması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu vesileyle; 
-“Sabim’iniz hekimleri öldürüyor!” “Alo 184 hattı kapatılsın! Sağlık Bakanı istifa!” 
Eylemindeydik (04 Aralık 2012) 
-Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Toplantısına katıldık (05 Ocak 2013), 
-Ankara Sağlıkçılar Meclisi Toplantısına katıldık (11 Şubat 2013), 
-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Raporunun hazırlanmasına ve Meclis 
Anayasa Komisyonu üyelerine sunulmasına destek olduk,(Rapor: 
http://www.ado.org.tr/dosyalar/KKNMK.raporu.doc) (12 Şubat 2013) 
-663 Sayılı KHK'nın İptali İçin Anayasa Mahkemesi Önünde eylemdeydik (13 ve 14 Şubat 
2013), 
-14 Mart’ta sağlığa yönelik taleplerimiz için Sağlık Bakanlığı’na yürüdük,(14 Mart 2013) 
-17 Nisan 2013 Dr. Ersin ARSLAN'ın ölüm yıl dönümünde g(ö)revdeydik (17 Nisan 2013) 
-Türk Hemşireler Derneği tarafından düzenlenen Halkımızın Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği 
için Yürüyoruz konulu mitinge destek verdik (11 Mayıs 2013) 
-Ankara Tabip Odası’nın Yönetim Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı’nca azline ilişkin Güvenpark’ta 
yapılan basın açıklamasına destek verdik (15 Şubat 2014) 
-14 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’na yürüdük ve Katil Vaaaar, Hırsız Vaaaar… Sağlık Yooook! konulu 
basın açıklaması yaptık,(14 Mart 2014) 
-Türkiye Acil Tıp Derneği ile Dişhekimleri için Acil Durum Yönetim Kursları yapıldı (5, 11 Mayıs 
2013 ve 1, 2 Mart 2014) 
-Türk Medikal Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen 10. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi 
ve Meslek Eğitim Semineri’nde Odamızı temsilen Oda Başkanımız A. R. İlker Cebeci 
tarafından “Ağız ve Diş Sağlığı Görüntüleme” konulu sunum gerçekleştirilmiştir. 
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Kurumsal İlişkilerimiz 
 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile kurumsal ilişkilerimiz, 
Odamız Yönetim Kurulu ile Ankara İl sağlık Müdürlüğü Yetkilileri ve ADSM Başhekimlerinin 
bir araya geldikleri yemekli bir toplantı 02 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara ve 
bağlı illerinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri başhekimleri ile kurumsal ilişkilerimizi 
sürdürmeye, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında 
işbirliklerimizin devamlılığına çaba sarf ettik.  
 

Odamıza bağlı İllerdeki Belediyelerle kurumsal ilişkilerimiz, 
Denetim sorumlulukları dolayısıyla Belediyelerin ilgili birimleri ile alışılagelmiş 
uygulamalarının devamı ve kolaylık sağlamaları konularında görüşmeler yapılmış olup,   Kat  
Mülkiyeti Kanunu, İşyeri Çalışma Ruhsatları ve Tabela kullanımı konularında problem yaşayan 
meslektaşlarımızın iş yerleri ile ilgili sorunlar ilişkiler ile çözüme kavuşmuştur. 
 

Devlet ve Özel İlköğretim okulları ve liselerle kurumsal ilişkilerimiz, 
İlgili okullardan gelen talepler karşılanarak, Odamız TADS Komisyonu ve Eğitim Sertifikalı 
dişhekimi meslektaşlarımızın gönüllü destekleri ile birçok ilköğretim okulu ve anaokuluna 
ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilmiş, liselerde dişhekimliği mesleğinin tanıtımları yapılmıştır.  
 
Medya ile kurumsal ilişkilerimiz, 
Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yaygın iletişim kanalları 
arasında önemli yerleri olan TV ve radyo programlarına katılım sağlayarak Odamızın görüş ve 
önerilerini sunduk. 
 

Temsilcilerle İlişkilerimiz 
 
TEMSİLCİLER KOKTEYLİ GERÇEKLEŞTİ - 09.11.2012 
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 9 Kasım 2012 Cuma günü Oda Bölge 
Temsilcilerimizle Yönetim Kurulumuzun bir arada bulunduğu Birliktelik Kokteyli 
gerçekleştirilmiştir. Kokteylde temsilcilerimizle kısa bilgi alışverişinin ardından, üyelerimizin 
yaşadığı sıkıntılar ve denetimler sırasında yapılması gereken güncel bilgiler ile ilgili bilgi 
aktarımında bulunulmuştur. 
 

Türk Dişhekimleri Birliği’ne her yılın başında sunmakta olduğumuz rehber tarifeye ilişkin 
görüşümüz, temsilcilerimizin bölgelerinde yer alan dişhekimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini 
baz aldıkları görüşlerinden derlemeler de dikkate alınarak sunulmuştur. Temsilcilerimiz, 
Odamızın Serbest Dişhekimleri Komisyonu toplantısına davet edilmiş ve kendileriyle serbest 
dişhekimlerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alış-verişinde 
bulunulmuştur. 
 
TEMSİLCİLERİMİZLE KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTUK - 19 Ocak 2014  
Odamız Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilcilerimiz ile birlikte ODTÜ Vişnelik tesislerinde 
kahvaltılı toplantı yaptık.  Temsilcilerimizin sorun ve önerilerinin konuşulduğu toplantının 
ardından  doğum günleri bu   hafta içerisine denk gelen temsilcilerimiz Mustafa Kemal Taş, 
Aydın Mısıroğlu ve Tuna Cavbin'in  doğum günlerini de kutladık. 
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Fiziki Alt yapı Çalışmalarımız 
 
Odamız fiziki altyapı çalışmaları içerisinde ihtiyaç duyulan bazı eksikliklerin giderilebilmesine 
yönelik olarak şunlar gerçekleştirilmiştir; 
 
1- Oda Komisyon ve Toplantı Odalarının Çehresinin Yenilenmesi; 
Odamızın Yüksel Caddesi Kızılay’daki yeni mekanının taşınması sonrasında eskide kalmış, 
miyadı dolmuş yer kaplayan evraklar gereksinim duyulan dolap ve toplantı masası gibi 
ihtiyaçları karşılanarak tüm Odaları toplantı ve komisyonlar için kullanılabilir hale 
getirilmiştir. 
 
2- 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. 
 
3- 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. 
 
4- Elektronik Arşiv Tarama Sistemi Devamlılığı, 
Odamızın üyelerine ait 25 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 % 90’ı elektronik ortama taşınmıştır. 
 
5- ADO Kütüphanesi Kurulması, 
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 sunumuna başlanmıştır. 

 
6-Üyelerimize uzaktan erişim sağlanması, 
Üyelerimize deneme sürecinde Webinar veri tabanıyla canlı video görüntülü konferans 
sunumu 'Mesleğimizi İlgilendiren Güncel Olaylar', “Dişhekimliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği” 
konu başlıklarında yapılmıştır. Ankara'da yapılmakta olan seminer ve benzeri etkinliklere 
uzakta olup katılamayan meslektaşlarımızdan yoğun talep üzerine bu tür etkinliklerin video 
çekimleri yapılmış ve siz değerli meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Günümüze kadar 
yapılmış seminer ve etkinliklerden semineri veren hocalarımızın izniyle yayınlanmış olan 
videolara, basın açıklamaları görüntülerine ve webinar videolarına Odamız web sayfasındaki 
videolar bağlantısından ulaşabilirsiniz. 
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Yaygın ve etkin iletişim 
 

ADO AKTÜEL, ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ 
Ankara Dişhekimleri Odası dergileri (ADO Aktüel ve ADO Bilimsel) bu dönemde de rutin olarak 
yayınlanmaya devam etmiştir. Sadece Ankara’ya bağlı illerdeki üyelerimizin okuyabilmesi için 
değil, TDB üyesi tüm dişhekimlerinin okuyabilmesi için ADO Aktüel Dergimizin 22000 adet 
bastırılmasına ve dağıtımına başlanmıştır. Dişhekimliği mevzuatına ilişkin gelişmeler, bilimsel 
çalışmalar, gündem günü gününe takip edilerek üyelerimizin bilgisine dergilerimiz aracılığıyla 
sunulmuştur. Eğitim çalışmalarımız, Kongre ve Sempozyum duyuruları hakkında meslektaşlarımız 
bilgilendirilmiştir. Meslektaşlarımızın yoğun ve sürekli değişen gündemlerle ilgili görüşlerini alıp, 
sözü onlara söz vererek, gerek röportajlarla, gerek karikatürize ederek ülke gündemini 
meslektaşlarımıza aktardık. 
 
WEB SİTEMİZİ YENİLEDİK 
Ankara Dişhekimleri Odası web sayfamız, meslektaşlarımıza sosyal kültürel etkinlikleri, bilimsel 
programları, seminer ve sempozyum organizasyonlarını daha kapsamlı ve rahat ulaşılabilir olarak 
duyurabilmek amacıyla 2012 yılında yeniden yapılandırıldı. Odamız dergilerinin yayınlandığı 
günden bu yana tüm sayılarına web sayfamızdan da rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Perşembe 
Eğitim Seminerleri artık web sayfamızdan videolar üzerinden izlenmeye devam etmekte ve 
uzakta olup katılamayan değerli meslektaşlarımızca elektronik ortamdan izlenebilmektedir. 
 
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 geçen 
dönemden devam eden anlaşmasıyla daha hızlı ve sorunsuz olarak devam etmiştir. Üyelerimizin 
doğum günleri kutlaması, aidat hatırlatma mesajları, anlık ulaşması gereken önemli duyuru ve 
gelişmeler üyelerimize toplu sms sistemimiz sayesinde hızlıca ulaştırılmıştır.  
 
YENİ MAİL GRUBU KURDUK 
Ankara Dişhekimleri Odası'nın, üyeleri arasında mesleği ilgilendiren konularda haberleşme ve 
ortak tartışma forumu oluşturulabilmesi amacıyla, 20 Kasım 2008 tarihinde kurmuş olduğu ado-
mail@yahoogroups.com e-posta adresine sahip ado-mail grubu, sıklıkla yaşanan teknik sorunlar 
nedeniyle 12.01.2013 tarihinden sonra kullanılmamıştır. Üyelerimizin ve grubu takip eden tüm 
meslektaşlarımızın mail adresleri GOOGLE üzerinden kurulan ve ado-mail-
grubu@googlegroups.com e-posta adresine sahip {ADO MAIL GRUBU}'na üye yapılmıştır. 3500’e 
yakın üyesi bulunan eski mail grubundan yeni mail grubuna üye yapılma çalışmaları tamamlanmış 
olup, {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. 
 
ÜYE KAYITLARIMIZI GÜNCELLEDİK 
Odamıza bağlı Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Ankara illerindeki üyelerimizin çalışma şekli 
(serbest, kamu) muayenehane adres ve telefonu, kamu adres ve telefonu, ev telefonu, cep 
telefonu, e-posta, yazışma adres seçimi gibi bilgilerinde doğrulama veya değişiklik ile güncelleme 
işi yapılmıştır.  
 
SOSYAL AĞLARDA YERİMİZİ ALDIK 
Odamızın Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden hesap açılarak üyelerimize 
daha hızlı ve etkin ulaşılması amacıyla bu ağlar üzerinden de bilgilendirmeler yapılmıştır. Odamız; 
Facebook’ta http://facebook.com/AdoBasinYayin adresinden, Twitter’de ise 
https://twitter.com/ADO_CDA adresinden takip edilebilmektedir. 
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Ankara Dişhekimleri Odası ve Ortak Basın Açıklamaları 
                        
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞEN ŞİDDETİ KINIYORUZ  - 22.04.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak hayatını kaybeden genç arkadaşımız Dr. 
Ersin Arslan'a yapılan saldırıyı ve  bu olayın hemen arkasından  İstanbul ve Van'da sağlık 
çalışanlarına yönelik gerçekleşen diğer saldırıları esefle kınıyoruz. 
 
Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artmasının, hatta ölümlerle 
sonuçlanmasının  sorumlusu  izlediği  sağlık politikaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve  özellikle 
hekimlerin toplum içinde saygınlığını azaltan söylemlerde bulunan yetkililerdir. 
  
Ankara Dişhekimleri Odası geçtiğimiz dönem, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen 
gün artacağını öngörerek, İki ayrı Ağız Diş Sağlığı Merkezinde gerçekleşen  ilki 
bir  meslektaşımıza yönelik  fiziksel saldırı sonucu yaralanma, bir diğeri de bir meslektaşımıza 
hasta tarafından hakaret edilmesi nedeniyle açılan iki farklı dava bulunmaktadır. Ankara 
Dişhekimleri Odası 13. Dönem Yönetim Kurulu tarafından açılan davalardan bir tanesi temyiz 
aşamasında olup, bir diğerindeki dava süreci devam etmektedir. Ayrıca Odamız Kamu 
Hastanelerinin Hasta Hakları Kurullarında Meslek Örgütü Temsilcisi bulunmasına yönelik bir 
dava daha açmıştır.  
 
Sağlık Bakanlığının uyguladığı bu politikaların  olumsuz sonuçlarının, sağlık çalışanına yönelik 
şiddet olarak yansıdığını  Bakanlık Yetkililerinin biran önce görmesini ve gerekli tedbirleri 
almasını diliyoruz.          
               
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN- 23.04.2012 
Çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye, tüm çocukların barış ve huzur içinde yaşadığı bir 
dünya dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarız.     
              
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN  - 01.05.2012 
Sizlerin ve tüm emekçilerin, Emek ve Dayanışma Günü’ nü kutlarız. 
               
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN - 13.05.2012 
Yeni neslimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren cefakar ve fedakar değerli annelerimizin 
anneler gününü kutlarız. 
   
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 19.05.2012 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nız kutlu olsun. 
                             
BABALAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN - 17.06.2012 
Bizlere güç ve destek veren, her zaman yanımızda olan, hakkını hiçbir zaman 
ödeyemeyeceğimiz babalarımızın babalar günü kutlu olsun.  
               
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 30.08.2012 
Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunun en önemli sonucu olan 30 Ağustos Zafer 
Bayramımızı kutluyor, birlik ve beraberlik ruhunu yitirmeden nice bayramlar geçirmeyi 
diliyoruz. 
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Ankara Dişhekimleri Odası ve Ortak Basın Açıklamaları 
 
ATO-ADO-AVHO ORTAK BASIN AÇIKLAMASI - 13.09.2012 
Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Ankara Bölge Veteriner Hekimleri Odası 
birlikteliği ile bugün (13 Eylül 2012) saat: 12:30'da Odamızda, Ankara Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr.H.Özden ŞENER ile   Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu  Üyesi Dr.Rıza 
ÖZBEK, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.A.R.İlker CEBECİ, Ankara 
Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Helin ARAS TEK, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Nil ALTAY, Neslihan SEVİM, Serkan ER  ve ulusal basının katılımıyla, 
TUS'da yaşanan son gelişmeler ve özelden ağız diş sağlığı  hizmet alımının gerçekleşmemesini 
konu alan ortak bir basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklaması metni aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.  

BASIN AÇIKLAMASI 
Vatandaşların Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Kısıtlanmıştır! 
  
Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği ve kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden 
doktorlarını kendileri seçerek yararlanmalarının yolunu açacak olan, kamunun ağız diş sağlığı 
hizmetlerini “özellikle koruyucu tedavilerini” sunmada özelden hizmet satın alması 
çalışmaları Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından bir takım gerekçelerle reddedildi. 
  
Kamu eliyle halkın ağız diş sağlığı sorunlarının çok küçük bir kısmının çözülebildiği ve hizmetin 
yaygın olarak halka sunulamadığı için vatandaşlarımızın ağız diş sağlığı istatistikleri istenen 
düzeyin çok altında seyretmektedir. Özellikle koruyucu hizmetlerin ve bireysel bakım 
eğitiminin Ağız Diş Sağlığı merkez ve Hastanelerinde yeterli düzeyde verilemediği ortadadır. 
Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve koruyucu hizmetlerin öncelendiği bu çalışmanın 
reddedilmesi ile halkın sağlık hakkı kısıtlanmaktadır. İdare tarafından neredeyse hamam 
keyfinin bile kapsam altına alınarak özelden hizmet satın alma yoluyla ödendiği hoyrat 
ortamda halkın ağız diş sağlığı hizmetlerinden yaygın olarak yararlanabilmesinin 
engellenmesinin idare tarafından, Türk Dişhekimleri Birliği temsilcileri ile halk önünde 
tartışılmasını ve vatandaşın bu konuda aydınlatılmasını istiyoruz. 
 
31 Ağustos 2012 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aralık 2010 Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavındaki (TUS) bazı soruların yargı kararıyla iptal edildiğini, 
puanlama ve yerleştirme işleminin yeniden yapılması gerektiğini açıklamıştır. Önce 
ertelenen, yapıldıktan sonra da 5 sorusunun yanlış olduğu öne sürülen 2010 Sonbahar Tıpta 
Uzmanlık Sınavı’na (TUS) ilişkin itirazlar Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’nce kabul edilince 
yine bir çıkmaza giren ÖSYM, çareyi sınav sonuçlarını bir kez daha değiştirmekte buldu. 
Yaklaşık iki yıl önce yerleştirmeleri yanlış olarak yapılan ya da ÖSYM’nin hatasıyla bir 
asistanlık kadrosuna yerleşemeyen hekimler ciddi hak kayıplarına uğramıştır. 
 
Bu yaşananlar ÖSYM’nin yakın tarihinde bir ilk değildir. KPSS, LYS, YGS, ALES, POLİS SINAVI, 
POLİS AMİRLİĞİ SINAVI, FİFA MENAJERLİK SINAVI GİBİ BİRÇOK SINAVIN SORULARININ 
BİRİLERİNE SERVİSİ, ÇALINMASI, KAYBOLMASI, SINAVDA SORU KİTAPÇIĞININ YANLIŞ OLMASI 
VE YEDEK OLMAMASI gibi sınav şaibelerinin üzerine, en son (ÖSYM) tarafından yapılan “2012 
Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı”nda da AKP’li 
Merzifon Belediye Meclisi üyesi ve eşi sınavda birinci ve ikinci olmuştur. 
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Bir zamanlar Türkiye’nin en güvenilir yapılarından olan ÖSYM, mevcut kötü yönetimiyle her 
yaptığı sınava şaibeli gözüyle bakılır bir kurum halini almıştır. Çocuk, genç, erişkin 
hayatlarının çeşitli aşamalarında bu sınavlardan beklentileri olan insanlarımızın gelecek 
umutlarına ve maddi manevi kayıplarına mal olacak bu pervasızlığa dur deme vakti gelmiştir. 
Artık sınavlarda karı- koca aynı puanlar alınacak kadar utanmazlık ve aşırı cesaretin varlığı da 
ürkütücü bir vurdumduymazlığın, iktidar esrikliğinin eseri olarak görülmektedir. Bu artık 
zıvanadan çıkmış sınav yanlışlıklarından, soruların sızmasından, düzenbazlıklarından yarar 
görenler, yarar bulanlarda ki yüzsüzlük toplumdaki adalet ve hak duygusunu derinden 
zedelemiştir. 
  
Ali Demir’in Koltuk Sevdası 
Sağlık Meslek Odaları olarak halen ve bütün ısrarlı istifa çağrılarına rağmen ÖSYM 
başkanlığını sürdüren Ali Demir’i hayretle izliyoruz. Artık rezalete dönüşmüş bir hikayenin baş 
kahramanı olan bu şahsın, koltuk merakının ve sevdasının tüm insanlık tarihi için ibret verici 
olduğunu söylemek gerekir. 
  
Bir dönem boyunca sayısız şaibeli sınavın altında kalan Ali Demir’in aslında tek başına o 
koltukta kendi iradesi ile oturamayacağını ve bu koltuktan ayrılana kadar bugüne kadar olan 
tarzda sınavların devam edeceğini anlıyoruz. Bir gün Ali Demir O koltuktan kalktığında, 
sadece kendisinin suçlandığı onlarca şaibeli sınavın vebalinin bir tek kendisinde olmayacağını 
da buradan belirtmek istiyoruz. 
  
ÖSYM Başkanı Ali Demir ve kendisini destekleyen egemen güçlerin bu süreci devam 
ettireceği anlaşılmaktadır. Madem ki bu koltuk sevdası ve bu şaibeli dönem ısrarla devam 
edecek, bu rezalete, bu trajikomik hale, bu koltuk sevdasına biz sağlıkçılar da bir el atalım ve 
bu koltukla bu şahsın arasındaki ilişkiyi ebedileştirelim. İktidarın, Ali Demir’in talep etmesi 
durumunda dikiş setlerimizi alarak, küçük bir operasyonla kendisini koltuğuna 
dikebileceğimizi ilan ediyoruz. Böylece hem iktidar hem de Sayın Ali Demir kendisini daha 
rahat ve güvende hisseder. 
  
Ankara Sağlık Meslek Örgütleri Ortak Kurulu 
Bizler, Ankara’nın sağlık alanındaki meslek örgütleri olarak, sağlıkta yaşanan sürecin; hem 
vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımını kısıtlayan, hem de sağlık hizmetini sunanları ucuz 
emek gücüne çeviren bir süreç olduğunu görüyoruz. O yüzden Ankara Sağlık Meslek Örgütleri 
olarak bu topyekûn saldırıya birlikte cevap vermek niyet ve iradesini ortaya koyuyoruz. 
Saygılarımızla, 
  
Sağlık Meslek Örgütleri Platformu: 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 
Ankara Dişhekimleri Odası 
Ankara Tabip Odası 
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TDB BAŞKANLAR KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ - 29.09.2012 
28–29 Eylül 2012 tarihlerinde Muğla’da yapılan ve Yönetim Kurulumuzdan Oda Başkanımız 
A.R. İlker CEBECİ, Oda Başkan Vekilimiz M. Murat ÇAĞLAR, Oda Genel Sekreterimiz Helin 
ARAS TEK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ayşe Nil ALTAY ve Neslihan SEVİM'in Odamızı temsilen 
katıldığı TDB Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI 

SONUÇ BİLDİRGESİ 28-29 EYLÜL 2012 / MUĞLA 
 Toplumun her kesiminin BARIŞ talebini bu kadar dile getirmesine rağmen,  dünyada ve 
ülkemizde terör ve savaş devam ediyor. Demek ki BARIŞ’ı yüksek sesle istemenin dışında 
‘Barış için ayağa kalkmak’ gerekiyor. Toplumsal barışın inşası ve korunması için, sebebi ne 
olursa olsun insanların ölmesine yol açan şiddeti kınıyor ve olağanlaşmasını istemiyoruz. 
  
Savaş ve terör insanların sosyal, siyasal, kültürel yaşam pratiğini bozmakta, savaşlara ayrılan 
bütçeler nedeniyle sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi pek çok insani hak askıya alınmaktadır. 
  
Türk Dişhekimleri Birliği’nin toplum sağlığını yükseltmeye yönelik, koruyucu tedavileri 
önceleyen, hekim seçme özgürlüğü tanıyan,  hastaların özel ağız diş sağlığı hizmeti veren 
kurumlardan da yararlanması projesinin ekonomik gerekçeler öne sürülerek gündemden 
kaldırılması da bu hak kayıplarına bir örnektir. Her fırsatta ekonomik büyümeden ve kişi 
başına düşen gayri safi milli hâsılanın arttığından bahseden, dünyanın büyük 
ekonomilerinden biri olma iddiasında olan bir ülke için bu bütçenin ekonomik gerekçelerle 
reddedilmesinin mantıklı bir açıklaması yoktur.  
  
Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin, işverenlerin, idari 
ve siyasi otoritenin etkilerine daha açık hale gelmelerine zemin hazırlanmıştır. Kâr amacıyla, 
reklam yoluyla, daha fazla hasta mantığıyla piyasalaştırılan sağlık hizmeti sunumu,  hastaların 
tüketiciye dönüştürülmesine neden olurken, hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik 
şiddetin artışında da önemli bir etken olmuştur.  
  
Türk Dişhekimleri Birliği kuruluş amacına uygun olarak,  
-Ağız diş sağlığının sağlık hakkı gibi temel insani bir hak olduğunu ve her birey için eşit, 
ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiğini; 
-Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu; 
-Dişhekimi istihdamının, insan gücü planlaması dahilinde, coğrafi dağılım gözetilerek 
yapılmasını; 
-Yeni Dişhekimliği Fakülteleri açılması yerine, eğitimin niteliğinin arttırılması ve standardının 
sağlanması gerekliliğini; 
-Uzmanlık ve doktora konusunda halen devam eden sorunların ve belirsizliklerin çözülmesini; 
-Birçok ülkede zorunlu olan mezuniyet sonrası eğitimin önemini ve Meslek Örgütümüz 
kontrolünde yapılmasının gerekliliğini; 
-Son yıllarda yapılan düzenlemelerle meslek örgütlerinin yetkisizleştirilerek 
etkisizleştirilmesine karşı durmayı; 
-Dişhekimlerinin kendi adlarına bağımsız olarak meslek icra ettikleri muayenehanelerin yok 
edilmesine, düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına yönelik sistemli yasal  
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değişikliklere ve hekim emeğinin değersizleştirmesine karşı durmayı; savunmuş ve bundan 
sonra da savunmaya devam edecektir.  

    
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - 29.10.2012 
Kurtuluş mücadelesi sonrasında halkın iradesinin temsilcisi TBMM tarafından 29 Ekim’in 
Cumhuriyetimizin kuruluşu olarak ilan edildiği günümüzü kutluyor, “Egemenlik Kayıtsız 
Şartsız Milletindir” tarih bilincini yeni nesle aşılayan Ulu önderimiz Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ü sevgi ve özlemle anıyoruz.  
 
ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ - 10.11.2012 
Büyük Atamızı ölümsüzlüğe uğurladığımız 10 Kasım’ın yıldönümünde yine kendi sözleriyle 
sevgi ve özlemle anıyoruz; 
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır." 

M. Kemal ATATÜRK  
 
22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE 16-22 KASIM TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTAMIZ 
KUTLU OLSUN - 22.11.2012 
Bilimsel dişhekimliği eğitiminin başlangıcı olan bugün; ağız ve diş sağlığını, genel sağlığın bir 
parçası olarak kabul eden, halkımızın ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi 
konusunda büyük bir özveri ile çalışan siz değerli meslektaşlarımızın 16-22 Kasım 2012 
“Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını” ve 22 Kasım “Dişhekimliği Günü”nü kutlarız. 

    
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN - 24.11.2012 

Tüm Öğretmenlerimizin “Öğretmenler günü”nü kutlarız. 
    

YENİ YIL KUTLU OLSUN - 31.12.2012 
Yeni yılın yeni başlangıçlar, keyifli değişimler, başarı, sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle. 
“Hepimiz için iyi geçecek”, dileriz öyle olsun. 
    
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN - 08.03.2013 
KADINLAR 
... 
Ve kadınlar, 
bizim kadınlarımız: 
korkunç ve mübarek elleri, 
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle 
anamız, avradımız, yarimiz     ... 
       Nazım Hikmet RAN 
  
"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"müz kutlu olsun. 

    
14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN - 14.03.2013 
Sağlık emekçisi tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramını ve 14 Mart'ı içine alan Tıp Haftası'nı 
kutlar, insan sağlığını korumak ve iyileştirmekteki bu zorlu görevlerinde başarılar dileriz. 
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 98. YILDÖNÜMÜ  -  18.03.2013 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 98. yıl dönümünde tüm şehit ve gaziler ile isimsiz nice 
kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. 
 
20 MART "DÜNYA ORAL SAĞLIK GÜNÜ"MÜZ KUTLU OLSUN – 20.03.2013 
Oral hastalıkların görülme sıklığını azaltmak adına farkındalığı arttırmak ve kişileri, aileleri, 
toplumları ve hükümetleri oral sağlığı, dolayısıyla da sağlıklı bir yaşamı sağlamaya teşvik için 
fırsat doğuracağı düşünülerek Dünya Dişhekimliği Birliği (FDI)  tarafından 20 Mart “Dünya 
Oral Sağlık Günü” olarak kabul edilmiştir. FDI üyesi olan yaklaşık 200 ülke çeşitli etkinlikler ile 
20 Mart’ı Dünya Oral Sağlık Günü olarak kutlamaktadır. 20 Mart “Dünya Oral Sağlık 
Günü”müz kutlu olsun. 
 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN-23.04.2013 
Çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye, tüm çocukların barış ve huzur içinde yaşadığı bir 
dünya dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarız.     
 
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN – 12.05.2013 
Tüm Annelerimizin ellerinden öper, bizi her yerde, her zaman izleyen o akıl dolu, sevgi dolu, umut 
dolu, yarınımızın ve Cumhuriyetimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesini sağlayan enerjileri için 
kendilerine teşekkür ederiz. 
 

HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN – 12.05.2013 
Sağlık emekçisi tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, zorlu görevlerinde 
başarılar dileriz. 
 

ECZACILAR GÜNÜ KUTLU OLSUN – 14.05.2013 
Sağlık emekçisi tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlar, zorlu görevlerinde 
başarılar dileriz. 
 
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA ANITKABİR'E YÜRÜYORUZ – 14.05.2013 
Hatay Reyhanlı’da bomba yüklü araçların patlamasıyla resmi kaynaklara göre 50 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Reyhanlı’da ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. 
  
Cilvegözü sınır kapısında benzer bir eylem ile 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan 
sonra, “bağıra bağıra geliyorum” diyen bu elim olayın engellenememesi açıklanabilir bir 
durum değildir. Devlet yönetimi ciddiyetinden uzak, insanlarımızı ve dünya kamuoyunu zeka 
düzeyleriyle alay edercesine yanıltıcı olarak yapılan açıklamalar, bundan sonra meydana 
gelebilecek olayların önlenmesi çalışmaları içinde hepimizi kuşkuya düşürmektedir. 
  
Dünya düzeninin yeniden şekillendirildiği ve Türkiye’nin de içine çekilmeye çalışıldığı kaos 
ortamında, ulusal devlet yapımıza olan bağlılığımızı sık sık haykırmamız gereken şu günlerde 
hala bu saldırının “Sunni topluluğu” hedef aldığı konusunda göndermeler yaparak, bu 
katliamı bile manüple etmeye çalışanlar, önümüzde oynanan oyunları göremeyecek kadar 
kör müdür? Yoksa bu oyunlarda rol alan bir aktör müdür? Eğer bir aktör ise, bu rol için nasıl  
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kandırılmıştır? Kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde görevli olanların “hain” 
olmadığına inanmak istediğimiz için bu oyunların ne zaman farkına varılacağını ve ülkemizin 
nereye götürüldüğünü ne zaman görebileceklerini endişe ile izlemekteyiz. Bir ülkenin en 
karanlık zamanlardan, yokluk içinde kıvranan tükenmiş halkıyla nasıl aydınlığa çıkarılacağını 
ortaya koymuş eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün o karanlık günlerde yolunu aramaya 
başladığı 19 Mayıs 1919 ruhunu anlamaya ve anmaya yola çıkıyoruz. 19 Mayıs sabahı saat 
10.00’ da odamızın önünden yürümeye başlıyoruz. 
  
19 Mayıs sabahı Devlet ve Hükümet yöneticilerinin, 23 Nisan’daki gibi hastalanıvermeden, 
“ülke en karmaşık zamanlarda nasıl yönetilir” konusunda “Ata”mızdan feyz almaya 
gelmelerini umuyoruz.   
 
Sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir hayat sürmeniz dileklerimle… 
  
A R İlker Cebeci 
Ankara Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN-19.05.2013 
Fedakarlıklarla kurulan ve gençlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 89.yılında, bu 
değerli emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak gibi 
önemli bir görevi üstlenmiş değerli gençlerimizin, halkımızın ve değerli meslektaşlarımızın 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. 
 
YENİ TORBA YASA HAKKINDA BİLGİLENDİRME – 22.05.2013 
Sağlık üzerine kurgulanan oyunlar devam ediyor. 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
hastalarımızın özel bilgilerinin paylaşılması dayatması getirilmiş bununla da kalmayıp meslek 
etiği, meslekten men gibi uygulamalar, içinde dişhekimi dışında herkesin olduğu bir kurula 
devredilmeye kalkılmıştı. Anayasa mahkemesi bu maddelerden bir kısmını iptal ederken, bize 
dayatılan “rehber tarife” maddesini de bu iptallerin içine almıştı.  Şimdi yine aynı maddeler 
yeni bir torba yasa ile önümüze getiriliyor, dayatma devam ediyor. Sloganımız yine aynı: 
“Özel Hayat, Hasta Hakları, Hekimlik Meslek Ahlakı Olmadan, Hekimlik Olmaz, Hekimlik 
olmadan da Sağlık Olmaz.” 
 
Sevgili Arkadaşlarım, 
Bu yeni dayatma ile de hukuk çerçevesinde mücadele edeceğiz, desteklerinizi bekliyoruz. 
Hukuk danışmanlarımızın bu konuda hazırladığı metin bilgilerinize sunulmuştur. Metnin Türk 
Tabipler Birliği ile ortak bir söylem olduğunu da belirtmek isterim. 
 
Sağlıkla kalın. 
  
A R İlker Cebeci 
Ankara Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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TORBA YASA TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ-05.07.2013 
Sağlıkta dönüşüm denen rezaletin son perdesinin 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
oynanmakta olduğunu söylemiş ve oyunu bozmak için anayasa mahkemesine başvurulmuş, 
ardından gelen Anayasa Mahkemesinin 14 Şubat 2013 tarihindeki iptal kararı ile kısmen 
sonuç alınmıştı. Ancak doymak bilmeyen sağlığı sektörleştirme çabalarının aktörü olan 
hükümet tekrar yeni torba yasalarla düzenlemeler yapıyor. 
 
Bu kez TBMM gündemine yasalaşmak üzere getirilen “Torba”nın adı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”. 
 
Torba Tasarının 73. Maddesinde yer alan pek çok maddeden ikisi de 663 sayılı KHK’nin 23 ve 
47. Maddeleri ile ilgili. 
 
· KHK’nin 23. Maddesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kuruluna, hekimleri, 
dişhekimlerini, sağlık personelini, mesleklerinden üç yıla kadar geçici veya sürekli men etme, 
diplomalarını iptal etme yetkisi verilmektedir. 
 
· KHK’nin 47. Maddesinde ise; İnsanların dişhekimine, sağlık kuruluşuna gittiklerinde 
verdikleri kişisel bilgilerin, aldıkları sağlık hizmetine ilişkin bilgilerin, kendilerine sorulup 
rızaları alınmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasını 
düzenlemektedir. Dişhekimlerine, hekimlere, her türlü özel ve kamu sağlık kuruluşuna, 
muayenehanelere hastalarının kişisel bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na verme mecburiyeti 
getirilmektedir. 
 
Bu düzenlemelerin derhal geri çekilmesi, yasalaştırılmaması için çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı 
Sağlık Bakanlığı ve tüm milletvekillerine tekrarlıyoruz. 
 
Çünkü; 
 
Milletvekilleri ve yakınlarına olduğu gibi ‘sıradan’ vatandaşların da özel hayatına 
dokunulmaması, insan oldukları için onurlarına saygı duyulması gerekir.  
 
Tasarının kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması ile ilgili maddesi, 
dokunulmayan bir özel hayat alanı bırakmamaktadır. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
koruma altına alınan haklara meşru müdahale için yasallık şartını yeter koşul olarak kabul 
etmemekte, yanı sıra müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olması ve amaçla orantılı 
olması unsurlarını da aramaktadır. 
 
Kamu düzeni kavramı içinde yer alan genel sağlığın korunması, devlete ayrımsız bir biçimde, 
herhangi bir hekime, sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, özel hayatlarına sınırsız bir biçimde 
müdahale etmesine izin vermemektedir. Bu tür girişimlerin demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olduğunu Anayasa Mahkemesi de kararlaştırmıştır. 
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Kişilerin kendisi ile ilgili toplanan bilgilere ulaşma, bu bilgileri sildirme, değiştirme hakkı bile 
güvence altına alınmamıştır. 
 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ve Anayasa’nın 20. Maddesi ve BİYOTIP 
Sözleşmesinin 10. Maddesindeki özel hayatın korunmasına ilişkin haklar kullanılamaz ve 
güvenceleri işletilemez haldedir. 
 
Hekim-hasta arasındaki güven ilişkisinin bozulması aynı zamanda kamu sağlığının da 
bozulması demektir. 
 
Hastalar, gizli kalacağı düşünülerek ve sağlık hizmeti için hekimlere verilen en mahrem 
bilgilerine Bakanlığın el koyma girişimi nedeniyle sağlık hizmeti almaktan kaçınacaklardır. Bu 
girişim aynı zamanda sağlık hizmetinin gereği gibi verilmesi için hasta-hekim arasında zorunlu 
olan güven ilişkisini ortadan kaldıracak, tahrip edecektir. 
 
Hekimler, mesleklerini hasta yararına uygulama, meslek ahlakı kurallarına uyma 
yükümlülükleri ile devlete kişilerin özel bilgilerini verme zorlaması arasında bırakılacaktır. 
 
Sağlıkla İlgili hangi bilgilere hangi hallerde ve hangi amaçla kimlerin ulaşılabileceği, hangi 
hallerde nasıl ve kimlerle paylaşılabileceği, kişilerin haklarının neler olduğu ve bu hakların 
güvenceleri, aykırı davranışların nasıl cezalandırılacağı kişisel verilerin korunması anlayışı 
içinde bütün ilgili tarafların görüşleri ile katılmalarına olanak sağlanarak sağlıklı bir 
düzenlemenin yapılması gerekir. 
 
Sağlık Meslekleri Kuruluna meslekten men cezası verme yetkisi tanınmamalıdır. 
 
Tasarının hekimlere, dişhekimlerine, sağlık personeline meslekten men cezası ve diploma 
iptali getiren maddesi hem sağlık personelinin hem de hastaların haklarını olumsuz 
etkileyecektir. 
 
Özellikle tıp alanında hemen pek çok tedavi yönteminin kusursuz uygulanması halinde dahi 
öngörülen ancak istenmeyen olumsuz sonuçlar (komplikasyon) ortaya çıkabilmektedir. Tasarı 
bu durumu da kapsayacak bir biçimde ceza verilmesini içermektedir. 
 
Kurulun, vereceği meslekten men cezası zaten Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinin 
6.fıkrasında ve Türk Dişhekimleri Birliği Yasasında düzenlenmiş bulunmaktadır. 
 
Kurula verilmek istenen yetki bir yargılama yetkisidir. Sağlık Meslekleri Kurulu, Sağlık 
Bakanlığına bağlı ve Bakanlık tarafından oluşturulan bir kuruldur. Kurul oluşum ve işleyiş 
açısından, otuzu aşkın ayrı meslek mensubunu, yüzü aşkın uzmanlık alanını kapsayacak, 
bağımsız, tarafsız, adil kararlar verebilecek nitelikte değildir. 
 
Kurul’a tanınan bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici men ve sürekli men yetkisi ölçülü, 
orantılı ve adil de değildir. 
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Hekimler, dişhekimleri, hemşireler her gün yaşadıkları şiddet, olumsuz çalışma koşulları 
nedeniyle mesleklerinden uzaklaşmış, mutsuz ve motivasyonsuz durumdadır. Sağlık hizmeti 
ve sağlık personeli bir ceza maddesini daha kaldırabilecek durumda değildir. Bu maddelerin 
kamu sağlığına vereceği zarar dikkate alınarak tasarıdan çıkarılmalıdır. 
 
Sevgili Arkadaşlarım, 
 
Tüm iletişim yolları kullanılarak odamız ve TDB yönetimi bu tasarıların yasalaşmaması için 
gayret göstermektedir. Özellikle kanunlaşmaması için gösterilen çabaya rağmen toplumun 
ihtiyaçlarına, akademik mesleklerin kendi öz yönetimlerine, halk sağlığının gereklerine 
kulaklarını tıkamış, sağlık konusuna “kar” etmesi gereken bir yapı olarak bakan zihniyet bu 
tasarıyı yasalaştırma kararlılığındadır. Mücadeleler hukuki zemin sonuna kadar kullanılarak 
devam edecektir. Ancak yağmacı yönetim anlayışlarına hukuku da alet etme alışkanlığında ki 
hükümet, inanıyoruz ki vicdanı hür, aklı hür hukuk adamlarının iradesine yine takılacaktır. 
 
Sevgili Meslektaşlarım, 
 
Artık tüm Dişhekimleri toplum sağlığı ve mesleki yarınlarımız için eylemlilik halinde olmalı, 
meslek örgütümüzün bundan sonra atacağı tüm adımları takip etmeli ve artık yeterince 
çoğulcu bir destek vermeliyiz. 
 
Unutmayalım ki; yaşamdan daha fazlasını almak için yaşamın içinde olmalısınız. Uzakta 
kalırsanız yaşamı ıskalarsınız. 
 
BABALAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN - 16.06.2013 
Hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştığımız sabırlı, şefkatli, koruyucu ve bizler için gücün 

temsilcisi değerli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. 

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN ORTAK GREV ÇAĞRISI 
19 gündür devam eden ve en son sağlık emekçilerinin gözaltına alınmasıyla akıl almaz 
görüntülere sahne olan Gezi Parkı olayları ile ilgili Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Dişhekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başta olmak üzere 
 
EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 17 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ GÜNÜ GREVE ÇIKIYOR... 
Polisin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Ethem Sarısülük'ün cenaze törenine bile izin 
vermeyen AKP iktidarının uyguladığı faşizm nedeniyle başta Kızılay ve Taksim olmak üzere 
ülkenin bütün şehirleri, meydanları, caddeleri, sokakları savaşlarda bile yaşanmayan 
görüntülere sahne oluyor. 
 
Ankara'da sağlık emekçileri olarak, 
17 HAZİRAN PAZARTESİ SAAT 11.30'DA İŞYERLERİ ÖNÜNDE 12.00'DE HACETTEPE HEYKELDE 
BULUŞUP KIZILAY'A YÜRÜYORUZ...  
 
SES ANKARA ŞUBE-ANKARA TABİP ODASI-ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 
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SAĞLIK HAKKI İÇİN TOPLANAN 22 BİN İMZA SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SUNULDU-27.06.2013 
Sağlık meslek örgütleri tarafından 22–31 Mayıs 2013 tarihleri arasında tüm Türkiye’de sağlık 
emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta haklarının korunması amacıyla başlatılan “Sağlık Hakkına 
Sahip Çık! Paran Kadar Sağlık Diyen Sisteme Hayır De, Bir İmza Da Sen Ver!” imza kampanyasında 
toplanan 22 bin imza, 27.06.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na sunuldu. 
 
Konu ile ilgili olarak TDB ( Türk Dişhekimleri Birliği ), TTB (Türk Tabipleri Birliği), SES (Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası), DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası), THD (Türk Hemşireler 
Derneği), Türk Ebeler Derneği, TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği), 
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği), Türk Psikologlar Derneği, TMRT DER (Türk Medikal 
Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) ve SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası) tarafından 
odamız Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile Bakanlık önünde bir basın açıklaması yapıldı. 
 
Basın açıklamasının ardından grup sözcüleri de birer konuşma yaptılar. Türk Dişhekimleri Birliği adına 
Genel Başkanvekili Dr. Serdar SÜTCÜ, Ocak ayından beri sağlık çalışanları olarak ülkenin dört bir 
yanında hem sağlık çalışanlarının taleplerini hem de halkın sağlığa erişimi önündeki engellerin 
kaldırılması için mücadele verildiğini, 14 Mart’ta 14 talebin Sağlık Bakanı'na iletildiğini ancak bunların 
görmezden gelindiğini söyledi. 
 
Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkanvekili Dr. Serdar SÜTCÜ; “Bugün sağlık çalışanları ve 
halkımız tarafından ülkenin dört bir yanından toplanan 22 bin imzayı, sağlık çalışanlarının ve 
halkımızın taleplerinin ifadesi olarak Bakanlığa teslim ediyoruz. Sağlık Bakanı bugüne kadar ki 
taleplerimizi görmezden geldi. 
 
Hatta 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 
hükümleri tekrardan torba yasa ile önümüze getirildi. Örneğin; sağlık bilgilerinin mahremiyeti konusu 
yeniden gündemde. Bizler burada sağlığa erişimin önünü açmak isterken, aynı zamanda kişilik 
haklarını ve kişilerin mahremiyetini koruyoruz. Bu bilgiler özel ve kişisel bilgilerdir. Gelişigüzel 
toplanamaz ve paylaşılamaz. Ulusal Veri Koruma Kanunu olmadan bu bilgilerin toplanmasına ve 
paylaşılmasına kesinlikle karşıyız. Tüm bu taleplerimizi tekrardan 22 bin imzayla dile getiriyoruz. 
Görmeyenler, duymayanlar olursa daha kararlı bir biçimde mücadelemiz devam edecektir.” diye 
konuştu. 
 

BASIN AÇIKLAMASI 
SAĞLIĞI HAK OLMAKTAN ÇIKARAN, 
ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZLEŞTİREREK KÖLELEŞTİREN, 
TAŞERON ÇALIŞMAYI YAYGINLAŞTIRAN SAĞLIK SİSTEMİNE; 
“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NA KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLI BİÇİMDE DEVAM EDİYOR! 
Sağlık Hizmeti`nin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden/diş hekiminden 
hemşiresine-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyoloğundan psikoloğuna, 
radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, Sosyal Hizmet Uzmanına, 
Fizyoterapistine, Tıbbi sekreterine... Taşeron, sözleşmeli, kadrolu çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır 
dillendirdiğimiz, mücadelesini verdiğimiz taleplerimize yönelik düzenlemeler için adım atılmadı, bu 
düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki Emek ve Meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, 
oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine 
engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler 
konusunda hiçbir düzenleme yapılmadı. Bunlar yetmiyormuş gibi, çalışanları daha da 
güvencesizleştirecek, hizmet alanlara yeni katkı-katılım payı ve ilave ücretler getirecek düzenlemeler 
sürüyor. 
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Bizler; Sağlık alanındaki Emek ve Meslek Örgütleri olarak; 
· 5 Ocak 2013 günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerle “Türkiye Büyük Sağlık Meclisi” 
toplantısı yaptık, çalışanların sorunlarını ve halkın sağlık hizmetine erişimi ile ilgili engelleri belirledik, 
kamuoyuyla paylaştık, görülmedi-duyulmadı. 
· Türkiye’nin her yanında “Bölge Sağlık Meclisleri” toplantıları yaptık; Trabzon’dan İzmir’e, 
İstanbul’dan Diyarbakır’a, Denizli’den Adana’ya-Mersin’e, Gaziantep’ten Bursa’ya, Van’a…. kadar 
sağlık çalışanları ve halkın temsilcileriyle bir araya geldik, sorunlarını paylaştık, kamuoyuna açıkladık, 
görülmedi, duyulmadı. 
· 14 Mart 2013 Tıp Haftası’nda “14 Mart’ta 14 Talep” diyerek Sağlık alanındaki karmaşanın çözümü 
için Türkiye’nin her yanında beyaz yürüyüşler yaptık, görülmedi, duyulmadı. 
· Sağlık Çalışanları olarak her gün şiddete maruz kaldık. 17 Nisan 2013 günü sağlıkta şiddeti doğuran 
ve besleyen nedenlere karşı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı bir günlük G(ö)REV’deydik, 
görülmedi, duyulmadı. 
· 4 ve 5 Haziran 2013 günleri hizmet üretiminden gelen gücümüzü taleplerimiz ve Taksim Gezi Parkı 
Direnişi’ni desteklemek üzere kullandık, yine görülmedi, duyulmadı. 
Görmeyenlere, duymayanlara inat mücadelemiz sürüyor, sürecek……..! 
 
TALEPLERİMİZ: 
1. Sağlıkta Dönüşüm Programı, bu programın uygulamaları ve en son uygulamaya geçirilen Kamu 
Hastane Birlikleri sürecinde gerek birlik içinde yer alan hastaneler arası, gerekse birlik dışına geçici ve 
kalıcı görevlendirmeler yaşanmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli çalışanlar, hekim, hemşire 
ve ebeler hastanelerde görevlendiriliyor, esas görevlerine ek olarak nöbet tutmak zorunda 
bırakılmaktadır. Çalışanlar nerede çalışacaklarıyla ilgili olarak sürekli belirsizlik içindedir. "İş ve İşyeri 
güvencesi" kalmamıştır. Tüm sağlık çalışanları olarak bu güvencemizin sağlanmasını istiyoruz. 
 
2. Performansa göre çalışma sağlık hizmetinin niteliğini alabildiğine düşürmüş, çalışanları baskısı 
altına almıştır. Bu yetmiyormuş gibi, performansa göre yapılan ek ödemelerin "ödeme güvencesi" 
ortadan kalkmıştır. Kaldı ki bu ödemeler emekliliğe yansımamakta, gelecek güvencesi 
sağlamamaktadır. Bizler, “performans yerine, emekliliğe yansıyacak, ödeme güvencesi olan ücret”, 
ücretlerimizin vergi dilimi ile erimesine son verilmesini istiyoruz. 
 
3. Özellikle Kamu Hastane Birlikleri uygulaması sürecinde daha da artan iş yoğunluğu, eksik kadro ile 
hizmet vermek zorunda kalmamız, 56-65 saate varan haftalık mesailere neden olmakta, bizleri esnek-
kuralsız, görev tanımı dışında çalışmak zorunda bırakmaktadır. Nitelikli bir sağlık hizmeti için eksik 
kadroların tamamlanması, görev tanımı dışında, esnek-kuralsız ve insan yaşamıyla bağdaşmayan, 
angaryaya varan çalışma biçimine son verilmelidir. Sağlıkta "taşeron" olmaz, taşeron çalıştırma biçimi 
ve güvencesiz çalışma terk edilsin istiyoruz. 
 
4. Özel Sağlık kurumlarındaki sağlık çalışanları hem iş, hem ücret güvencesinden yoksun, günde 12 
saate varan sürelerle kölece çalıştırılmaktadır. Özel Sağlık Kurumlarındaki Sağlık Çalışanlarının iş ve 
gelir güvencesinin sağlanması, Sendikalar, Meslek Örgütü ve Derneklerinin bu konuda taraf olmasını 
istiyoruz. 
 
5. Sağlık Haktır ve herkesin sağlık hizmetine engelsiz erişimi sağlanmalıdır. Oysa; sağlık hizmetine 
erişimin önünde birçok bürokratik engel dışında, Genel Sağlık Sigortası Primi`nden, her kademede 
ödenmesi zorunlu katkı-katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller mevcuttur. Bu engeller ve 
nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamama, hizmeti alamayanlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya 
getirmekte, bize şiddet olarak yansımaktadır. Sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki parasal engellerin, 
katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz. 
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Bir ayı aşkın süredir Türkiye’nin her yanında bu taleplerimiz için çalışanlara, sağlık hakkı için de halka 
sorduk, imzalarını topladık. Şimdi bu imzaları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, bizi görmezden 
gelen, duymayan yöneticilere veriyor, gereği yerine getirilsin istiyoruz. 
 
Bilinmelidir ki, bu konuda adım atılmaması halinde görmeyenlere, duymayanlara inat mücadelemiz, 
daha örgütlü ve daha kararlı biçimde sürecektir. 
 
TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) 
DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) 
THD (Türk Hemşireler Derneği) 
Türk Ebeler Derneği 
TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği) 
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) 
Türk Psikologlar Derneği 
TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) 
SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası) 
 

RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN-07.08.2013 
Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, size ve sevdiklerinize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini 
dileriz. 
  

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN-30.08.2013 
Hakimiyetin millette olduğu, bağımsız bir ülke var etme özleminin gururlandırıcı neticesi olan 30 
Ağustos Zafer Bayramı'mızı 91'inci yıl dönümünde “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinden ödün 
verilmemesi gerektiği vurgusuyla kutluyor, milletimize bu güzel vatanı ve yüreklerimizi kabartan 
bugünü armağan eden  büyük önder Atatürk ve yol arkadaşlarını şükran ve saygılarımızla anıyoruz.  
 

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ – 01.09.2013 
1 Eylül Dünya Barış gününüz kutlu olsun.  
 

KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN-12.10.2013 
Birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissedeceğimiz, sevdiklerimizle birlikte mutlu, sağlıklı ve 
huzurlu nice bayramlar dileriz. 
 

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN – 29.10.2013 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. Yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 
ATATÜRK'Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ – 10.11.2013 
Büyük Atamızı ölümsüzlüğe uğurladığımız 10 Kasım’ın 75. yıldönümünde yine kendi sözleriyle sevgi ve 
özlemle anıyoruz; 
  

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı 
anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.” M.Kemal ATATÜRK      
 

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ VE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTAMIZ KUTLU OLSUN -22.11.2013 
Bilimsel dişhekimliği eğitiminin başlangıcı olan 22 Kasım Dişhekimliği gününde bu bilimin 
gelişmesinde değerli katkıları olan siz değerli meslektaşlarımızın “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası”nı ve 
“22 Kasım Dişhekimliği Günü”nü kutlarız. 
 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN – 24.11.2013 
Gelecek güzel nesiller yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiş tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler 
Günü”nü kutlarız. 
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"SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE" KONULU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI-06.12.2013 
Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası, Türk Hemşireler Derneği ve Dev Sağlık İş tarafından  5 Aralık günü "Sağlığımız Tehlikede" 
başlıklı ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Odamızın da  katılmış olduğu basın açıklamasının 
metnini aşağıda bilgilerinize sunarız. 
  

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 
05 Aralık 2013 

  
SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE 

 Sağlık alanı sürekli değiştirilen düzenlemeler ve getirilen torba yasalarla alt üst ediliyor. 
  
Her yeni düzenleme bir öncekiyle yarışırcasına hekimlik başta olmak üzere sağlık mesleklerinin özüne 
zarar veriyor, yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti almasını olanaksız hale getiriyor. 
  
Şimdi bir torbayı daha evirip çevirip önümüze koyup, hekimliği doğduğu topraklara gömmeye 
çalışıyorlar. İstanköylü Hipokrat’ı, Bergamalı Galenos’u bu topraklardan kazıma gayreti içindeler. 
Hekim dışı sağlık emekçilerini ise daha fazla köleleştirip esnek, kuralsız ve tanımsız çalıştırma 
çabalarını derinleştiriyorlar. 
  
“Tam Gün” Özele Hoca Pazarlama Noktasına Gelmiştir"  
Yıllardır sağlık çalışanlarını ve örgütlerini dikkate almadan yapılan “tam gün” düzenlemelerinin gerçek 
amacı açıklıkla ortaya çıkmıştır. Niyet tam gün değildir. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tek bir işte 
çalışarak insanca yaşayacakları bir düzen kurmak değildir. Muayenehane dışında her şey serbesttir, 
yeter ki emek sömürüsü işlesin, katmerlensin. Yurttaşları “muayenehane çilesinden kurtaracağız” 
diyenler sağlığı büsbütün paralı hale getirmekte, üstelik hem üniversitelerde hem de özel 
hastanelerde hastaların ödediği paranın yarısına el koyup kar etmeyi istemektedirler. 
  
Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cepten ödemek zorunda 
bırakıldığı sağlık hizmetinden kar eden, hocaları özel sektöre pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir. 
Artık yurttaşlarımız için hocalara muayene olup tedavi olabilmenin yolu ya üniversitelerde ya da özel 
hastanelerde cepten daha çok para ödemektir. Üstelik özele pazarlanacak hekimlere Sağlık Bakanlığı 
hastanelerindeki hocalar da dahil edilmektedir. 
  
İnsanlık Yararına Sağlık Hizmeti Suç Olabilir mi?  
“Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suç tanımlanıp mesleğini hiçbir çıkar gözetmeden 
uygulamaya çalışan hekimler ve sağlık çalışanları, 3 yıla kadar hapse atılmakla tehdit edilmektedir. 
Öylesine bir kindir ki 20 bin güne kadar da adli para cezası tanımlanmakta, günlük yüz TL’den 
hesaplanırsa 2 milyon TL’yi bulan cezalar verilebileceği hesaplanmaktadır. 
  
Sağlık çalışanı olmayan kişilerin hekim gibi sağlık hizmeti vermesi zaten suçtur, cezası kanunla 
düzenlenmiştir. Onun için bu ceza hiçbir özel hastane patronuna, uluslararası sermaye zincirine, 
baskıcı hastane yöneticilerine bağlı olmadan, mesleğini özgürce, yalnızca insanın yararını merkeze 
alarak, gezi eylemlerinde olduğu gibi halkın yararına icra etmek isteyen, hastasının mahrem bilgilerini 
saklayan sağlık emekçileridir 
  
Böylesi bir ceza hekimliğin de evrensel ilkelerine aykırıdır, bu nedenledir ki uluslararası hekim ve 
insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmektedir. 
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Dayak Yemeğe Devam Düzenlemesi  
Türkiye resmi olarak günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığı bir ülkedir. Şiddeti önlemeye katkısı 
olacak, caydırıcılığı olan bir yasa çıkarılması acil ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç TBMM’de kurulan Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonunun raporunda da tanımlanmıştır. Gelin 
görün ki bu torba yasa içerisinde mevcut duruma katkı sunmayan, sağlıkta şiddeti sağlık ortamının 
sorunu değil de sağlık personelinin bireysel sorunu gibi gören; ağır yaralanma ve ölüm durumlarında 
zaten mümkün olan tutuklama tedbirinin uygulanacağını tekrar eden bir düzenleme teklif edilerek 
adeta göz boyanmaktadır. 
  
Sağlık Bakanı’nı samimiyete davet ediyor ve sesleniyoruz: Bu ülkenin dört bir yanında dayak yiyen 
sağlık çalışanları sizden şiddeti önleyecek gerçek bir düzenleme beklemektedirler. Sağlık örgütleri 
olarak size bunu sağlayabilecek bir teklif sunduk, acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz. 
  
Sülük Tedavisine Sertifika Tanımlayanlar İşçi Sağlığından Sertifikayı Kaldırıyorlar  
Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp adı altında yönetmelik hazırlayanlar, sülük tedavisini, hacamat 
etmeyi sertifikaya bağlayanlar işçi sağlığı söz konusu olduğu zaman bunun ayrı bir disiplin olduğunu 
unutmakta, işyeri hekimliği sertifikasını pek çok işçi sağlığı hizmetlerinden kaldırmaktadırlar. 
  
İş kazalarında, meslek hastalıklarında sicili bozuk bir ülkenin işçi sağlığına böyle yaklaşması 
önümüzdeki dönem yaşayacağımız daha karanlık tabloların habercisidir. 
  
Hacamata Muayenehane Serbest Bilimsel Tıbba Yasak!  
Sağlık Bakanlığı, üç yıldır, sağlık tacirleri karşısında kendi diplomalarıyla bağımsız çalışmak isteyen 
hekimlere ruhsat vermemekte, bin bir hukuksuz engel çıkarmaktadır. Yargı kararlarını 
uygulamamakta, mesleğini bilimsel olarak yapmaya çalışan hekimlere taşeron şirketlerde, özel 
hastanelerde emek sömürüsü altında çalışmayı dayatmaktadır. Şimdi de hukuksuz olarak ruhsat 
vermediği hekimleri hapse atmakla tehdit etmektedir. Öte yandan Bakanlık başka düzenlemelerle 
hacamat gibi tedaviler için açılacak yerleri ruhsatlandırmaya çalışmaktadır. Mesleğini bilimsel tıbbın 
içinde bağımsız olarak uygulamak yasaktır, “alternatif” işler serbesttir. Sülük yapıştırmak serbesttir, 
hacamat etmek serbesttir, cerrahın, çocuk hekiminin, dahiliye uzmanının mesleğini serbest icra 
etmesi yasaktır! 
  
Bürokrasi Profesörlerine Özel Yasa  
Kamuoyunun tepkisini çeken üniversiteye uğramadan “jet profesör” olma uygulaması 
yasallaşmaktadır. Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu kaldırılmakta, Sağlık 
Bakanlığı’nda CEO olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör olunabilmesi 
yasallaştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Bürokrasi Üniversitesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu Üniversitede 
akademisyen olmak için öğrenci, asistan yetiştirmeye gerek yoktur, siyasi yandaşlık yeterlidir! Zaten 
bu profesörler tüm Bakanlığı sarmış durumda olup şimdi gereği yapılmaktadır. 
  
Acil Servisler İçinden Çıkılmaz Hal Almıştır  
Sağlık Bakanlığı acil servislerde ne yapacağını bilemez duruma gelmiştir. Bir yandan alanın dışındaki 
uzman hekimlerle durumu idare etmeye çalışırken şimdi de aile hekimlerini ve aile sağlığında 
elemana dönüştürülen sağlık emekçilerine ayda en az iki kez acil ve başka birimlerde nöbet tutmaya 
zorlamaktadır. Aile hekimliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan uygulama bir de “aile hekimlerinin 
mesleklerini unutmamaları için gerekli” ilan edilmektedir! 
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“Çalıştığın Yerden Bir Yere Ayrılma” Yasası  
Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ikamet mecburiyeti düzenlemesi başka adla yeniden 
getirilmektedir. Orta çağda kralların serflere, kölelere dayattığı düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlık çalışanlarına dayatılmaktadır. 
  
Zorunlu Hizmet Sadece Bu Ülkede Okuyup Yurttaşa Hizmet Edene Var!  
Tıp fakültesini yurt dışında okuyan ya da bir biçimde yurt dışında çalışmış olanlara mecburi hizmet 
muafiyeti getirilmektedir. Adeta çok çalışıp tıp fakültesini Türkiye’de kazanarak okuyanlar, bir yere 
ayrılmayıp bu ülkenin insanlarına hizmet edenler cezalandırılmaktadır. Kimleri kayırmak için 
çıkarıldığını bilemediğimiz bu düzenlemenin iktidar partisinin baştan söz verdiği biçimde yapılmasını, 
mecburi hizmetin tümden kaldırılmasını talep ediyoruz. Çalışmak mecburi değil, gerekli özendirici 
düzenlemelerle gönüllü hale getirilmelidir! 
  
Bazı Sağlık Mesleklerinin Zaten Karışık Olan Durumu Daha da Karıştırılıyor!  
Sağlık Meslek Liselerinde teknisyen düzeyde hemşire dahil, ebelik, çevre sağlığı, röntgen, laboratuvar 
vb diğer sağlık teknisyenlerinin yetiştirilmemesi kararı olumlu bir karardır. Çünkü sağlık gibi önemli bir 
alana erişkin bir yaşta ve lise eğitimi üzerine temellenmiş bir eğitimle başlamak gerekir. Ancak, sağlık 
meslek liseleri bu olumlu karara rağmen kapatılmamış, varlığını koruyabilmesi için, buralardan 
çıkarları olan geniş kesimlerin talepleri ile sistemin ucuz emek gücü talebi doğrultusunda, bu sefer iki 
mesleğin yardımcısı ve bir de herkese yardımcı bir sağlık teknisyenliği bölümünün açılmasına karar 
verilmiştir. Kısacası, birilerinin çıkarları durup dururken bu ihtiyacı doğurmuştur. Bu yaklaşım, durumu 
özellikle çok karışık olan hemşirelik mesleğine büyük bir darbe olmakla kalmayıp, çocuk yaştaki sağlık 
emekçilerine de büyük darbedir. Bu nedenle, Sağlık Meslek Liseleri Sağlık Lisesi haline 
dönüştürülmelidir. 
  
Aile Sağlığı Hekimliğinde Hemşirenin Emeği Sağlığı Korumak İçin Tüketilmiyor  
Aile Sağlığı Hekimliğinde Aile Sağlığı Elemanı statüsünde çalışan 6.600 hemşire koruyucu sağlık 
hizmeti yapmamaktadır. Çünkü Aile Hekimliği koruyucu hizmeti önceleyen bir yönetmeliğe sahip 
değildir. Bu nedenle buralarda ya hemşire çalıştırılmamalı ya da yönetmelik, onların halkın sağlığını 
korumaları yönünde hizmet vermelerine imkan verecek şekilde değiştirilmelidir.  
  
Eğitimli İnsan Gücünün Emeği Çarçur Ediliyor, İnsanlar Küstürülüyor  
Hemşirelik Kanunu’nun Uzman Hemşirelikle ilgili hükmü, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
tarafından işletilmemektedir. Bu insan gücü yönetmelik gereği atanması gereken pozisyonlara 
atanmamakta, alt yapısı uygun olmayan ancak eş-dosttan yana gücü yetenler istedikleri iş ve konumu 
elde edebilmektedirler. Hemşirelik Kanununun bu konudaki hükmünü her iki bakanlık da görmeli ve 
gereğini yapmalıdır. 
  
Öğrencisini, Çalışanını, Halkının Sağlığını Koruyup Gözetemeyen Bir Sistemin İçinde Var Olmaya 
Çalışıyor Hemşirelik. 
  
Türkiye Sağlık Ortamının Derinleşen Yaralarına Bir Merhem Yok 
Yeterli öğretim kadroları sağlamadan açılan fakültelerimizde “yerlerde sürünen” eğitim sonucu 
bilgiden yoksun mezunların yaşadığı sıkıntılara bir çare aranmazken; üstüne bu “Torba”da da ne tıp 
ne de diş hekimliği eğitimindeki bozulmadan asistanlarının sorunlarına, kurum hekimlerinden emekli 
hekimlere kadar yaşanan ücret adaletsizliğine, performans sisteminin yarattığı tahribattan, hekim dışı 
personelin yaşadığı sorunlara, taşeronlaşmaya kadar sağlık alanında derinleşmiş yaralara merhem 
olacak bir düzenleme bulunmamaktadır. 
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Türkiye’nin dört bir yanından sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz 
Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sağlık 
emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, kölece çalışma düzenini kabul etmeyeceğiz. Bu 
topraklarda yazılan hekimlik andının yine bu topraklarda gömülmesine izin vermeyeceğiz. 
 
Ankara Tabip Odası 
TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) 
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) 
THD (Türk Hemşireler Derneği) 
Dev Sağlık İş (DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) 
 

TDB BAŞKANLAR KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ - 1-2.11.2013 

1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Adana’da yapılan ve Yönetim Kurulumuzdan Oda Başkanımız 
A.R. İlker CEBECİ, Oda Başkan Vekilimiz M. Murat ÇAĞLAR'ın Odamızı temsilen katıldığı TDB 
Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ  
BAŞKANLAR KONSEYİ AÇIKLAMASI 

(1-2 Kasım 2013 / ADANA)`MODERN KÖLELİK: TAŞERONLAŞMA` 
Kamusal olarak sağlık hizmeti sunmak Devletin asli ve sürekli görevleri arasındadır. Sosyal 
Devletin omurgasını oluşturan sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin ucuzlaştırılması adına, 
dışarıdan taşeron firmalar aracılığı ile yapılan ticari sözleşmelerin sayısı her geçen gün 
artmaktadır. 
 
İş güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük hakların sınırlı olduğu sağlıktaki taşeronlaşma 
olgusu başlangıçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile başlamış, hemşire, radyoloji teknisyeni, 
laborant, tıbbi sekreterlik, hasta bakıcılığı ile devam ederek bugün doktor ve dişhekimlerine 
kadar uzanmıştır. 
 
Son resmi verilere gore sağlık hizmetlerinde yaklaşık olarak 150 bin sağlık çalışanı bu şekilde 
çalışmaktadır. Son günlerde buna örnek olarak Kütahya ADSM’nin dişhekimliği hizmetlerini 
taşeron firmalardan almak için açtığı ihale gözden kaçmamıştır. Açık ihale usulü ile yapılan bu 
ihaleye şimdiye kadar iki firma başvurmuş ve 06/11/2013 tarihinde ihale yapılacaktır. 39 
maddeden oluşan bu ihale sözleşmesinde dişhekimlerinden aylık maksimum 90 bin 
performans puanı ifadesi geçmesi bile bu köleci anlayışı pekiştirmektedir. 
 
Bir başka anlatımla Kütahya ADSM 6 ay süreyle 1,500,000 puan karşılığında yaklaşık 
1,000,000 TL’lik hizmeti taşeron firmalardan almak istemektedir. Sağlık gibi hak olması 
gereken bir hizmetin niteliğinden çok maliyet hesabına bakılarak değerlendirilmesi ne ölçüde 
toplumsal kabul edilebilir? 
 
Anayasanın 128. Maddesi kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür der. Ayrıca kamuda yapılamayan sağlık hizmetleri için 
dışarıya sevk yolu açıkken ve Kütahya’da bunları yapabilecek yeterli dişhekimi varken taşeron 
firmayla anlaşarak  dişhekimliği hizmeti satın almanın mantığını anlamak mümkün değildir. 
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Dişhekimliği hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracılığında metalaştırılarak satın alınması 
yolunun açılması TDB’nin kabul edebileceği bir anlayış değildir. Türk Dişhekimliği Birliği bu 
yönteme karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir. 
 
Tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve insanca yaşamalarını sağlayacak gelir ve özlük 
haklarını savunan, sağlığın doğuştan kazanılan bir hak olduğunu her türlü ortamda 
savunmaya devam edecektir. Bu taşeronlaşma uygulamalarının durdurulması için de gereken 
her türlü yasal girişimi yapacaktır.  
 
ŞEHİTLERİMİZE BAŞSAĞLIĞI MESAJIMIZ – 18.12.2013 
17.12.2013 tarihinde saat 11.00 sularında Ankara Gölbaşı mevkiinde askeri helikopterin 
düşmesi nedeniyle ordumuzun 4 askeri şehit olmuştur. Şehitlerimiz Ahmet Duman, Emre 
Acar, Erdinç Salkım, Hüseyin Uluçeşme’ye rahmet diler, ulusumuza ve ailelerine başsağlığı 
dileriz.  
 
YENİ YIL KUTLU OLSUN – 01.01.2014 
2014 yılının ülkemize barış, mutluluk ve sevgi getirmesi dileğiyle meslektaşlarımıza nice mutlu yıllar 
dileriz. 
 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN -  08.03.2014 
KADIN 

…… 
O benim kollarım bacaklarım. 

Yavrum, anam, karım, kız kardeşim 
Hayat arkadaşımdır… 

  
Nazım Hikmet 

 "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"müz kutlu olsun. 
 

BERKİN'LER YİTMESİN! – 12.03.2014 
Yaşam tarzlarına ve yaşam alanlarına yapılan müdahaleleri onaylamadıklarını, demokratik sınırlar içinde 
kendi yaşamlarına sahip çıkacaklarını ortaya koymaya çalışan gençler bu ülkenin güvenlik güçlerine 
terörist olarak algılatıldı. Devlet terör uyguladı. Genç canlar gitti ve buna dün bir de Berkin eklendi. 
 
Dün gün boyu Berkin’in büyük acısına rağmen polis tüm yurtta yastaki halkın üzerine yine saldırdı. Son 
bilgilere göre dört ağır yaralı vatandaşımız ve yanı sıra onlarca yaralı var. Demokratik sınırları çoktan 
aşmış, şuurunu kaybetmiş kişiler de artık Türkiye’nin geleceğinden ellerini çekmelidirler. Kendi güçlerini 
sürdürmek ve mutlak egemen milletin yerine, egemen bireyler yaratmak için hukuk, din, eğitim, spor ve 
sağlık üretilen keyfi düzenlemeler ile çekinmeden kullanılıyor. 
 
Bu sürdürülemez “kaos” umarız ki yakında “düzen”le boğulacaktır. Bu düzen Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşlarının kurduğu demokratik, laik, hukuk devleti anlayışıdır. Bu anlayış, vatandaşlarının 
demokratik haklarını kısıtlamayan aksine destekleyen bir yapı şeklinde, çağımız demokrasilerinin 
vazgeçilmez bir unsuru olarak yol kat etmiştir.  
 
Bugün yastayız çok söze yer yok. Türkiye, gençlerini artık doğuda etnik terörle, batıda devlet terörü ile 
kaybetmesin. Berkin’ler yitmesin. 
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14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN – 14.03.2014 
Sağlık alanındaki hizmetlerini her tür koşulda vermeye devam eden değerli doktorlarımızın 14 Mart Tıp 
Bayramını ve 14 Mart'ı içine alan Tıp Haftası'nı kutlar, kendilerine bu kutsal görevlerinde başarılar 
dileriz. 
 
KATĐL VAAAAR, HIRSIZ VAAAAR SAĞLIK YOOOOK! Konulu BASIN AÇIKLAMASI - 14 Mart 2014 
Her yer hırsızlık, her yer yolsuzluk, rüşvet, her yerde çürüme kokusu. Polisin, kafasından vurarak 
öldürdüğü 14 yaşında bir çocuğumuzun acısı sardı yüreğimizi. Yasını tutmak, gönlünce ağlamak isteyen 
insanlara dahi izin verilmiyor. Acısını yaşamak isteyen insanların kafası kırılıyor, gözü çıkarılıyor, onlara 
hakaret ediliyor. 
  
Bir çocuğun yasının tutulmasına dahi izin vermemek insanlığın bittiği yerdir. 
  
Türkiye artık insanların iyice kutuplaştığı, birilerinin acısıyla “birilerinin” alay ettiği bir yerdir. “Ustalık” 
dönemini yaşayan iktidarın ülkemizi getirdiği yer burasıdır. 
  
Berkin’in gülen gözleri, güzel yüzü bütün anlamlı haliyle bize bakıyor. “Bir şeyler yapın” diyor, “ben 
sadece ekmek alacaktım” diyor, “kafamı kırdılar” diyor, “ben daha çok yaşayacaktım” diyor. Onu hayatta 
tutamadık, içimiz sızlıyor. 
  
Bugün “Tıp Bayramı”ymış öyle mi? Tıp mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi derdimizden söz 
edelim? Böylesi bir ortamda nasıl sağlık hakkından, hekimlikten, hemşirelikten, söz edelim? Đnci 
dişleriyle bir çocuk, gözümüzün önünde kafasından vurulup, eriyip giderken ağız diş sağlığından nasıl 
söz edebiliriz ki? 
  
Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, sağlık her insan için doğuştan gelen bir haktır. Mesleğimizi özgürce 
yerine getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi haklarımızı da alarak vermek 
istiyoruz. 
  
Gaz odasına dönmüş kentlere, TOMA’ya, Akrep’e, plastik mermiye, kimyasal gazlara, her türlü polis 
şiddetine karşı çıkıyoruz. Sağlık hizmeti almak herkesin, göstericilerin de hakkıdır diyoruz, göstericilere 
ilk yardım hizmeti verdiğimiz için suçlanıyoruz. Mesleğinin gereğini yerine getiren sağlık çalışanlarını 
hapse atacak, altından kalkamayacağı para cezaları verecek yasalar çıkarıyorlar. Đnsanlıklarının, 
mesleklerinin gereğini yerine getirdikleri için Ankara ve Hatay Tabip Odalarının yönetim ve onur 
kurullarını görevden almak için dava açıyor bu ülkenin “Sağlık” Bakanlığı”..! 
  
Geçen 14 Mart’ta “yeniydi” Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, umutluyduk, taleplerimizi anlatmaya 
çalışmıştık. Şimdi artık “yeni” değil. Sağlık çalışanlarının kendisinden bir ümidi kalmamıştır. Gözünün 
önünde tüm Dünya’nın tepkisini çeken polis şiddeti yaşanırken, insanların kafası kırılıp gözü çıkarılırken, 
çocuklar ölürken “durun” diyememiştir, “bu polis şiddeti kabul edilemez” diyememiştir, “kimyasal 
gazları böyle ölçüsüzce kullanamazsınız” dememiştir. Ne mi yapmıştır? Hekimlere, tabip odalarına 
mesleklerinin gereğini yerine getirenlere soruşturmalar açmış, sağlık çalışanlarını hapse atacak yasalar 
çıkarmıştır. Ethem’e, Ali Đsmail’e, Berkin’e, Mehmet’e, Abdullah’a, Medeni’ye, Ahmet’e, üzüldüğünü 
gösteren hiçbir belirti göstermemiş, yakınlarına başsağlığı bile dileyememiştir. Şimdi de bugünkü 
eylemlerinden dolayı sağlık çalışanlarını halkın sağlığının önünde engel çıkarmakla suçlamaktadır. 
Üzüntü vericidir, sağlık çalışanları açısından mevcut iktidarın sağlık politikalarının, Sağlık Bakanı’nın 
güvenilirliği ve inandırıcılığı kalmamıştır. 
  
Sağlık çalışanları bu ülkenin hemen tamamı gibi mutsuzdur, geleceğinden kaygılıdır, öfkelidir, şiddet 
sarmalı içinde kalmıştır, mesleğini hakkıyla yerine getiremediğini, hakkını alamadığını düşünmektedir. 
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Böylesi bir ortamda sağlıktan söz edilemez. 
  
Sağlığımız için, en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı için, geleceğimiz için bu ülkenin 
sağlık çalışanları yurttaşlarıyla birlikte mücadele etmeye, çocuklarımızı yaratılan şiddet sarmalına kurban 
vermemeye kararlıdır. 
  
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
Sağlık ve sosyal Hizmet emekçileri Sendikası (SES) 
Devrimci Sağlık Đşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK ĐŞ) 
Türk Hemşireler Derneği (THD) 
Ebeler Derneği 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) 
Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER) 
Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER) 
 
18 MART ÇANAKKALE DENĐZ ZAFERĐ VE ŞEHĐTLERĐ ANMA GÜNÜ – 18.03.2014 
Türk Ulusu'nun yazgısı ve tarihinin değiştiği, Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik aşamalarından Çanakkale 
Savaşları'nın 99. yılında, Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını, yaşadığı toprakları vatan yapma, milli 
varlığımızı sürdürme, bağımsızlık, insanlık ve barış ideali uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi saygı, 
rahmet ve gönül borcuyla anıyoruz. 
 
ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASĐDĐR KONULU BASIN AÇIKLAMASI – 21.03.2014 
Türk Dişhekimleri Birliği'nin yapmış olduğu "ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASĐDĐR" konulu basın 
açıklaması metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 
BASIN AÇIKLAMASI 
Dünyanın kullandığı bir iletişim kanalı "Twitter" Türkiye’de kapatıldı. Başbakanın “hepsinin kökünü 
kazıyacağız” şeklindeki açıklamasının hemen ardından oldu bu kapatma. Gerekçe de sağlam: Mahkeme 
kararları… 
 
Böylece otoriter yönetimden totaliter yönetime geçişte bir basamağı daha atlamış olduk. Dünyada bu 
tür yasakları uygulayan 8-10 ülke arasında yerimizi aldık. 
 
Demokratik ülkelerde, düşünce ve kanaatler özgürce açıklanıp paylaşılır. Ortaya konulan ifadelerde 
hakaret veya iftira gibi suçlar varsa yahut kişilik haklarına saldırılmışsa bunların yaptırımı ilgililere 
uygulanır. Yönetimler rahatsız oluyor diye düşünce açıklanan mecraların kapatılması düşünülmez. Kaldı 
ki; günümüz iletişim teknikleri bu yasakları da anlamsızlaştıracak olanaklara sahiptir. Bu kanalların 
kapatılması, erişimi engelleyemez ancak iktidarın yönelimini göstermesi bakımından korkutucudur. 
 
Kapatmada Mahkeme kararının varlığı da ne yazık ki; fazla bir önem taşımamaktadır. Bu kararlar, 
basılmamış kitapların okunmasının yasaklandığı yargı kararları ile aynı sepettedir. Çıkarılan yasaların 
geniş yorumlanarak bütün iletişim kanallarının kapatılmasına karar verilebilmesi kötü bir yasama örneği 
iken, bu yasaların yorumlanmasında özgürlüğün esas alınmaması da kötü yargılama örneğidir. 
 
Altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler ve kendi Anayasamızdaki ifade özgürlüğünün güvencesi 
kuralların yok sayılması hukuk devletinden vazgeçmek demektir. Böyle bir yönelimin sonu ise karanlık 
ve ürkütücüdür. 
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Đktidarın ileri demokrasi adı altında uyguladığı antidemokratik uygulamaları ve ifade özgürlüğüne 
getirilen sansür uygulamalarını kaygıyla izliyoruz. 
 
Anti demokratik hukuk dışı uygulamalara bir an önce son verilmelidir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
TÜRK DĐŞHEKĐMLERĐ BĐRLĐĞĐ MERKEZ YÖNETĐM KURULU 
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ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI 
HUKUK BÜROSU 2012-2014 DÖNEMİ  

ÇALIŞMA RAPORU 
 
 

Sağlık alanında hepimizin yakından tanık olduğu düzenleme ve müdahaleler ne yazık ki pek 
çok hukuksal sorunu ve soruyu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle büromuzun ilk yıllardaki 
yükü ile son yıllardaki yükü arasında hem nitelik hem de nicelik farkı ortaya çıkmıştır. İş 
yoğunluğunun hacmini arttıran neden yalnızca artan sorular ve sorunlar değil, yanı sıra 
sürekli değiştirilen kurallar ve uygulamalar nedeniyle önceki bilgilerin günlük olarak eskimesi 
ve her olay için en baştan bilgilerimizin kontrolü ve gözden geçirilmesi zorunluluğudur.  
 
Ankara Dişhekimleri Odası adına 26.3.2012 – 3.4.2014 tarihleri arasında ilk defa üstlenilen 
veya takibine devam edilen davalar, sunulan görüş yazıları ve diğer hukuksal işler ile icra 
takipleri hakkındaki özet bilgiler çalışma raporumuzda yer almaktadır 
 
 
         Av. Ziynet Özçelik 
 

A. AÇILAN VE DEVAM EDEN DAVALAR: 
 
I-Dişhekimlerinin mesleki hakları ile ilgili davalar 
 
1. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen tabela standartlarına uygun olmasına 

rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince Ticari Tanıtım ve Tabela 
Yönetmeliği’ne dayanarak dişhekimliği muayenehanelerine ait tabelaların denetlenmesi 
ve sonrasında Encümen tarafından idari para cezası uygulanmasına ilişkin işlemlerin 
yaygın hale getirilmesinin önlenmesi amacıyla bir üye adına dava açılmıştır. Yargılamayı 
gerçekleştiren Ankara 2. İdare Mahkemesi E.2010/2409 ve 29.11.2010 günlü kararıyla 
işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 02.06.2011 tarihinde de işlemin iptaline karar 
vermiştir. Davalı idarenin temyiz dilekçesine ilişkin yanıtlarımız 12.09.2011 tarihinde 
mahkemeye sunulmuştur. Temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. 
 

2. Belediyelerce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Yönetmelik’te 13.04.2007 
tarihinde yapılan değişiklik sonrasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerektiğini 
bildirir yazıların dişhekimlerine gönderilmesi üzerine bir üye adına anılan işlemlerin iptali 
istemiyle Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin E.2010/2227 sayılı dosyasında kayıtlı dava 
açılmıştır. 08.07.2011 tarihinde davanın reddine karar verilmiş, bu karar 22.11.2011 
tarihinde tarafımızca yürütmenin durdurulması istemli olarak temyiz edilmiştir. 
19.12.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Temyiz 
incelemesi ise henüz sonuçlanmamıştır. 

 
3. Dişhekimi olmadığı halde ağız içinde uygulamada bulunan bir kişi hakkında açılan ve 

Taşköprü Asliye Ceza Mahkemesi’nin E.2010/147 sayılı dosyasında görülen kamu 
davasına Oda adına katılma talebinde bulunulmuştur. Dosyada önce katılma talebimiz  
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kabul edilmiş, sonrasında ise bu karar kaldırılmıştır. Taşköprü Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
yukarıda esas numarası belirtilen dosyası üzerinden yapılan yargılamanın sonunda; 
sanığın 1219 sayılı Yasa’nın 41. Maddesi ve 5237 sayılı Yasa’nın 61. Maddesi uyarınca 2 yıl 
6 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 
tarafımızca sadece katılma istemimizin reddi yönünden temyiz edilmiştir.  

 
4. Dişhekimi olmadığı halde mesleki faaliyette bulunan bir kişi hakkında İnebolu  Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin E.2012/247 sayılı dosyasında açılan davaya Oda adına katılma isteminde 
bulunulmuştur. Katılma istemi kabul edilmiş ve sanık hakkında 3 yıl hapis ve 300 tam gün 
karşılığı 6000 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın ertelenmesi 
talebinin reddine, verilen hapis cezasının infazından sonra başlamak üzere 3 yıl süre ile 
diş teknisyenliği mesleğini icra etmekten yasaklanmasına karar verilmiştir. Karar sanık 
tarafından temyiz edilmiş ve tarafımızca 3.6.2013 tarihinde temyize yanıt verilmiştir. 

 
5. Kanan Rasheed Bahjat isimli sanığın diploması olmadığı halde dişhekimliği faaliyeti 

yürütmek suçundan yargılandığı Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/442 E. sayı 
ile görülmekte olan ceza davasına Odanız adına katılma talebinde bulunulmuştur. 
Mahkeme 12.10.2010 tarihli duruşmada suçtan zarar görme ihtimalimizi göz önüne 
alarak katılma istemimizi kabul etmiştir. Sanık 03.02.2011 tarihli duruşmada ruhsatsız 
dişhekimliği faaliyeti yürütmekten suçlu bulmuş ve 1.000 TL idari para cezasına 
çarptırılmıştır.   
 

6. Bir dişhekimine hakaret eden hastanın yargılandığı Ankara 14.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
E.2013/411 sayılı dosyasına Oda adına katılma talebinde bulunulmuştur. Mahkeme 
katılma istemini reddetmiş, sanık hakkında üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle adli 
para cezasına hükmetmiştir. Bu karar Odanın katılma isteminin reddedilmesi yönünden 
20.3.2014 tarihinde temyiz edilmiştir. 
 

7. Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nin, Dişhekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları 
ve Eğitim Sürelerine Dair Ek-2 sayılı çizelgesinin tümünün ve Geçici 9. maddesindeki 
“…Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedonti, Periodontoloji ve Protetik 

Diş Tedavisi…” ibaresinin iptali istemiyle Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık aleyhine Danıştay 
8. Dairesi’nin E.2009/7829 sayılı dosyasında görülen dava açılmıştır. Daire 15.01.2010 
tarihli kararla dava konusu işlemler yönünden yürütmenin durdurulmasına, 16.02.2011 
tarihinde ise dava konusu düzenlemelerin iptaline karar verilmiştir. Bu kararın davalı 
idareler tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz incelemesini gerçekleştiren İdari Dava 
Daireleri Kurulu E.2011/1434, K.2012/512 sayılı ve 19.04.2012 tarihli kararıyla Danıştay 8. 
Daire kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu karara karşı 18.09.2012 tarihinde karar 
düzeltme isteminde bulunulmuştur.   

 
8. İki hekim adına Hasta Hakları Kurulu’nda meslek Odasından bir temsilci bulunması 

isteminin reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Hasta Hakları Uygulama 
Yönergesi’nin 11. ve 27. maddelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10. 
Dairesi’nin E.2010/4766 sayılı dosyasında görülmekte olan davada 24.11.2010 tarihinde 
yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiştir. 
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Bu karara tarafımızca 30.12.2010 tarihinde itiraz edilmiştir. İdari Dava Daireleri Kurulu 
29.09.2011 tarihinde itirazın reddine karar vermiştir. Dosyada duruşma günü verilmesi 
beklenmektedir.  
 

9. Dişhekimi olmadığı halde dişhekimi unvanını kullanan bir kişi hakkında yapılan suç 
duyurusu sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/53439 Karar nolu 
Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin kararına 11.09.2009 tarihinde itiraz edilmiştir. 
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 04.12.2009 gün ve 2009/2076 Değişik İş Nolu kararı 
ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 
sonrasında Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E.2010/129 sayılı dosyasında ilgili 
hakkında kamu davası açılmıştır. İlk duruşma 07.05.2010 tarihinde yapılmış ve sanık 
hakkında beraat kararı verilmiştir. Temyiz istemimizi inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi 
15.05.2012 tarihinde temyiz isteminin reddine karar vermiştir. 

 
10. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 1219 sayılı Kanun’un 41. maddesine 

aykırı biçimde dişhekimliği diploması olmadığı halde dişhekimliği faaliyeti yürütmekten 
bir kişi ile bu kişinin sahte dişhekimliği faaliyetini kendisine ait muayenehaneden 
yürütmesinden dolayı bu suça iştirak etmekten bir dişhekimi hakkında Çankırı 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya 21.05.2008 tarihinde katılma talebinde 
bulunulmuştur. Katılma talebimiz kabul edilmiş olup E.2008/12 sayılı dosyasında yapılan 
yargılama sonucunda, dişhekimliği faaliyetinde bulunan sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına, suça iştirak eden sanığın ise 1 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Bu 
karara sanıklar 04.07.2011 tarihinde Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmiştir. İtiraz 
incelemesi sürmektedir.  

 
11. Bir dişhekimi adına, Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından 03.11.2006 tarihinde 

işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmemesi işleminin hukuka aykırı olması nedeniyle 
YD’si ve iptali için Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2006/2671 E. sayılı dosyasında dava 
açılmıştır. Mahkemenin 26.10.2007 gün ve 2006/2671 E., 2007/1597 K. sayılı kararı ile 
işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı Belediye kararı temyiz etmiş olup 17.07.2008 
tarihinde temyize yanıt verilmiştir. Temyiz incelemesi Danıştay 8. Dairesi’nin E.2008/8131 
sayılı dosyası üzerinden yapılmıştır. 24.04.2012 tarihinde Ankara 5.İdare Mahkemesi'nin 
kararının bozulmasına karar verilmiştir. 11.10.2012 tarihinde karar düzeltme istemi 
reddedilmiştir.  Yerel Mahkeme 13.2.2013 tarihinde bozma kararına uyarak davanın 
reddine karar vermiştir. Bu karar 13.5.2013 tarihinde temyiz edilmiş olup temyiz 
incelemesinin tamamlanması beklenmektedir.  

 
12. Bir dişhekiminin kat maliklerinin tümünün yazılı onayını almadığı gerekçesiyle 

muayenehanesine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesine ilişkin Keçiören Belediye 
Başkanlığı’nın işlemlerinin iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin E.2013/232 
sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme 22.03.2013 tarihinde YD isteminin 
kabulüne, 10.10.2013 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı 
idarenin temyiz dilekçesine yanıt sunulmuştur.  
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13. Aynı dişhekimi adına, yürütmeyi durdurma kararı verilmeden önce Belediye tarafından 

tesis edilen muayenesinin mühürlenerek kapatılması işleminin iptali istemiyle Ankara 7. 
İdare Mahkemesi’nin E.2013/646 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme 
25.04.2013 tarihinde YD isteminin kabulüne, 28.11.2013 tarihinde ise dava konusu 
işlemin iptaline karar vermiştir. Bu karar da idare tarafından temyiz edilmiş ve tarafımızca 
temyize yanıt verilmiştir.  

 
II- Dişhekimlerinin bağımsız çalışma alanlarını daraltan, hizmet satın alma ve taşeron 
işçiliğine yönelik davalar; 

 
14. Yenimahalle Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 

09.12.2009 tarihli Protokol ile bu Protokol kapsamında Yenimahalle Belediyesine ait 
Karşıyaka İş Merkezinde Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda ağız 
ve diş sağlığı hizmetinin taşeron aracılığıyla gördürülmesi işleminin iptali istemiyle Ankara 
8. İdare Mahkemesi’nin E.2010/847 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme 
14.03.2013 tarihinde 09.12.2009 tarihli protokolün iptali sitemi yönünden davanın 
reddine, ağız diş sağlığı hizmetinin ihale yoluyla görülmesi işleminin iptaline karar 
verilmiştir. Davanın reddine ilişkin kısım tarafımızca iptaline ilişkin kısım ise idare 
tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi henüz tamamlanmamıştır.  
 

15. Bala Belediyesi’nin, Bala’daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde verilen hizmetlerin taşeron 
aracılığıyla gördürülmesi işleminin iptali istemiyle Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 
2006/1215 E. sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme 16.01.2008 gün ve 
2008/87 K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Karar davalı 
Belediye tarafından temyiz edilmiş olup 30.07.2008 tarihinde temyize yanıt verilmiştir. 
Temyiz incelemesini gerçekleştiren Danıştay 13. Dairesi E.2008/4552, K.2010/4858 sayılı 
ve 08.06.2010 günlü kararıyla davanın taraflarına usulüne uygun biçimde tebligat 
yapılmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur. Bozma kararı sonrasında 
Ankara 1. İdare Mahkemesi E.2010/2002 sayılı dosyada duruşma yapmış, K.2011/96 sayılı 
ve 20.01.2011 tarihli karar ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı 
idarenin temyiz istemine 01.06.2011 tarihinde de tarafımızca cevap verilmiştir. Danıştay 
13. Daire tarafından E.2011/1099 sayılı dosyada kararın YD istemini reddetmiş, temyiz 
incelemesini tamamlamamıştır.   

16. Yenikent Belediyesi’nin, Kızılay’daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki sağlık hizmetinin 
taşeron aracılığıyla gördürülmesi ve belediye sınırları dışında açılması işleminin iptali 
istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2005/2754 E. sayılı dosyasında açılan davada, 
2007/662 K. ve 30.03.2007 tarihli kararla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 
Davalı kararı temyiz etmiş olup 07.11.2007 günü tarafımızca temyize yanıt verilmiştir. 
Temyiz istemini görüşen Danıştay 8. Dairesi görevli mahkemenin Danıştay 13. Daire 
olduğuna karar vererek dosyayı 02.03.2010 tarihinde bu Daireye göndermiştir. Dosya 13. 
Daire’nin E.2010/1135 sayısında kayıtlı olarak incelenmeyi beklemektedir.    
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17. Mahalli İdareler Birliği’nin (M.İ.B), Maltepe’deki merkezinin taşeron aracılığıyla 
gördürülmesi ve merkezin üye belediye sınırları dışında açılması işleminin iptali istemiyle 
açılan Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2005/2068 E. sayılı dosyasında kayıtlı davada 
2007/999 K. ve 06.07.2007 günlü kararla dava reddedilmiştir. Temyiz istemini görüşen 
Danıştay 8. Dairesi E.2007/9547, K2010/2053 sayılı ve 26.04.2010 günlü kararla kamu 
hizmeti olan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kamu idarelerince taşeron aracılığıyla 
gördürülmesinin hukuka aykırı olduğu, bu merkezlerde çalışan dişhekimlerinin çalışma 
şekillerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz istemimizin 
kabulüne karar vermiştir. Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin E. 2010/1764 sayılı dosya 
üzerinde bozma kararındaki gerekçe doğrultusunda iptal kararı verilmiştir.  

18. Yenimahalle Belediyesinin “Gazi Üniversitesi Hastanesi Çayyolu Yerleşkesinde” Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği açarak Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne devretmesi ve 
burada ağız ve diş sağlığı hizmetinin taşeron aracılığıyla gördürülmesi işleminin 
yürütmesinin durdurulmasına ve iptali istemiyle Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 
E.2012/619 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Mahkeme 21.02.2013 tarihinde 
işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı idare kararı temyiz etmiş olup dosyaya 26.6.2013 
tarihinde temyize yanıt dilekçesi sunulmuştur.  
 

III- Disiplin Cezaları İle İlgili Dava ve Hukuki Girişimleri 
 
19. Bir dişhekiminin ikinci bir özel işyerinde dişhekimi olarak çalışma izni verilmesi talebi ile 

yaptığı başvurunun Odanız tarafından reddedilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle 
Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin E.2013/759 sayılı dosyasında açtığı davaya yanıt 
verilmiştir. Mahkeme 30.01.2014 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. 
Bu karar tarafımıza 13.3.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olup temyiz yoluna başvurulacaktır. 
 

20. Bir dişhekimi, Odanız Disiplin Kurulu’nun 30.05.2007 tarih ve 2007/024 sayılı kararıyla 
para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile bu işleme yapılan itiraz üzerine anılan 
kararı düzelterek onayan Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu’nun 10.09.2007 
tarih ve 92/2007 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava 
açmıştır. Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 21.07.2008 gün ve 2007/1552 E., 2008/1898 K. 
sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. 16.09.2008 tarihinde davacı tarafından 
karar temyiz edilmiş ve tarafımızdan temyize yanıt dilekçesi sunulmuştur. Dosya Danıştay 
8. Dairesi’nin E.2008/10176 sayılı dosyasında 11.04.2012 tarihinde davacının temyiz 
isteminin reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir. 
 
IV- Oda Tüzel Kişiliği ile ilgili Hukuki Girişimler 

 
21. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün "Sağlık Net 2 Veri Gönderimi" konulu 22.11.2012 

tarihli yazısının iptali istemiyle Danıştay 15.Daire E.2013/11443 sayılı dosyasında kayıtlı 
dava açılmıştır. 19.11.2013 tarihinde YD isteminin savunmadan sonra incelenmesine 
karar verilmiştir. 
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22. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tek ortaklı bir şirket tarafından ağız ve diş 
sağlığı merkezi açılması için ruhsat verilmesi işlemine karşı şirketin sahibi olan hekimin 
aynı zamanda bir başka Oda bölgesinde faaliyet göstermesi nedeniyle iptal istemiyle 
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2014/432 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır.  

23. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tek ortaklı olarak kurulan ve tek ortağı aynı 
zamanda bir başka Oda bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından ağız ve diş 
sağlığı merkezi açılması için ruhsat verilmesi işlemi ile ilgili mevzuata aykırı işlem tesis 
edilerek görevin kötüye kullanılması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. 

24. 31 Mayıs- 2 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Expodental 2012 Fuar 
Organizasyonu’nda stand yeri kiralayan ancak kira bedelini ödemeyen şirket hakkında 
Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/355 E. Sayılı dosyasında kayıtlı dava 
açılmıştır. Davanın ilk duruşması 20.3.2014 tarihinde yapılmıştır. Bununla birlikte ilgili 
şirket temsilcisi tarafından fatura tutarının ödenmesi kabul edildiğinden dosya sulh ile 
sonuçlanmıştır.  

25. Yurtdışı Kargo Kurye Taş. Dan. Tic. Ltd. Şti. tarafından Oda adına Ankara 24.İcra 
Müdürlüğü’nün 2010/3551 E. sayılı dosyasına kayıtlı olarak icra takibi başlatılmış ve 
tarafımızca borca itiraz edilmesi üzerine Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 
E.2010/756 sayılı dosyasında kayıtlı itirazın iptali davası açılmıştır. 11.06.2010 tarihinde 
davaya cevap verilmiştir. 23.07.2010 tarihinde cevaba cevap ve delil dilekçemiz 
sunulmuştur. Mahkeme 14.12.2011 tarihli duruşmada verdiği kararla ‘Takip  tarihinde 
alacağın muaccel olmadığı’ gerekçesi ile davayı reddine, davalının kötü niyet tazminatı 
isteğinin reddine karar verilmiştir. Yurtiçi Kargo Kurye Taş. Dan. Tic. Ltd. Şti. tarafından 
yeniden başlatılan icra takibine itiraz edilmiş, bu itirazın kaldırılması istemiyle şirket 
Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E.2012/180 sayılı dosyasında kayıtlı davayı 
açmıştır. 08.05.2012 tarihinde cevap dilekçesi sunulmuştur. 08.05.2012 tarihinde cevap 
ve delil dilekçesi sunulmuştur. 1.10.2013 tarihinde davanın reddine, kötü niyet 
tazminatının da reddine karar verilmiştir. Davalı tarafından karar temyiz edilmiş, 
11.2.2014 tarihinde temyize yanıt verilmiştir.   

26. Bir Yönetim Kurulu eski üyesi tarafından Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nın 16.10.2008 gün ve 029 sayılı olağan toplantısında Yönetim Kurulu 
Üyeliğinin düşürülmesine ilişkin alınan 2008/645 numaralı kararının iptali istemiyle 
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin E.2008/1641 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. 
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 09.07.2009 gün ve 2009/930 K. sayılı kararı ile davanın 
reddine karar verilmiştir. Davacının temyiz istemi Danıştay 8. Dairesi’nin 14.11.2012 
günlü kararıyla, karar düzeltme istemi ise aynı Dairenin 3.10.2013 günlü kararıyla 
reddedilmiştir.  

27. He Ajans sahibi Hasan Ersöz ile Tayadcan Hido Binumut hakkında tehdit suçunu işlediği 
gerekçesi ile Odanız şikayeti ile açılan Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesinde E.2010/1627 
E. numaralı davada sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar tarafımızca 
01.10.2011 tarihinde temyiz edilmiştir. Dosyada 3.10.2013 tarihli Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın tebliğnamesi tarafımıza ulaşmıştır.  

28. 2007 yılında Odanız temsilcisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ‘Fatura İtiraz 
Komisyonu’nda görev alan bir dişhekimine bu görevinde sarf ettiği emek ve zaman göz 
önüne alınarak Kurum tarafından 2.253,95 TL ödeme yapılmıştır.  
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Ancak ilgili mevzuat uyarınca ödemenin yapılmaması gerekirken sehven ödendiği öne 
sürülerek Kurum tarafından ücret geri istenmiş ve tarafımızca ücretin iade edilmesini 
gerekli kılan bir mevzuat hükmünün bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Bunun 
üzerine Kurum tarafından icra takibi başlatılmış, takibe itiraz etmemiz üzerine de Ankara 
10. İş Mahkemesinde 2010/835 E. ile görülen dava açılmıştır. Bu dava isteminiz üzerine 
Oda adına tarafımızca takip edilmiştir. Süren yargılama sonunda mahkeme, 22.12.1011 
tarihli duruşmada dişhekimine yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğu ve iadesinin 
gerekmediği gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Bu karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 
14.3.2013 günlü kararıyla dosyaya genel mahkemelerce bakılması gerektiği belirtilerek 
bozulmuştur. Bozmadan sonra dosyayı inceleyen Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 
18.7.2013 günlü kararıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunu belirterek 
görevsizlik kararı vermiştir. Bu karar üzerine dosya Ankara 11. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin E.2013/393 sayılı dosyasına kayıtlanmıştır. Anılan Mahkemece de 
5.11.2013 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın mercii tayini için Yargıtay 17. 
Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Dosyada görevli mahkemenin 
belirlenmesi beklenmektedir.  

29. Bir dişhekimi tarafından Oda’nızın kendisi hakkında gerçeğe aykırı yazılar yayımladığı ve 
haksız olarak disiplin soruşturması başlattığı, bu nedenlerle de kişilik haklarının zarar 
gördüğü iddiasıyla 15.000,00 TL manevi tazminat istemli bir dava açmıştır. Ankara 
12.Asliye Huk.Mah.E.2010/510 sayılı dava Odanız adına takip edilmiş, dosyaya cevap, 
cevaba cevap ve delil dilekçeleri sunulmuştur. Davanın idari yargıda görülmesi gerektiği 
yönündeki görev itirazımızın mahkemece 20.09.2011 tarihli duruşmada reddedilmesi 
üzerine dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmek üzere, Danıştay Başsavcılığına 
sunulması isteminde bulunulmuştur. Bu istemimiz Danıştay Başsavcılığı tarafından uygun 
bulunarak Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmuş ancak Uyuşmazlık Mahkemesi süre 
yönünden süresi içerisinde başvurulmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. 
Yargılamaya 12. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından devam edilmiş ve 02.10.2012 
tarihinde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. Davacının temyiz istemi 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2.4.2013 günlü kararıyla reddedilmiştir.  

30. 04.01.2011 tarihinde 05.11.2010 tarih ve 44100 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans 
Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge'nin bazı maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 11. Dairede 2011/557 E. sayılı 
dosyada görülmekte olan Dosyada 28.4.2013 günü duruşma yapılacaktır.  

31. Odanız adına 02.12.2010 tarih ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan İkinci 
Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının 
Uygulanmasına Dair Yönerge'nin diş tabipleri yönünden bazı maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle 31.01.2011 tarihinde dava açılmıştır. Dosyada 25.11.2013 
tarihinde Yönergenin dayanağı olan Yönetmelik hükümlerinden birinin iptal edildiği 
gerekçesiyle Yönerge hükümlerinin iptaline, bir diğer Yönetmelik hükmü yönünden ise 
davanın reddine karar verilmiştir.   
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32. Odanız üyesi bir hekimin döner sermayeden ek ödeme yapılması istemiyle yaptığı 

başvurunun reddine ilişkin Ank.Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkez Başhekimliği'nin 
10.05.2011 gün ve 875 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile üyenizin hak 
ettiği döner sermaye ek ödemesinin hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 
birlikte tahsili istemli dava açılmıştır. Davada ayrıca üyenize işlemin dayanağı olan 6111 
sayılı yasanın Anayasaya aykırılığı itirazında bulunulmuştur. Ankara 16. İdare Mahkemesi 
tarafından 2011/1068 E. sayı ile görülen davada, 28.07.2011 tarihinde yürütmeyi 
durdurma istemimizin reddine karar verilmiş, 16.08.2011 tarihinde bu karara yaptığımız 
itiraz da reddedilmiştir. Mahkeme 26.12.2011 tarihinde davanın reddine karar vermiştir. 
Temyiz incelemesini gerçekleştiren Danıştay 11. Dairesi E.2012/5300 sayılı dosyada 
27.11.2013 tarihinde temyiz isteminin reddine karar vermiştir. Bu karar hukuki yarar 
bulunmadığından karar düzeltme yoluna başvurulmamıştır.   

33. Bir Dişhekimine yönelik kamu görevlisini kasten yaralama, görevi yaptırmamak için 
direnme suçlarını işledikleri gerekçesi ile bir hasta yakını hakkında açılan ceza davası 
Odanızın talebi üzerine müşteki vekili olarak yürütülmüştür. Kamu davası sonucunda 
Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E.2011/670, K.2011/893 sayılı ve 28.09.2011 
günlü kararı ile etkili eylem suçunun direnme suçunun unsuru olduğundan bu hususta 
karar verilmesine yer olmadığına; görevlilere karşı direnme suçu yönünden ise sanığın 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Cezada ağırlaştırıcı bir takım unsurların dikkate 
alınmaması nedeniyle mahkeme kararı tarafımızca 14.11.2011 tarihinde temyiz 
edilmiştir.   

34. Kamu görevini yerine getiren bir dişhekimine hasta tarafından hakaret edildiği ve tehditte 
bulunulduğu gerekçesiyle Ankara 2. Çocuk Mahkemesi'nin E.2012/364 sayılı dosyasında 
açılan ceza davasına Odanızın talebi üzerine hem olaydan zarar gören dişhekiminin vekili 
hem de Odanın vekili olarak katılınmıştır. Oda adına dosyaya katılma isteminde 
bulunulmuş ve Mahkemenin 08.11.2012 tarihli kararıyla istem kabul edilmiştir. Hastanın 
1 yıl  2 ay hapsine, suç tarihindeki yaşı ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 
indirim uygulanarak 7  ay 23 gün hapsine, bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 
hakaret yönünden ise dişhekiminin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle kamu davasının 
düşürülmesine karar verilmiştir.  
  
B. HUKUKSAL GÖRÜŞ YAZILARI, SÖZLEŞME İNCELEME VE DÜZENLEMELER HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME, İHTARNAME VE BAŞVURULAR 
 

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’nce SABİM'e yapılmış isimsiz şikayet başvurusuna istinaden yapılacak 
işlemlere esas olmak üzere Odanın 2013 tarih 2 sayılı dergisinin gönderilmesi 
istemine ilişkin yazılı yanıt taslağı hazırlanmıştır.  

2. Bir dişhekiminin kullandığı internet sitesi adresinin bir başka kişi tarafından bir başka 
uzantı ile alındığı ve bu internet adresinden kişilerin bir başka adrese 
yönlendirildikleri, bu yöntemle çalıştığı sağlık kuruluşuna ulaşmak isteyenlerin başka 
hekimlere yönlendirilmesi nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen başvurusu 
hakkında değerlendirmelerimiz aktarılmıştır. 

3. Odanız ile Glaxosmithkline İLAÇLARI SAN ve TİC. A.Ş arasında imzalanması düşünülen 
sponsorluk sözleşmesi hakkında hukuki değerlendirmelerimiz aktarılmıştır. 
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4. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne Oda ile yaptığı yazışmalarda dikkat etmesi 
gereken hususları bildiren bir yazı taslağı oluşturulmuştur. 

5. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Oda üyelerine gönderilen ve 
muayenehanesi olan hekimlerden hasta verilerini varsa reçete veri seti ile birlikte 
Sağlık Net 2 sistemi üzerinden Müdürlüğe göndermelerini isteyen yazının kaldırılması 
istemiyle başvuru dilekçesi hazırlanmıştır. 
  

2013 YILI GÖRÜŞ YAZILARI 
1. Alo 182 Sağlık Bakanlığı Hastane Randevu Sisteminin medyada Kamu Spotu 

yöntemiyle yapılan tanıtımındaki bilgilendirme eksikliğinin düzeltilmesi talepli dilekçe 
hazırlanmıştır.  

2. Bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği internet adresi ile aynı isimli adresin başka siteye 
yönlendirilmesi hakkında değerlendirmelerimiz sunulmuştur.  

3. Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasına ilişkin 
hukuksal değerlendirmemiz paylaşılmıştır. 

4. Bir dişhekimi adına genel kura sonucu atandığı hastanede göreve başlatılması için 
gereken işlemlerin yürütülmesi ile göreve başlatılacağı tarih ile atandığı tarih 
arasındaki yoksun kaldığı maaş ve diğer alacaklarının ödenmesi istemiyle başvuru 
dilekçesi hazırlanmıştır.  

5. Muayenehane sahibi dişhekiminin, Laboratuvar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için diş 
protez laboratuvarı açması ve bu işyerinde diş teknisyeni çalıştırılmasına ilişkin 
görüşümüz aktarılmıştır. 

6. Bir dişhekimi hakkında reklam yasağına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 
başlatılan disiplin soruşturması ile ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Ankara İli 2. 
Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nce bilgi, belge talep edilmesine 
ilişkin yazıya yanıt hazırlanmıştır.  

7. Bir dişhekimi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda verilen disiplin cezası 
kararının TDB tarafından bozulması üzerine yürütülecek işlemler hakkında bilgi notu 
sunulmuştur.  

8. Yurtdışından yayın yapan kuruluşların denetimi hakkında hukuki görüş verilmiştir. 
9.  Bir dişhekiminin özel bir hastanede kendi hastalarına anestezi ya da sedasyon altında 

tıbbi uygulama yapıp yapamayacağı yazılı olarak yanıtlanmıştır.  
10. Ankara Valiliği’nin resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uyulmadığına 

ilişkin yazısına yanıt hazırlanmıştır.  
11. Site içerisinde bulunan muayenehanelere ait tabela ve yönlendirme levhalarının 

yerleştirilmesinde site yönetiminden izin alınıp alınmayacağına ilişkin 
değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır.  

12. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin "Klinik İş Yükümlülükleri” konulu 
yazısına ilişkin değerlendirmelerimiz sunulmuştur.  

13. Serbest olarak çalışma kayıtları bulunmayan ve Ankara Dişhekimleri Odası’na 
bildirdikleri iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamayan üyeleriniz açısından 
yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmiştir.  

14. Güvenlik görevlilerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarındaki görev ve 
sorumlulukları hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.  
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15. Muayenehanelerinde ve üniversite hastanelerinde çalıştıkları süreler içinde X ışınına 
maruz kalan üyelerinizin fiili hizmet zammı uygulamasından yararlanmak için Ankara 
Dişhekimleri Odası’na yaptığı başvuru yanıtlanmıştır.  

16. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunulmak üzere Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 
özel sağlık kuruluşlarının tabela ve tanıtım standartları hakkında bilgi sunulması ile 
Müdürlük tarafından sağlık kuruluşlarının bu yönlerden hukuksal düzenlemelere 
uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülen işlemler hakkında Odaya bilgi verilmesi 
istemli dilekçe hazırlanmıştır.  

17. Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in dişhekimlerini etkileyip etkilemediğine ilişkin 
görüşümüz sunulmuştur.  

18. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından dişhekimi muayenehanelerinde 
gerçekleştirilen hukuka aykırı denetimlere son verilmesi istemiyle bir başvuru 
dilekçesi oluşturulmuştur.  

19. Bir dişhekimi adına 2007 yılından önce muayenehanesini açtığından Belediyeden 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasına gerek olmadığı, aksi yöndeki uygulamalara 
son verilmesi istemiyle bir başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.  

20. Bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosunda uzman (ortodonti uzmanı) 
olarak çalışan bir dişhekiminin mesai saatleri dışında ve cumartesi günleri özel bir 
sağlık kuruluşunda çalışıp çalışamayacağı, çalışabilecek ise yalnızca yaşadığı yerde mi 
çalışabileceği, nereye başvuru yapması gerektiğine ilişkin sorularına yazılı yanıt 
verilmiştir.  

21. Bir dişhekiminin adi ortaklık şeklinde kurulmuş bir şirket tarafından açılan ağız ve diş 
sağlığı polikliniğinde ücretli olarak çalışma isteminin hukuka uygunluğu 
değerlendirilmiştir.  

22. Bir dişhekimine SABİM sistemindeki şikayete ilişkin Başhekimliğe sistemin yeniden 
oluşturulması istemiyle bir başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.  

23. TDB Kanun değişikliği önerileri hakkında görüş verilmiştir. 
24. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 

yapılan 28.6.2012 tarihli değişiklik ile ilgili bilgilendirme metni hazırlanmıştır. 
25. Dişhekiminin mazereti nedeniyle muayenehanesinde geçici süre ile bir başka 

meslektaşının çalışmasına ilişkin hukuki değerlendirmelerimiz sunulmuş ve geçici süre 
ile çalışma bildirim yazı taslağı hazırlanmıştır. 

26. Dişhekimleri hakkında başlatılan soruşturma sonucunda yeni bilgi ve belgelerin 
TDB’ye sunulması için gerekli yazı taslağı hazırlanmıştır. 

27. Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında polikliniklerde hekim çalışmasına ilişkin 
hukuksal değerlendirmemiz aktarılmıştır. 

28. Sağlık Net 2 sistemi ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüklerinin hukuka 
aykırı işlemleri nedeniyle dişhekimlerinin kullanabilecekleri şerh metni 
oluşturulmuştur. Bazı şirketler tarafından Odanın üyesi olan dişhekimlerine 
gönderilen ve Sağlık Net2 uygulamasının iptal edilmediği, bu sisteme geçiş için gerekli 
programların alınmasının Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulduğu, veri 
göndermeleri gerektiği şeklindeki hukuka aykırı açıklama ve iletilerin durdurulmasını 
isteyen ihtarnameler hazırlanmıştır. 

 
 



 
 

144 

Hukuk Mücadelemiz 
 

29. Tek ortaklı şirket adına ruhsat verilemeyeceği, ayrıca şirketin sahibi olan dişhekiminin 
başka Oda bölgesinde meslek icrasında bulunduğu gerekçesiyle bir ağız ve diş sağlığı 
polikliniğine ruhsat verilmemesi istemli başvuru dilekçesi hazırlanmıştır. Bu başvuruya 
rağmen hukuka aykırı olarak ruhsat veren Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.  

30. Bir dişhekiminin çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında bir başka özel sağlık kuruluşunda 
“konsültan hekim” olarak çalışma istemli başvurusu hakkında hukuki 
değerlendirmelerimiz sunulmuştur. 

31. Bir dişhekiminin merkez ve merkeze bağlı şubeler şeklinde çalışacak ağız ve diş sağlığı 
hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ortak olma düşüncesi hakkında hukuki 
görüşümüz aktarılmıştır.  

32. Birden fazla ilde çalışma hakkında hukuki değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır. 
33. Cezaevinde bulunan bir kişinin ağız ve diş sağlığı hizmeti almak üzere başvurduğu bir 

kamu kurumundaki dişhekimini şikayeti ile ilgili hukuki değerlendirmemiz sunulmuş, 
bu kapsamda çeşitli başvuru dilekçeleri hazırlanmıştır.  

34. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin çokça sorulan sorulara yanıt 
hazırlanmıştır. 

35. Bir dişhekimi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Diş Dostu Derneği ile 
imzalamış olduğu sözleşmeye ilişkin hukuki değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır. 

36. Oda üyesi dişhekimlerine mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla hasta başında 
uygulamalı eğitimin, İstanbul’dan gelecek bir eğitici tarafından, Ankara’da bulunan bir 
ağız ve diş sağlığı merkezinde/polikliniğinde verilebilmesi hakkında hukuki görüş 
verilmiştir. 

37. Ağız diş sağlığı polikliniğinin eczaneler ile aynı binada açılması hakkında hukuki 
değerlendirmeler sunulmuştur. 

38. Bir dişhekimi hakkında disiplin soruşturması yürütülebilmesi için gerekli olan protokol 
defterinin sunulması istemiyle özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine yazılabilecek yazı 
taslağı oluşturulmuştur. Kayıtların Savcılıkta olduğunun bildirilmesi üzerine Savcılığa 
yazılabilecek yazı taslağı hazırlanmıştır. 

39. Bir dişhekiminin yeni kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle kendisine verilen disiplin 
cezasının kaldırılması istemli başvurusu hukuki açıdan değerlendirilmiştir. 

40. Bir üyenizin aidat borçları ile ilgili başvurusu hakkında hukuki görüş verilmiştir. 
41. Bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin mesul müdür değişimine ilişkin başvurusu 

hakkında değerlendirmelerimiz sunulmuştur. 
42. Bir üyenizin özel bir ağız ve diş sağlığı merkezinde hastalarına sedasyon uygulayıp 

uygulayamayacağına ilişkin sorusu yazılı olarak yanıtlanmıştır. 
43. İş Mahkemesi tarafından gönderilen ve dişhekimi asistanı olarak özel bir sağlık 

kuruluşunda görev yapan kişinin alabileceği ortalama ücret miktarını soran yazıya 
verilebilecek yanıt yazısı hazırlanmıştır.  

44. Meslek örgütünün kamuda çalışan ve Oda üyesi olmayan dişhekimlerinin etik ihlalleri 
hakkında soruşturma açması, disiplin cezası uygulaması yetkileri hakkında hukuki 
görüş verilmiştir. 

45. Etimesgut Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Tıp Merkezi’nde çalışmak üzere Ankara 
Dişhekimleri Odası’na üyelik talebinde bulunan dişhekimlerinin üyelik statüsünün 
belirlenmesine ilişkin hukuki değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır.  
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46. 14.02.2013 tarih ve 28559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele 
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi sunulmuştur. 

47. 14.02.2013 tarihinde yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız Ve 
Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans 
Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge hakkında bilgi sunulmuştur. 

 
2012 YILI GÖRÜŞ YAZILARI 

1. Bir üyenizin isteği üzerine Uygunluk Belgesi iptali hakkında başvuru taslağı 
hazırlanmıştır. 

2. Seçimle ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma zorunluluğuna ilişkin hukuksal 
değerlendirmemiz sunulmuştur. 

3. Üyeniz dişhekiminin Almanya’da diploma almanın yanı sıra serbest dişhekimliği 
yapabileceğini gösterir bir belge de istemesi ile ilgili görüş yazısı yazılmıştır. 

4. Kurumlar ile Odaya kayıtlı bulunan dişhekimleri arasında çalışanlar ve sigortalılarının 
diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmelere ilişkin yazı taslağı 
hazırlanmıştır. 

5. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne yazılan; ağız diş sağlığı merkezleri ve kamu dişhekimliği birimlerinde 
amalgam dolgu yapılmasını yasaklanması ve malzemeleri toplattırılmasına ilişkin 
başvuru taslağı hazırlanmıştır. 

6. İkinci iş konusunda Odanızdan onay isteyen üyenizin başvurusuna ilişkin hukuksal 
değerlendirmemiz sunulmuştur. 

7. Üyeniz dişhekiminin diş ağrısı nedeniyle randevu almak üzere aranması ancak 
dişhekiminin hastayı başka bir hekime yönlendirmesiyle ilgili, hastaya görüş yazısı 
yazılmıştır. 

8. Aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dişhekimlerine gönderilmek üzere 
aidat cezası konulu yazı taslağı hazırlanmıştır. 

9. ADO Klinik Bilimler Dergisi’nin baskı ve dağıtım maliyetini azaltmak amacıyla baskı 
adedinin düşürülmesi ve yazarlar dışında üyelerin dergiye internet ortamında erişimin 
sağlanmasına, derginin aynı zamanda Türkiye Klinikleri Atıf Dizininde yayınlandığı, 
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği de dikkate 
alındığında baskı adedinin düşürülmesi ve yayının internet ortamında erişime 
açılmasının hukuksal açıdan bir sorun oluşturup oluşturmayacağı hakkında bilgi 
istenmesi üzerine görüş yazısı hazırlanmıştır. 

10. Üyenizin başvuru üzerine, Diş Protez Laboratuvarı sahibi bir dişhekiminin, başka bir 
sağlık kuruluşunda sigortalı olarak çalışmak istemesine ilişkin hukuksal 
değerlendirmemiz sunulmuştur. 

11. Üyeniz tarafından yönlendirilen ileti üzerine, Alışveriş Merkezlerinde sağlık kuruluşu 
açılmasına ilişkin görüş yazımız sunulmuştur. 

12. Üyenizin ağız ve diş sağlığı polikliniğinin bulunduğu müstakil binanın önüne bayrak 
direği dikmenin bir sakıncası olup olmadığı sorusuna yönelik görüş yazımız 
hazırlanmıştır. 

13. İkinci iş konusunda Odanızdan izin isteyen üyenizin başvurusuna ilişkin hukuksal 
değerlendirmemiz bulunmaktadır. 
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14. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 
reklamla ilgili hükmünün değişikliği hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.  

15. Tıp doktoru hekimin iki dişhekimiyle birlikte poliklinik açma istemine ilişkin dilekçesi 
ile ilgili hukuki değerlendirmemiz yapılmıştır. 

16. Üyenizin aidat borçları nedeniyle hakkında icra takibi başlatılması, bu borçların 
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle silinmesini talep etmesi üzerine 
değerlendirmemiz sunulmuştur.  

17. Dişhekimleri tedavi ücreti alacağına ilişkin ihtarname örneği hazırlanmıştır. 
18. Poliklinik sahibi dişhekiminin özel hastaneye hissedar olması hakkında görüşlerimiz 

sunulmuştur.  
19. Muayenehane faaliyeti de bulunan öğretim üyelerinin zorunlu mesleki sorumluluk 

sigortası yaptırması hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.  
20. Dişhekimleri Partisi sözleşmesi hazırlanmıştır.  
21. Üyeniz Mehmet Faruk Gülseren’in kamu görevi yanında ağız ve diş sağlığı polikliniği 

açmak üzere kurulacak bir ticari şirkete ortak olup olamayacağına ilişkin sorusu 
hakkında hukuki değerlendirmelerimiz sunulmuştur.  

22. Üyenizin kendine ait muayenehanenin dışında babasına ati bir başka adresteki 
muayenehanede haftanın bazı günlerinde protetik diş tedavilerinde yardımcı olmak 
amacıyla çalışmasının hukuka uygun olup olmadığını sorusuna ilişkin görüşlerimiz 
sunulmuştur.  

23. Üyenizin meslek icrasında bulunmadan şirket şeklinde açılmış birden fazla ağız ve diş 
sağlığı polikliniğine ortak olup olamayacağı hakkında görüşlerimiz sunulmuştur. 

24. 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme 
Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi sunulmuştur.  

25. Dişhekimlerinin muayenehanelerine veya özel sağlık kuruluşlarına yapılan reklam ve 
tanıtım kurallarına uygunluk denetimleri sonucunda faaliyet durdurma yaptırımı 
uygulanmasına son verilmesi ve bu yöndeki işlemlerin geri alınması istemine ilişkin 
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.  

26. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hukuka aykırı olarak dişhekimlerinin 
muayenehanelerine veya özel sağlık kuruluşlarına yapılan reklam ve tanıtım 
kurallarına uygunluk denetimleri sonucunda faaliyet durdurma yaptırımı uygulanması 
işlemlerine son verilmesi istemiyle Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.  

27. Belirtilen şirketin bir dişhekimi ve bir hekimle limited şirket olarak kurulduğunun, bu 
şirketin yapısı, ortaklık, ağız ve diş sağlığı hizmetinin sunumu ve yabancı 
dişhekimlerinin odaya üyeliği gibi beş konuda bilgi istenmesi üzerine görüşlerimiz 
sunulmuştur.  

28. 'Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla 
Halledilmesine İlişkin Yönetmelik ile ilgili hukuki bilgi notu yazılmıştır.  

29. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 29.9.2012 gün ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
yayımlanması üzerine; dişhekimlerini etkileyen değişikliklere ilişkin hazırladığımız 
bilgilendirme metni sunulmuştur.  

30. Elektronik Ortamda Ticaret Program Kullanıcısı Üye İş Yerleri için ek sözleşme gözden 
geçirilmiştir.  
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31. Sanal Ortamda Yabancı Para Cinsinden Yapılan Sözleşmelerin Bankaca Uygulanmasını 
İçeren Ek Sözleşme gözden geçirilmiştir.  

32. Yeni Sanal Üye Başvuru Formu düzeltilmiştir.   
33. Dişhekiminin mesleğini icra etmeksizin,  ağız ve diş sağlığı hizmeti veren birden fazla 

poliklinik ya da merkezine ortak olup olamayacağı konusunda bilgi notu 
hazırlanmıştır. 

34. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda Dişhekimlerini İlgilendiren Yeni 
Düzenlemeler’e ilişkin bilgi notu sunulmuştur.  

35. Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi olan dişhekimlerinin odaya üyeliklerinin zorunlu olup 
olmadığı konusunda hukuki değerlendirmemiz sunulmuştur.  

36. Ortodontik diş tedavisinin zamanında ve gereği gibi yapılabilmesi için özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarına sevki için gerekli işlemlerin yapılması istemiyle başhekimliğe 
başvuru taslağı hazırlanmıştır.  

37. Ortodonti bölümlerindeki hasta yığılması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan dişhekimlerinin hastaları sevk etmelerinin sözlü olarak kurum yöneticileri 
tarafından yasaklanmasına ilişkin hukuki değerlendirmemiz sunulmuştur.  

38. Üyenizin Süt iznini kullandığı süreçte gece nöbetine tabi tutulması hakkında dilekçe 
taslağı hazırlanmıştır.  

39. ADO- FM Danışmanlık Tanıtım Sözleşmesi düzeltilmiştir.  
40. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açılması için şirketleşmenin zorunlu olup olmadığı ile ilgili 

hukuki değerlendirmemiz sunulmuştur.  
41. Dişhekimliği 4. ve 5. sınıf öğrencisi Stajyer Dişhekimlerine, katkı sundukları sağlık 

hizmeti ile orantılı bir ücret verilmesi, sosyal güvenlik hakkı tanınması, uygulamalı 
eğitimlerde kullandıkları sarf malzemelerinin temininin sağlanması hakkında 
TBMM’ye başvuru metni hazırlanmıştır.  

42. Üyelere yapılan aidat uyarısı yazı taslağı hazırlanmıştır. 
43. Üyeniz dişhekiminin bilgi edinme başvurusu üzerine görüşlerimiz sunulmuştur. 
44. Dişhekimleri için bilirkişi raporu taslağı hazırlanmıştır. 
45. Sağlık Net 2 uygulaması ile ilgili bilgilendirme ve İl Sağlık Müdürlüğü’na başvuru 

taslağı hazırlanmıştır. 
46. 650 sayılı KHK’nin iptali ile ilgi üyelere yönelik bilgilendiren yazısı hazırlanmıştır. 
 
C. SÖZLÜ DANIŞMANLIKLAR 
Çalışma raporu döneminde ihtiyaç duyulan gündemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu 
toplantılarına katılınmış ve sözlü danışmanlık hizmeti verilmiştir.  
- Oda üyesi Dişhekimlerinin bazılarına yüz yüze görüşme yolu ile çoğunluğuna ise sözlü 

olarak sordukları sorulara yanıt verilmiştir. 
- Bazı dişhekimlerine dilekçe örnekleri hazırlanmış, 
- Elimizdeki bilgi ve belgeler paylaşılmıştır.  

Danışmanlık verilen dişhekimi sayısı doğrudan avukatlar tarafından yapılan görüşmeler kayda 
girmediği için bilinmemekle birlikte Sekretaryamız aracılığı ile bağlandığı için kayda giren 
sözlü danışmanlık hizmeti verilen dişhekimi sayısı 194. 

 
Arayan dişhekimlerinin karşılaştıkların sorunların ise daha çok aşağıdaki alanlarda 
yoğunlaştığı görülmektedir: 
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� Muayenehane açma ve çalışma koşulları,  
� Sağlık Net 2 sistemi ve e-reçete uygulamaları, 
� Şirket ortaklığı 
� Tam gün uygulaması, 
� Hasta şikayetleri. 
 

İCRA DOSYALARI VE İŞLEMLERİ 
 

Oda üyesi dişhekimleriyle ilgili olarak 2008 yılında başlatılan 206 adet ve 2013 yılında 120 
icra dosyasından;   
� 160 civarında icra dosyasındaki alacak tam veya kısmi olarak tahsil edilmiş, tahsilata 

ilişkin Ankara Dişhekimleri Odası’na raporlar verilmiştir. 
� Bu icra dosyalarından iş bu çalışma raporu döneminde tahsil edilen toplam 18.744,26 

TL tarafınıza aktarılmıştır.   
� İcra takipleriyle ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş, dosya borcuna ilişkin 

hesaplamalar yapılarak bilgi verilmiş,    
� Tüm icra dosyalarının kontrolleri İcra Müdürlüğünde yapılmış,  
� Bizzat icra dosyalarına yatan paralarla, dosya borçlusu dişhekimleri tarafından 

büromuzda ve banka hesap numaralarımıza yatarak tahsil edilen dosya alacakları, 
teslim belgeleri ve ayrıntılı ödeme tabloları ile birlikte Ankara Dişhekimleri Odasına 
sunulmuştur.     
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Bilimsel Etkinlikler 
 

TDB 19.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ ve EXPODENTAL 2012   
ORGANİZASYON KOMİTESİ (28 Mayıs - 02 Haziran 2012) 

 
TDB ve Kongre Başkanı                KAYIT KOMİTESİ 
Prof. Dr. Taner YÜCEL                Nihat KÖKSAL 
ADO ve Organizasyon Komitesi Başkanı                Adnan UZLUER 
Merih BAYKARA                Deniz GÜRSOY 
A. R. İLKER CEBECİ                Ersin KAYA 

TDB Kongre Sorumlusu                Orhan COŞKUN 
Cengiz TAMTUNALI                Süleyman DEMİRDÖVEN 

Kongre Genel Sekreteri                MALİ KOMİTE 
Serdar SÜTCÜ                Alper ALKAN 
Kongre Koordinatörleri                Alp KÖFTECİ 
Onur ŞENGÜN                Ercan SÜKÜT 
Murat AKKAYA                Hanife ÖZDAMAR 

BASIM YAYIM KOMİTESİ                Sibel KEPEZ ÜLKÜ 

Helin ARAS TEK                SERGİ KOMİTESİ 
Fulya BASMACI                Erdal ERGÜNOL 
Işın KARAHANLI                Aziz AVCIOĞLU 
Neslihan SEVİM                Dağhan ERBAZ 
Serkan ER                Ercan BAYSAL 
Serhat ÖZSOY                Tahir Özkan KALKAN 
Kaan ORHAN                SOSYAL KOMİTE 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ                Murat ÇAĞLAR 
Burcu KURTİŞ                Ali KARAAĞAÇ 
Ahu Eser ESET                Dolunay ÜNDEMİR 
Cihat SOPACI                Ersel ÖZDEMİR 
Hakan YAŞAR                Evrim AKTAŞ AYDIN 
Sibel UZBİLEK                Funda TOSUNAL TANRIKULU 

BİLİMSEL KOMİTE                Halit Yosun ÇIĞIR 

Prof. Dr. Nermin YAMALIK                Mustafa Kemal TAŞ 
Prof. Dr. Berrin ÜNSAL                Sami Can BALÇIK 
Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN                Tuna CAVBİN 
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR                TEKNİK KOMİTE 
Prof. Dr. Nehir ÖZDEN                Nil ALTAY 
Prof. Dr. Nihal AVCU                Ali YAKAR 
Prof. Dr. Nurhan ÖZTAŞ                Buğra ÖZEN 
Prof. Dr. Sina UÇKAN                Burak HASAR 
Prof. Dr. T. Ufuk Toygar MEMİKOĞLU                Burak YANDIMATA 
Doç. Dr. Cem GÜNGÖR                Didem KEÇECİOĞLU ERGÜVEN 
Doç. Dr. Güliz GÜNCÜ                Selmin SELÇUK 
Doç. Dr. Ömer Engin BULUT                Yaşar BERBEROĞLU 

Dr. Seçil KARAKOCA  

 
 
emeği geçen herkese teşekkürlerimizle… 
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Konuşmacı  
Konu Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Bahadır GİRAY (Bşk.) 
------------------------------------ 
Tomas ALBREKTSSON 

   
 

Implant Yüzeyleri ve Başarıı 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Kemal ÜNSAL (Bşk.) 
------------------------------------ 
Martin LORENZONI 

   
Gelişmiş Implant Rehabilitasyonu: Estetik-

Navigasyon, Immediat Yükleme ve Cad/Cam 
Prof. Dr. 
--------------- 
Dr. 

Hüsnü YAVUZYILMAZ (Bşk.) 
------------------------------------ 
Nadine MUHLENBERG 

   
 

Estetik Dişhekimliği: Güzel Br Gülümseme İçin Farklı 
Yöntemler 

Prof. Dr. 
 
--------------- 
Dr. 

Tülin Ufuk TOYGAR 
MEMİKOĞLU (Bşk.) 
------------------------------------ 
Robert KERSTEIN 

   
 
 

Dijital Oklüzyon Kullanarak Muayenehane Pratiğinde 
Daha Hızlı ve Verimli Çalışma 

Prof. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr. 

Mete ÜNGÖR (Bşk.) 
------------------------------------ 
Mehmet Baybora KAYAHAN 

   
 

NiTi Döner Aletler: Değişen Kavramlar ve Hayatımızı 
Kolaylaştıran Uygulamalar 

Prof. Dr. 
--------------- 
 
Prof. Dr. 
 
 
Doç. Dr.  
 
 
Prof. Dr. 

Hakan AKINCIBAY (Bşk.) 
------------------------------------ 
 
Zafer GÜNEY  
 
 
Nurhan ÖZALP 
 
 
Nurcan BUDUNELİ 

  DİŞHEKİMLİĞİNDE AKILCI  
İLAÇ KULLANIMI  
 
İlaç Kullanımında Uyulması Gereken Prensipler 

 
Çocuk Dişhekimliğinde Reçete Yazmak 

Peridontal Tedavide İlaç Kullanımı 

Dr. 
---------------
Doç. Dr.  

Seçil KARAKOCA (Bşk.) 
------------------------------------ 
M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU 

   
 

Dijital Dişhekimliği: Optimize Materyaller ve Cad-Cam 
Uygulamaları 

Doç. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr. 
  

M. Erhan 
ÇÖMLEKOĞLU (Bşk.) 
------------------------------------ 
Cemal YEŞİLYURT 

   
 

Hangi Restorasyon? Hangi Hastalarda? Ne Zaman? 
Neden? 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Nurcan BUDUNELİ (Bşk.) 
------------------------------------ 
Bülent KURTİŞ 

   
 

Her Yönüyle Ultrasonik Kemik Cerrahisi 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.  

Bülent KURTİŞ (Bşk.) 
------------------------------------ 
Aslan GÖKBUGET 

  Periodontitisli Hastalara Implant Yapılır mı? 
Periimplantitis ve Risk Yönetimi 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.   

Nehir ÖZDEN (Bşk.) 
------------------------------------ 
Mutlu ÖZCAN 

   
Adeziv Dişhekimliğinde Klinik Başarının Anahtarları. 

Prof. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr.    

Onur ŞENGÜN (Bşk.) 
------------------------------------ 
Özgür PEKTAŞ 

   
Muayenehanede Uygulanabilecek Basit Cerrahi 

Teknikler. 
Doç. Dr. 
--------------- 
Dr.     

Esra CAN (Bşk.) 
------------------------------------ 
Uğur DEMİR 

  Porselen Laminant Veneer Restorasyonlar: 
Endikasyon ve Preparasyonu.  
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Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.  
Prof. Dr. 

Bülent ULUDAĞ (Bşk.) 
------------------------------------ 
Sabire DEĞER 
Cemal AYDIN 

  ZİRKONYA ve DİŞHEKİMLİĞİNE GETİRDİĞİ 
YENİLİKLER 

Sabit Restorasyonlarda Zİrkonya 
Zirkonya Implantlar 

Prof. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr. 
 
 
Prof. Dr. 
   
 
Doç. Dr. 
 
Doç. Dr. 

Sina UÇKAN (Bşk.) 
------------------------------------ 
Tolga F. TÖZÜM 
 
 
Murat AKKAYA 
 
 
Esra CAN 
 
Yalçın ÇİFTÇİ 

  INTERAKTIF OTURUM: KLİNİK VAKA SUNUMLARI-1 
Periimplantitis, Tanı ve Tedavi Başarısı 

 
Periodontal Tedavi Planlaması ve İdame 

 
Anterior Diş Eksikliğinin Minimal Invaziv Tedavi 

Yaklaşımı ile Restore Edilmesi. 
 
İleri Periodontal Yıkımlı Dişlerde Protetik Zamanlama 

Doç. Dr. 
--------------- 
 
 
Yrd. Doç. Dr. 
 
 
Prof. Dr. 

Engin BULUT (Bşk.) 
------------------------------- 
Süha ARGUN 
 
Funda Gülay KADIOĞLU 
 
 
Gül BALTACI 

  MUAYENEHANE TASARIMI, ERGONOMİ ve 
MESLEKİ SAĞLIĞIMIZ  

Muayenehane Tasarımı ve Dizayn  
 

Dört Elli Dişhekimliğinde Yardımcı Personelin Rolü 
 

Dişhekimlerinde Görülen Kas-İskelet Problemleri 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.   
 
Prof. Dr. 

Sabire DEĞER (Bşk.) 
------------------------------- 
Bahadır GİRAY 
 
M. Kemal ÜNSAL 

  NE ZAMAN ve NE İÇİN IMPLANT YAPMALIYIZ? 
Oral Kavitenin Implanta Hazırlanması ve Implant 

Zamanlaması  
 

Implant Yükleme Protokolleri ve Gerekçeleri  
Doç. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.     

Mete FANUSCU (Bşk.) 
------------------------------- 
Hüsnü YAVUZYILMAZ 

  Tek Parça Döküm Parsiyel Protezlerde Planlama, 
Başarısızlıklar ve Çözüm Yolları  

Doç. Dr. 
--------------- 

Merih BAYKARA (Bşk.) 
------------------------------- 
Sunay AKIN 

   
Bakmak İle Görmek 

Prof. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr.   

Murat AYDIN (Bşk.) 
------------------------------- 
Mete FANUSCU 

   
Gülümseme Tasarımı: Analog ve Dijital Klinik 

Vakalar 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.  

Filiz KEYF (Bşk.) 
------------------------------- 
Şükran BOLAY 

   
Estetik Fiber Postların Klinik Uygulamaları  

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.   
Prof. Dr. 

Ahmet SERPER (Bşk.) 
------------------------------- 
Sema BELLİ 
Gürcan ESKİTAŞÇIOĞLU 

   
Kanal Tedavili Dişlerde Restorasyonların Başarısı: 

Çözüm Önerileri  

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.    

Hakan ÖZYUVACI (Bşk.) 
------------------------------- 
Joseph ARNABAT 

   
Dişhekimliği ve Oral Implantolojide Lazer   

Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.    

Sarkis SÖZKES (Bşk.) 
------------------------------- 
Lars SENNERBY 

  Implant Dizaynı ve Yüzey Topografisi-Stabilite ve 
Klinik Sonuçlara Etkisi.  

Doç. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.     

Güliz GÜNCÜ (Bşk.) 
------------------------------- 
Bernardo Perea  PEREZ 

   
Muayenehane Güvenliği İçin Pratik Bir Liste 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.    

Mutlu ÖZCAN (Bşk.) 
------------------------------- 
Angelo PUTIGNANO 

   
Konservatif Estetik Çözümler  

Prof. Dr. 
--------------- 
Dr.     

Murat AKKAYA  (Bşk.) 
------------------------------- 
Karl Ludwig ACKERMANN 

  Kemik Rejenerasyonu ve Kemik Ögmentasyonunda 
Biyofiziksel Sürecin Temelleri Implant Çevresi Sert 
Dokunun Önemi.  

Dr. 
--------------- 
Dr.      

Duygu İLHAN (Bşk.) 
------------------------------- 
Ralf ROESSLER 

  Diş Çekimi: Şimdi Ne olacak? 
 

Soket ve Kretin Korunması İçin Sürdürülebilir Tedavi 
Konseptleri  
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Prof. Dr. 
--------------- 
Dr.      

Gamze AREN (Bşk.) 
------------------------------- 
Robert LOWE 

  Kompozit Restoratif Dişhekimliğindeki 
Gelişmeler: Sanat, Materyal ve Tekniğin Uyumu  

Doç. Dr. 
 
--------------- 
Dr.   

Mehmet Baybora 
KAYAHAN(Bşk.) 
------------------------------- 
Gianluca GAMBARINI 

   
3 Boyutlu Endodonti: Kavramlar ve Teknikler  

Prof. Dr. 
--------------- 
Dr.  

Ece EDEN (Bşk.) 
------------------------------- 
Jason SMITHSON 

   
Direkt Rezin Uygulama Sanatı: Yeni Bir Çağ İçin 

Pratik İpuçları 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.   

Cansu ALPASLAN (Bşk.) 
------------------------------- 
Katalin NAGY 

   
 

Oral Kanserler: Teşhisi, Tedavisi ve Rehabilitasyonu 
Doç. Dr. 
--------------- 
Dr.    

H. Cem GÜNGÖR (Bşk.) 
------------------------------- 
Patryk KOWNACKI 

  Teknolojideki Gelişmelerin Pratiğe Yansıması: Dental 
Navigasyon Desteğinde Daha Güvenli Cerrahi 
Uygulamalar 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.    

Ayça ARMAN 
ÖZÇIRPICI (Bşk.) 
------------------------------- 
Michel GOLDBERG 

   
Laboratuvardan Kliniğe-Yakında Dişi Oluşturabilecek 

miyiz? 

Prof. Dr. 
--------------- 
 
 
Av. 
 
 
Dr.  
 
Uzm.    
 
Dr.   
 
Prof. Dr. 
 
 
Yrd. Doç. 
Dr.   

Güven KÜLEKÇİ (Bşk.) 
------------------------------- 
 
 
Mustafa GÜLER 
 
 
Lütfü POLAT 
 
Aysun BAYRAM 
 
İlker CEBECİ 
 
Güven KÜLEKÇİ 
 
 
Funda Gülay KADIOĞLU 

  MUAYENEHANE, HEKİM VE HASTA GÜVENLİĞİ 
NEDİR? OLMAZSA-OLMAZLARI NELERDİR? 
 

Muaynehane, Hekim ve Hasta Güvenliği Bağlamında 
Hukuksal Düzenlemelerden Bilmemiz Gerekenler 

Zorunlu Sigorta Mesleki Yaşamımıza Neler Getirdi? 
 

Hizmet Sunumu, Kalite ve Hasta Güvenliği İlişkisi 
 

Radyasyon Güvenliği 
 

Enfeksiyon Kontrol Prensiplerinin Önemi 
 

Etik Açıdan Hasta Güvenliği 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr.   
Doç Dr. 

Özlem ÜÇOK (Bşk.) 
------------------------------- 
Ömer GÜNHAN 
Ayşe GÜLŞAHI 

   
 

Ağız Kanserleri ve Öncü Lezyonları: Ne Yapmalıyız? 

Prof. Dr. 
--------------- 
 
Dr.   
 
 
Dr.  
 
 
Dr.  
 
 
Dr. 
 
  

Gökhan ALPASLAN (Bşk.) 
------------------------------- 
 
Abdullah C. AKMAN 
 
 
İlker ARSLAN 
 
 
Emre NAGAŞ 
 
 
Serhat ÖZSOY 

  INTERAKTIF OTURUM: KLİNİK VAKA SUNUMLARI-2 
 

Bisfosfanatlar, Oral Komplikasyonlar ve Önlemler 
 

Diastema Kapatmada Restoratif Materyal Tercihi 
 

Gözden Kaçmış Kanallarda Endodontik Tedavi 
yaklaşımı 
 

Rutin Dişhekimliği Pratiğinde Ortodontik Tedavi 
Desteği 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Gürcan 
ESKİTAŞÇIOĞLU (Bşk.) 
------------------------------- 
Funda AKALTAN 

   
Hassas TutuculaR: Hareketli Bölümlü Protezlerin 

Güldüren Yüzü 

Doç  Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Cemal YEŞİLYURT (Bşk.) 
------------------------------- 
Sevil GÜRGAN 

   
Geçmişte Günümüze Diş Beyazlatma 
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Prof. Dr. 
--------------- 
Doç. Dr. 

Esra YILDIZ (Bşk.)  
------------------------------- 
Burak DEMİRALP 

   
 

Başarı Başarısızlık Kime Ait? 
Kazanan Kim? Biz mi? İmplantlar mı? 

Prof. Dr. 
--------------- 

Ateş PARLAR (Bşk.)  
------------------------------- 
Gerold Kalus Heinrich EYRICH 

  Dento-Maksillo-Fasiyal Radyolojide Konik 
Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Rolü 

Doç. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Tolga TÖZÜM 
------------------------------- 
Nitzan BICHACHO 

   
İmplantlar ve Doğal Dişlerdeki Estetik 

Restorasyonların Başarı Ölçütleri  
Prof. Dr. 
--------------- 
Dr. 

Cemal TINAZ (Bşk.)  
------------------------------- 
Juriy MALYK 

   
Endodontik Tedavide Başarıyla Ulaşmak 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Sevil GÜRGAN (Bşk.)  
------------------------------- 
Elmar REICH 

   
Estetik Restorasyonlardan Beklentilerimiz 

Dr. 
---------------  
Dr. 

İlker CEBECİ (Bşk.)  
------------------------------- 
Sinan HORASAN 

   
Radyografilerden Yeterince Yararlanabiliyor muyuz? 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Funda AKALTAN (Bşk.)  
------------------------------- 
Murat AYDIN 

   
Diş Kesiminden Simantasyona Tam Seramik 

Restorasyonlar 
Prof. Dr. 
--------------- 
 
Prof. Dr. 
 
 
Yrd. Doç. Dr. 
 
 
Prof. Dr. 

Derviş YILMAZ (Bşk.)  
------------------------------- 
 
Reha KİŞNİŞÇİ 
 
 
Mustafa Özgür GÜLER 
 
 
Cemal AYDIN 

  YAŞAM KALİTESİ- DİŞHEKİMLİĞİ İLİŞKİSİ: 
YARATICI DENEYİMLER 
 

Miyofasiyal Ağrı Vakalarında Botoks Kullanımı 
 

Nanoteknoljinin Tıp ve Dişhekimliğindeki Yeri 
 

Yüz-El Protezlerinde İmplant Uygulamaları-Epitezler 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Yasemin KULAK 
ÖZKAN (Bşk.) 
------------------------------- 
Bülent ULUDAĞ 

   
İmplant Üstü Protez Planlamasının Önemi: Sorunlar 

ve Çözümler 

Prof. Dr. 
--------------- 
 
 
Prof. Dr. 
 
 
Doç. Dr. 
 
 
Prof. Dr. 

Şaziye ARAS (Bşk.) 
------------------------------- 
 
 
Şaziye ARAS 
 
 
Burçak ÇEHRELİ 
 
 
Ece EDEN 

  ÇOCUKLARDA KORUYUCU UYGULAMALAR VE 
REMİNERALİZASYON 
 

Koruyucu Uygulamalara Genel Bakış 
 

Bebeklikten Ergenliğe Koruyucu Uygulamalar 
 

Koruyucu Uygulamalar ve Reminerilazyon 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Cemal AYDIN (Bşk.) 
------------------------------- 
Yasemin KULAK ÖZKAN 

  Tam Seramiklerde Tedavi Planlaması, Güncel 
Sistemler ve Tercih Nedenleri 

Prof. Dr. 
--------------- 
 
Doç. Dr.  
 
 
Prof. Dr. 
 
 
Doç. Dr.  
 
Doç. Dr.  

Berrin ÜNSAL (Bşk.) 
------------------------------ 
 
Engin BULUT 
 
 
Filiz KEYF 
 
 
Melahat GÖRDUYSUS 
 
Güliz N. GÜNCÜ 

  INTERAKTIF OTURUM: KLİNİK VAKA SUNUMLARI-3 
 

Akut Bir Problem ve Tedavi Yaklaşımı 
 

Kleft Pale Vakalarında Protez Planlama Hatası 
 

Horizontal Kök Fraktürü Tedavisi 
 

Oral Enfeksiyon Sistemik Sağlık İlişkisi 

Prof. Dr. 
--------------- 

Şükran BOLAY (Bşk.) 
------------------------------- 
Murat ATAK 

  İletişim ve Vücut Dilinin Hekim Başarısındaki Rolü 
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Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 
 
 
 
Prof. Dr. 
 
Prof. Dr. 
 
 
 
Prof. Dr. 

İnci OKTAY (Bşk.) 
------------------------------- 
İnci OKTAY 
 
 
 
Gamze AREN 
 
Esra YILDIZ 
 
 
 
Hakan AKINCIBAY 

  BİREYSEL PROFİLAKSİ 
 

Etyolojiye Yönelik Koruyucu Programların 
Planlanması ve Uygulama Örnekleri  
 

Çocukta Bireysel Dental Profilaksi 
 

Bireysel Olarak Erişkinlerde Çürük, Erozyon ve 
Dentin Hassasiyetine Yönelik Proflaktik Yaklaşım 
 

Bireysel Profilakside Periodontolojinin yeri 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 
 
 
Doç. Dr.    
 
 
Prof. Dr. 

Nurhan ÖZTAŞ (Bşk.) 
------------------------------- 
Avni BABACAN 
 
 
Hatice ALTUNDAL 
 
 
Ece EDEN 

  OZON ve GÜNÜMÜZ UGULAMALARI  
  

Ozonun Etki Mekanizması ve Tıbbi Kullanımı 
 

Cerrahi Uygulamalar ve Yara İyileşmesinde Ozon 
 

Koruyucu ve Restoratif Uygulamalarda Ozon 

Doç. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Özgür UZUN (Bşk.) 
------------------------------- 
Cemal TINAZ 

   
Endodontinin Modern Enstrümanı: Elektronik Apeks 

Bulucu 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 
 
 
Prof. Dr. 

Sema BELLİ (Bşk.) 
------------------------------- 
Ateş PARLAR 
 
 
Mete ÜNGÖR 

  MİKROCERRAHİ ÇÖZÜMLER 
 

Periodontolojide Mikrocerrahi Uygulamalar 
 

Endodonti, Mikrocerrahi ve Retropreparasyon 

Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Nihal AVCU (Bşk.) 
------------------------------- 
Özlem ÜÇOK 

   
Ağız Kuruluğu ve Tat Duyusu Bozuklukları: Neden 

Önemli? 
 

TDB 19.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI KURSLAR 
Prof. Dr. 
--------------- 
Prof. Dr. 

Reha KİŞNİŞÇİ (Bşk.) 
------------------------------- 
Ayça Arman ÖZÇIRPICI 

   
Ortodontide Interdisipliner Tedavi Yaklaşımları 

KURSLAR 
Dr.  
Dr. 
Dr. Doç.  
Yrd. Doç. 
Dr.  

Çağla UYANUSTA KÜÇÜK 
Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI 
Zeynep AYTEMUR 
Osman ELBEK 

   
Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Yardımı 

 Ankara Tabip Odası   Acil Yaşam Desteği Kursu 
Doç Dr. Ata ANIL   Temel Implantoloji 

(Yeni Başlayanlar İçin) 
Dr. Uğur ERGİN   Implant Üstü ve Kron-Köprü Prtotezlerde Kullnılan 

Ölçü Yöntemleri 
Prof. Dr.  
Dr. 

Hakan ÖZYUVACI 
Koray SAADETTİNOĞLU 

  Lazer: Kullanım Alanları ve Prensipleri 

Prof. Dr.  
Yrd. Doç. 
Dr. 

Şükran BOLAY 
Elif ÖZTÜRK 

  Porselen Laminat Veneer Uygulamaları 

Dr.  Sinan HORASAN   Dişhekimliği Uygulamalarında İleri Görüş 
Teknikleri (CT Okuma) 

Dr.  
Dr. 

Tankut GÜRSOY 
Hakan YILMAZ 

  Üç Boyutlu Radyoloji ve CAD/CAM Elele 

 
Dr. 

 
Erhan DURSUN 

  Biyomateryaller(greft ve membran): Nasıl sçelim? Ne 
zaman ve Nasıl Uygulayalım? 

Prof. Dr.  
Prof. Dr.  

Fahinur ERTUĞRUL 
Ece EDEN 

  Çürük Riski Nasıl Belirlenir? 
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TDB 19.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI KURSLAR-DEVAM 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Dişhekimi 
Dişhekimi 

Funda YANIKOĞLU 
Dilek TAĞTEKİN 
Kadir EMİROĞLU 
Bora KORKUT 

  Beyzlatmada Ozonun Yeri Var mıdır? 

Prof. Dr. Filiz KEYF   Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinde 
Kullanılan Ağız İçi Apareyler 

Dr.  Ateş ERİNANÇ   Mesleki Fotoğrafçılık 
 Nadide MUHLENBERG   Geçici Kron-Köprü Hazırlama, Modern Estetik 

Malzemeler ve Ölçü Teknikleri 
Doç. Dr. Erhan ÇÖMLEKOĞLU   CAD-CAM Sistemlerinin Klinik Kullanımı 
Dr. Haşmet GÖKDENİZ   A`dan Z`ye Sinus Lifting 
Dr. Robert KERSTEIN   Dijital Oklüzyon Analizi 
Prof. Dr. Mutlu ÖZCAN    Direkt Adeziv Köprü Yapımı 
Doç. Dr. 
Dr. 

Filiz YALÇIN ÇAKIR 
Esra FIRAT  

  Anterior Dişlerde Kırık Restorasyonu 

 
Doç. Dr. 

 
Özgür UZUN 

  Herşeyi DaAha Net Görmek İçin: Klinikte Kullanılan 
Büyüteç ve Aydınlatma Araçları 

Dr.  
Dr. 

Robert LOWE 
Didem ATABEK  

  Fonksiyonel ve Estetik Kompozit Yapımı 

Dr.  Gianluca GAMBARINI   Üç Boyutlu Endodonti: Konsept ve Teknik 
Prof. Dr. Ateş PARLAR   Temel İmplantoloji 

(Yeni Başlayanlar İçin) 
Doç. Dr. 
Dr. 
Dr. 

Tolga F. TÖZÜM 
Erhan DURSUN 
Burak KUTLU 

   
Implant Kursu 

  John PHILLIPP    Klinikte "In-House" Kişiye Özel Implant 
Dr.  Tansu ERAKMAN   Teknolojideki Gelişmelerin Pratiğe Yansıması: Dental 

Navigasyon Desteğinde Daha Güvenli Cerrahi 
Uygulamalar 

Doç. Dr.  
Dr. 

Filiz YALÇIN ÇAKIR 
Esra FIRAT 

  Anterior Dişlerde Kırık Restorasyonu 

Dr. Jörg REINSHAGEN    Zirkon Bloklarda Yenilikler 
Dr.  Serdar GÖZLER    Minimal İnvaziv Veneer Tekniği 
Dr. Angelo PUTIGNANO    Anterior Kompozit Restorasyonlarda Akılcı Bir 

Yaklaşım 
Yrd. Doç. 
Dr.   

Elif ÖZTÜRK   Estetik Fiber Postların Klinik Uygulamaları 

Dr.  Joseph ARNABAT    Lazer Kullanım Alanları ve Prensipleri 
Dr.  Gerold EYRICH    Görüntüleme Alanındaki Değişmeler 
Dr.   
Prof. Dr.  
Prof. Dr. 

Uğur ERGİN 
M. Kemal ÜNSAL 
Güven KÜLEKÇİ  

   
Yardımcı Personel Eğitimi 

Doç. Dr.   Özgür PEKTAŞ    Muayenehanelerde Uygulanılabilecek Basit Cerrahi 
Teknikler 
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22 KASIM 2012 - SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
UYGULAMALARININ MESLEKİ GELECEĞİMİZE 

YANSIMALARI PANELİ 

Moderatör:  Prof. Dr. Murat AKKAYA, Ankara Periodontoloji 

AD. Başkanı 
 

Prof. Dr. Taner YÜCEL,  
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi AD.  
(Türk Dişhekimleri Birliği Temsilcisi) 
 

Prof. Dr. Atilla Stephan ATAÇ,  
Hacettepe Üniverisitesi Pedodonti AD. (Üniversite Temsilcisi) 
 

Suha ALPAY,   
Serbest Muayenehane Hekimi 

 (Serbest Dişhekimi Temsilcisi) 
 

A.R. İlker CEBECİ,   
Serbest Muayenehane Hekimi   

(Meslek Odası Temsilcisi) 
 

Mustafa Cihat SOPACI,  
75. Yıl Ağız Diş Sağlığı Merkezi Hekimi  
(Kamu Temsilcisi) 
 

Mehmet YILDIZ,  
TDB Öğrenci Kolu Başkanı  

(Öğrenci Kolu  Temsilcisi)  

 
 

01 – 02 Aralık 2012 ILGAZ SEMPOZYUMU (12 SDE KREDİSİ) 

Prof. Dr. Mete ÜNGÖR,  
Kanal Preperasyonunda Rotary Enstrümanlar  
 

Dr. A.R. İlker CEBECİ,  
Panoramik Radyograflar Üzerinden Klinik ve Radyografik 

Değerlendirme 
 

Prof. Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ, 
Estetik Kompozit Uygulamalar 

 
 

22-23 Mart 2013 I. DİŞHEKİMLİĞİ HUKUKU SEMPOZYUMU 
(40 SDE KREDİSİ) 

 

I.OTURUM: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SUNUMUNUN 
BELİRLEYİCİLERİ 
Oturum Başkanı: Av.Ziynet ÖZÇELİK  
(Ankara Dişhekimleri Odası Hukuk Müşaviri) 
 

Türk Sağlık Sisteminde Dişhekimliği Mesleği 
Dişhekimi Süha ALPAY 
Türk Dişhekimleri Birliği Geçmiş Dönem Genel Sekreteri 
 
 
 

 
 
 
Alman Sağlık Sisteminde Dişhekimliği Mesleği 
Doç. Dr. Erhan TEMEL 
Almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi, Augsburg Hukuk Fakültesi Biyo, Sağlık ve Tıp Hukuku  

Enstitüsü Üyesi, Avrupa Hukuk Düzenleri Enstitüsü Türk 

Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi  
 

Türk Sağlık Sisteminde Ağız diş sağlığı hizmetlerinde 
koruyucu hizmetlerinin sunumu 
Dişhekimi Ali GÜRLEK 
Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi 

Komisyonu Başkanı  
 

Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda İdarenin Rolü Ve 
Sorumluluğu Kavramı 
Prof.Dr. Onur KARAHANOĞULLARI 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
 

Malpraktis yerine "Hizmet kaynaklı zarar" 
Doç.Dr. Murat CİVANER 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 

Dalı öğretim üyesi 
 

II. OTURUM: HUKUKİ SORUMLULUK 
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Özden  ŞENER  
(Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 
 

Dişhekiminin Hukukî Sorumluluğu  
Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ 
Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi, Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu 

Üyesi 
 

İfa Yardımcısının Davranışlarından Dolayı Dişhekiminin 
Hukukî Sorumluluğu 
Arş. Gör. Mehtap YÜCEL 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
 

Alman Hukukunda Dişhekimlerinin Tazminat Sorumluluğu 
Doç. Dr. Erhan TEMEL 
Almanya Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 

Üyesi, 
 

Dişhekimi Kamu Görevlilerinin İdare Hukuku Sorumluluğu 
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN 
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, 

Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesi  
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III. OTURUM: DİŞHEKİMİNİN CEZAÎ SORUMLULUĞU 
Oturum Başkanı: Mehmet BERBER  
(Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi)  

 

"Dişhekimlerinin Cezaî Sorumluluğu" 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
 

Dişhekimlerinin Yasal Sorumluluğu 
Doç.Dr. Gürol CANTÜRK 
Ankara Üniversitesi Adli Tıp A.D. Öğretim Üyesi 

 

IV. OTURUM: DİŞHEKİMLİĞİ ETİĞİ VE TÂRİHİ 
Oturum Başkanı : Yrd. Doç.Dr. Funda KADIOĞLU Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, 

Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
 

Dişhekimliğinde Tıbbî Etik 
 Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etiği Anabilim 

Dalı Başkanı 
 

Dişhekimliğimizde Etik ve Hukuk: Tarihsel Örneklerle 
Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi 
 

Dişhekimliğinde Etik Değerler ve Malpraktis 
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı  
 

Dişhekiminin Hasta Seçme veya Tedavisini Red Hakkı 
Dr. Dişhekimi Işın KARAHANLI  
Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu 

Sekreteri                                  
 

Dişhekimliğinde Sorumlu Hekimin Konsültasyon 
Eyleminden Yetkileri ve Yükümlülükleri   
Av. Cahid DOĞAN 
T. C.  Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Ankara Dişhekimleri 

Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı 
 

V. OTURUM: DİŞHEKİMLİĞİNDE AYDINLATILMIŞ ONAM  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Murat AKKAYA (Türk 

Dişhekimleri Birliği Geçmiş Dönem Genel Başkanı ) 
 

Dişhekimliği Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam (Rıza ) 
Dr. Dişhekimi Serdar SÜTCÜ  
Türk Dişhekimleri Birliği  14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 

Genel Başkanvekili, Sağlık Bakanlığı Tepebaşı Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesi 
 

 
 

 
 
Dişhekimliğinde Aydınlatılmış Rıza İhlalinden Hukukî 
Sorumluluk 
Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR 
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
 

Dişhekimliğinde Aydınlatılmış Rıza İhlalinden Ceza Hukuku 
Sorumluluğu 
Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara 

Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesi  
 

VI. OTURUM; DİŞHEKİMLİĞİNDE MAHREMİYET VE SIR 
SAKLAMA 
 
Oturum Başkanı: Dişhekimi Emel EROĞLU (Bursa 

Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı) 
 
Dişhekiminin Sır Saklama Yükümlülüğü 
Dr. Dişhekimi Gül ATEŞ 
Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu 
Başkanı, Sağlık Bakanlığı Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi 
 

Dişhekimliğinde Mahremiyet Hakkı     
Prof. Dr. Dr.h.c. Yener ÜNVER 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
 

Dişhekimliğinde Tıbbi Kayıtlar 
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık 
Kurumları Yönetimi Bölüm Başkanı  
 

Dişhekiminin Reçete Yazma Yükümlülüğü 
Dişhekimi Handan UÇAR 
Sağlık Bakanlığı Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 
 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk 
Sigortası  
Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN 
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı 
 

Tıbbi Müdahalede Bulunma Hakkının Sınırları 
Dişhekimi Dilara ÇELEBİ KOCAGÖZ 
 

ADO: SON SÖZ 
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11-14 NİSAN 2013 ADO 12.BAHAR SEMPOZYUMU             

(58 SDE KREDİSİ) 

12 NİSAN 2013  
Prof. Dr. Nil ALTAY,   
Çocuklarda Tedavi Planlaması 
 

Prof. Dr. Bülent Cumhur ULUDAĞ,    
İmplant Vakalarında Protetetik Sorunlar ve Çözümleri  
 

Prof. Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ,  Kole Dolguları Neden 
Yerinde Durmaz?  
 

Doç. Dr. Ömer Engin BULUT,     
İmplant Cerrahisinde Basit ve Temel Teknikler Kursu 
 

13 NİSAN 2013 
Prof. Dr. Alper ALKAN,   
Sinüs Lifting: Pratik Cerrahi Çözümler  
 

Prof. Dr. Tolga TÖZÜM,   
Muayenehane Pratiğinde Periodontal Plastik Cerrahi 
Uygulamalar 
 

Dr. A.R. İlker CEBECI,   
Panoramik Radyografilerle Ne Kadar Dost, Dental 
Tomografiyle Ne Kadar Düşmansınız?  
 

Doç. Dr. Ömer Engin BULUT  
İmplant Cerrahisinde Basit ve Temel Teknikler Uygulama 
Kursu 1. Grup (10 Kişi Katılımlı) 
İmplant Cerrahisinde Basit ve Temel Teknikler Uygulama 
Kursu 2. Grup (10 Kişi Katılımlı) 
 

Murat ATAK 
Kişisel İletişimde Başarı 
 

20-22 ARALIK 2013 II. ILGAZ SEMPOZYUMU  
(50 SDE KREDİSİ) 

20 Aralık 2013 

Prof.Dr.Ateş PARLAR 
Periodontoloji ‘de Bildiklerimiz ve Unuttuklarımız: 
İmplantoloji İçin Bilgilerimizi Güncelleyelim.  
 

Prof.Dr.Erkan ERKMEN 
All-On-4 Konsepti  
 

21 Aralık 2013 
Prof.Dr Ata ANIL 
İmmediyat ve Geç İmplantasyon Yöntemleri 
                       
Dr.Orcan YÜKSEL   
Ring Teknik ve Klinik Kullanımı 
 

Prof.Dr Ata ANIL  
Temel İmplantoloji  Kursu 
                         

 
YASAL DÜZENLEMELERLE DİŞHEKİMLİĞİ NEREYE 
GÖTÜRÜLÜYOR, GELECEK PROJEKSİYONU 
TOPLANTISI 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dişhekimliği 
günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Kasım 2013 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans 
salonunda “Yasal Düzenlemelerle Dişhekimliği Nereye 
Götürülüyor, Gelecek Projeksiyonumuz” konulu toplantı, 
Odamız hukuk müşaviri Av.Ziynet ÖZÇELİK tarafından 
mesleğimize yönelik değişen mevzuat ile ilgili vermiş olduğu 
bilgilerin ardından Oda Başkanımız A.R. İlker CEBECİ’nin 
moderatörlüğünü üstlendiği bir forum ile devam etmiştir. 
Katılan değerli meslektaşlarımız da soruları ve görüşleri ile 
toplantıya zenginlik katmışlardır. 
 
 

03-06 Nisan 2014   13. BAHAR SEMPOZYUMU             
(15 SDE KREDİSİ) 

 

4 NİSAN 2014  
Prof. Dr. Kemal ÜNSAL 
Metal desteksiz seramiklerin yapısını biliyor muyuz?  
 

Prof. Dr. Kemal ÜNSAL 
Metal desteksiz seramikler için diş kesimi, ölçü alımı ve 
simantasyonda dikkat edilecekler 
 

Prof. Dr. Ateş PARLAR 
İmplantolojide estetik değerlendirmeler ve estetik risk 
analizi 
 

Prof.Dr. Ateş PARLAR 
İmplantolojide estetik değerlendirmeler ve estetik risk 
analizi 
 

5 NİSAN 2014  
Prof. Dr. Cemal TINAZ 
Estetik için Endodonti ve Estetik Endodonti 
 

Prof. Dr. Zafer ÇEHRELİ 
Anterior Bölge Estetiğinde Direkt Kompozit Rezin 
Uygulamaları (TEORİK SUNUM) 
 

Prof. Dr. Zafer ÇEHRELİ 
Anterior Bölge Estetiğinde Direkt Kompozit Rezin 
Uygulamaları (WORKSHOP) 
 

Dr. Michael CLAAR 
En iyi estetik sonucu yaratmak için implantolojik 
(mücadeleler? meydan okumalar? çabalar? çekişmeler?):  
Medical Instinct Kavramı  
 

Dr. Michael CLAAR 
İmplantolojide Estetik Başarıyı Sağlamak İçin Cerrahi ve 
Protetik Teknikler Kursu  
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DİŞHEKİMİ YARDIMCI PERSONELİ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK 
Bizlerle beraber sağlık kuruluşumuzda çalışan yardımcı personelimizin dezenfektanlar konusunda daha 
bilinçli olabilmeleri ve uygulamada hassasiyetlerini artırmaya yönelik olarak Odamız ve Öncü Dental 
İşbirliğiyle “Haftalık ve Günlük Dezenfektan Uygulamaları” eğitimi düzenlenmiştir. 10’ar kişilik gruplarla 
periyotları talep yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmiş olan  eğitimlerin, yardımcı personelimizin 
mesailerinin aksamaması amacıyla 09:30 – 10:30 saatleri arasında yapılması planlanmıştır. Öncü Dental’den 
Sayın Dişhekimi Nilgün BARUT’un sunumuyla 13 Grup eğitim tamamlanmış olup, eğitim ile 112 kişi “Haftalık 
ve Günlük Dezenfektan Uygulamaları”  konusunda eğitim almıştır. Her eğitim sonunda katılımcılara hediye 
çekilişi yapılmış ve eğitime katılan personele Öncü Dental Katılım Sertifikaları verilmiştir. 
 
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN "KALİTELİ DENTAL MALZEME SEÇİMİ" 
SEMİNERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK 
Odamıza bağlı dişhekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencileri için 25 Şubat 2013 Pazartesi gününden 
başlayarak  18:00 – 19:30 saatleri arasında odamızda, meslek hayatına atılmadan önce klinik çalışma 
sırasında malzeme seçiminde dikkat edilecek hususlara yönelik, Öncü Dental ve 3M Sponsorluğunda 
ücretsiz seminerler başlamıştır. Mekanik olarak alacağınız malzemelerde nelere dikkat etmeniz gerekir, 
kullandığınız sarf malzemelerde nasıl seçimler yapmanız gerekir, klinik alt yapısında dikkat edilmesi 
gerekenler nelerdir şeklinde pek çok konu başlığının ele alındığı seminer programları sponsor firmaların en 
son piyasaya çıkan ürün sunumlarını da kapsayacak şekilde mesleğe yeni adım atacak dişhekimi adayı 
meslektaşlarımızla paylaşılmıştır. 
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KURS VE SEMİNERLERİ 1.DÖNEM                                                                                                                              
(153 SDE KREDİSİ) 

 

Eğitim 
Tarihi 

Eğitimci Eğitim Konusu 

22-
23.09.2012 

Prof.Dr.Bilge Hakan Şen Resiprokal Sistem – Wave one 

06.10.2012 Prof.Dr.Şebnem Türkün Estetik kompozit tedavilerde nasıl daha başarılı oluruz? 

18.10.2012 Dr.Ruhi Kulez Renk Alım Teknikleri 

01.11.2012 Dr.Orhun Bengisu, Dr.Wei-ping Zeng Adeziv Dişhekimliğinde Sınırları Zorlamak 

08.11.2012 Prof.Dr.Roy Abou Fadel Periodontal inflammation: from gingivitis to systemic disease 

22.11.2012 Dişhekimi Engin Taviloğlu 
Muayenehane şartlarında kompozitlerle hazırlanabilen indirekt endo 
- onleyler 

06.12.2012 Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan Estetik Başarıda Porselen Lamina Venerlerin Yeri ve İncelikleri, 

13.12.2012 Doç.Dr.Aydın Baştuğ Dişhekimliğinde Sağlık Hukuki Sorumlulukları Semineri 

20.12.2012 Dr.Levent Buda Homeopati 

10.01.2013 
Prof.Dr.Ömer Günhan 

Mukozal İmmunite ve Aftöz lezyonlar 
Doç.Dr.Ayşe Gülşahı 

17.01.2013 Prof.Dr.Zafer Çehreli Dejeneratif Endodonti: Bir Durum Güncellemesi 

21.02.2013 Prof.Dr.Bahadır Giray İmplantolojide Risk faktörleri, risk analizi ve çözümleri 

28.02.2013 Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ersoy İndirect Kompozitler ve Klinik Uygulamaları 

07.03.2013 Doç.Dr.Yalçın Çiftçi İmplant Üstü Protezler 

10.03.2013 Doç.Dr.Sermet Şahin Sinüs Lifting (Kurs) 

21.03.2013 Prof.Dr.Altan Doğan Dişeti Renklenmeleri 

04.04.2013 Arzu Aykor Anterior Estetik Kompozit Restorasyonlar 

09.04.2013 Doç.Dr.İlser Türkyılmaz Bilgisayar Programı Destekli İmplant Dişhekimliği (Seminer) 

28.04.2013 Prof.Dr.A.Ersan Ersoy 
İmplant Destekli Protetik Tedavilerde Bilgisayar Destekli Planlama ve 
İmplant Destekli Protetik Tedaviler 

05.05.2013 
Prof. Dr. Oktay Eray 

Dişhekimleri İçin Acil Durum Yönetimi Kursu 1.Grup 
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın 

09.05.2013 Dr.Dişhekimi Eran Gabay Muayenehane Pratiğinde Minör Greft Uygulamaları 

11.05.2013 

Prof. Dr. Oktay Eray 

Dişhekimleri İçin Acil Durum Yönetimi Kursu 2.Grup Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın 

Doç. Dr. Ahmet Demircan 

16.05.2013 S.M.Mali Müşavir Hasbi Yılmaz 
Serbest Meslek Faaliyeti Olarak Dişhekimliği Mesleğinin İcrasında 
Vergisel Yükümlülükler ve Açıklamalar 

26.05.2013 Prof.Dr.Bülent Kurtiş 
Dişhekimliği Uygulamalarında Piezo Sistemin Varlığı Güven Verebilir 
mi? (Kurs) 

30.05.2013 Dr. Orcan Yüksel 
Augmentasyonda Zaman, Cerrahi Teknik ve Kullanılan Malzeme 
Türünün Doğru Seçimi İle Her Şartta Başarıya Nasıl Ulaşılır? 

 

 

 

 

 



 
 

161 

Bilimsel Etkinlikler 

KURS VE SEMİNERLERİ 2.DÖNEM                                                                                                  
(167 SDE KREDİSİ) 

Eğitim Tarihi Eğitimci Eğitim Konusu 

19.09.2013 Dişhekimi Engin Taviloğlu Anterior kırık restorasyonları (Workshop) 

03.10.2013 Prof.Dr.Engin Ersöz Gezginin gözünden dünyadan kareler 

10.10.2013 Prof.Dr.Hüsnü Yavuzyılmaz Tam protezlerde önemli kriterler 

24.10.2013 Prof.Dr.Cemal Tınaz Endodontik tedavilerde irigasyon 

31.10.2013 Prof.Dr.Yıldırım Hakan Bağış Çürük nasıl temizlenir? 

07.11.2013 Doç.Dr.Murat Dikmen Dijital dişhekimliği “cerec sistemleri ile tek diş restorasyonları” 

13.11.2013 
Diş Teknisyeni Dongman Han, 
Wookyoung Suh 

TESCERA ATL (agua, thermal, light) ile indirekt rezin restorasyonlar 

14.11.2013 Prof.Dr.Mehmet Ali Kılıçarslan Yardımcı personel eğitiminde temel noktalar 

19.11.2013 Dr. Urs Brodbeck Kişisel abutmentler ve dijital dişhekimliği 

21.11.2013 Prof. Dr. Zafer Çehreli Rejeneratif pulpa tedavisi 

28.11.2013 Prof. Dr. Sevil Gürgan Muayenehane pratiğinde kompozit seçimi 

05.12.2013 Doç. Dr. Kıvanç Kamburoğlu CBCT’de temel radyografik değerlendirme 

12.12.2013 Doç. Dr. Yalçın Çiftçi Klinikte Cad-Cam uygulamaları 

19.12.2013 Doç. Dr. Özgür Topuz İrrigasyon ve kök kanal dolgusunda komplikasyonlar 

19.12.2013 Prof. Dr. Şükran Bolay Fiber Post Uygulamaları (Workshop) 

09.01.2014 Necati Gün Akal NLP 

16.01.2014 Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu 
Dişhekimlerinin önleyici ortodontik tedavi kararları için model 
analizi 

23.01.2014 
Doç. Dr. Emel Olga Önay, Doç. Dr. Şehri 
Ayaş 

Dişhekimliğinde ergonomik prensipler, meslek hastalıkları ve 
önlemleri 

23.01.2014 
Prof. Dr Deniz Yamaç Prof.Dr. Sedat 
Çetiner Dr.Burcu Şengüven 

Kanser tedavisi gören bireylerde dental tedavi yaklaşımları 

30.01.2014 Prof. Dr. Celal Bahadır Giray Yumuşak Doku Yetersizliklerinde Alternatif Yöntemler ve Çözümleri 

06.02.2014 Prof. Dr. Mehmet Yalım Muayenehane Pratiğinde Basit Periodontal Cerrahi Uygulamaları 

13.02.2014 
Prof. Dr. Ömer Günhan, Doç. Dr. Ayşe 
Gülşahı 

Çenelerin fibroosseoz lezyonları ve tedavi planlamalarındaki yeri 

14-15.02.2014 Dr. Haşmet Gökdeniz  Tüm Detayları ile Sinüs Lifting 

20.02.2014 Dr. Funda Yılmaz Karan  Endodontide rejenerasyon 

20.02.2014 Yrd. Doç. Dr. Levent Sahiner  Kardiyovasküler hastalıklar ve dental tedavi yaklaşımı 

27.02.2014 Yrd. Doç. Dr.Emre Nagaş Tekrarlayan endodontik tedavilerde güncel yaklaşımlar 

01-02.03.2014 
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın 
Doç. Dr. Ahmet Demircan 

Dişhekimleri İçin Acil Durum Yönetimi Kursu 1. ve 2.Grup 

06.03.2014 Prof.Dr. Ece Eden Çürük Riski Belirlemesi ve Koruyucu Uygulamalar 
13.03.2014 Prof. Dr. Burçak Çehreli Çocuk Dişhekimliğinde Çürük Yönetimi 

20.03.2014 Uzm. Tbp. Gökhan Şuyun 
Endodontik Alevlenmeler: Klinik ve Tedavi Yaklaşımları 

20.03.2014 Prof. Dr. Bülent Uludağ Hassas tutuculu protezlerde planlama teknikleri (Workshop) 

27.03.2014 Prof. Dr. Murat Akkaya Yumuşak doku sütur teknikleri (Workshop) 

10.04.2014 Prof.Dr. Tolga Tözüm, Dr.Burak Kutlu PRF ve dişhekimliği pratiğinde uygulamaları (Workshop) 

17.04.2014 
Prof. Dr. Hatice Doğan Buzoğlu Dr. Eda 
Ezgi Demir 

Kanal içi medikamentler ve uygulamaları 

17.04.2014 Prof.Dr. Kemal Ünsal Farklı protetik restorasyonlar için kesim teknikleri (Workshop) 
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Ankara Dişhekimleri Odası 14. Dönem Yönetim Kurulu 
tarafından aşağıdaki komisyonların kurulmasına karar 
alınmıştır. 

 
ODA KOMİSYONLARI VE GÖREV ALAN 

MESLEKTAŞLARIMIZ 
� BASIM YAYIN KOMISYONU 
� EĞITIM KOMISYONU 
� SOSYAL KOMISYON 
� ETIK KOMISYONU 
� SAĞLIK HUKUKU KOMISYONU 
� SERBEST DIŞHEKIMLERI KOMISYONU 
� TOPLUM AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU 
� KAMUDA ÇALIŞAN DIŞHEKIMLERI KOMISYONU 
� ÖĞRENCI KOMISYONU 
� 3224 SAYILI KANUN KOMİSYONU 
� ONAM KOMİSYONU 

 
 

BASIM YAYIN KOMISYONU 
Başkan: Alper ALKAN (Sorumlu YK. Üyesi ) 
Fatma Özge AKTAŞ 
Halit YOSUNÇIĞIR 
Evrim AKTAŞ 
Didem ARGUN  
Adil BAŞMAN  
Ayberk ALTUĞ 
Tolga Mehmet AKYÜZ 
Sibel Kepez ÜLKÜ 
 

EĞITIM KOMISYONU 
Başkan: Ali Rıza İlker CEBECİ (Sorumlu YK. Üyesi ) 
Ali KARAAĞAÇ 
Alp KÖFTECİ 
Armağan DEMİRÖREN 
Aydın MISIROĞLU 
Aysel SARIBAY 
Ayşe GÜLŞAHI 
Burak GÖKDENİZ 
Burak YANDIMATA 
Burcu KURTİŞ 
Bülent KURTİŞ 
Canan YAĞAN 
Deniz GÜRSOY 
Didem ARGUN 
Ferid MÜFTÜ 
Funda TOSUNAL TANRIKULU 
Güzin KIRSAÇLIOĞLU 
Hakan TÜZ 
Helin Aras TEK 
İlke İYİMEN 

 
 
Kemal ÜNSAL 
Keriman GÜNER 
Kıvanç KAMBUROĞLU 
Mehmet Ali KILIÇARSLAN 
Nilgün BARUT 
Özgür Yıldırım TORUN 
Tahir Özkan KALKAN 
Sibel Kepez ÜLKÜ 
Tayfun IŞIKSALAN 
Tolga TÖZÜM 
Tuna CAVBİN 
Tuncay AKDOĞANLI 
Ünal AKDOĞAN 
Yalçın ÇİFTÇİ 
 
SOSYAL KOMISYON 
Başkan: Burak YANDIMATA (Sorumlu YK. Üyesi ) 
Ali KARAAĞAÇ 
Arif Hüseyin KIRMIZIGÜL 
Aydın MISIROĞLU 
Burçin Hilal Önal SONBAY 
Ekin AŞILIPINAR 
Evrim AKTAŞ 
Fatma Özge AKTAŞ 
Funda TOSUNAL TANRIKULU 
Gökhan OLUKLULU 
Güler Ekinci EBETÜRK 
Haluk Ahmet KARADUMAN 
Hasan Tuncay AKDOĞANLI 
Keriman GÜNER 
Neslihan SEVİM 
Selmin SELÇUK 
Sibel Danışman UZBİLEK 
Sibel Kepez ÜLKÜ 
Süleyman DEMİRDÖVEN 
Yaşar UZUN 
Şule TAŞ 
 

ETIK KOMISYONU 
Prof. Dr. Ayşe Nil ALTAY 
 

SAĞLIK HUKUKU KOMISYONU 
Başkan: Serkan ER ( Sorumlu YK. Üyesi ) 
Gül ATEŞ 
Işın KARAHANLI 
Ramazan ÇAĞLAYAN 
Aydın BAŞBUĞ 
Cahid DOĞAN 
İlhan ÜZÜLMEZ 
Dilara Çelebi KOCAGÖZ 
Handan UÇAR 
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SERBEST DIŞHEKIMLERI KOMISYONU 
Başkan: Neslihan SEVİM ( Sorumlu YK. Üyesi ) 
Aslıhan Arzu ÜNAL 
Burak HASAR 
Burak YANDIMATA 
Bülent MERAL 
Didem KANBER 
Ekin AŞILIPINAR 
Güzin Ünlü YAŞAR 
Halit YOSUNÇIĞIR 
Semih Süreyya YAZICI 
Sibel Kepez ÜLKÜ 
Tolga Mehmet AKYÜZ 
Yeşim GÜVENÇ 
 
TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU 
Başkan: Ayşe Nil ALTAY ( Sorumlu YK. Üyesi ) 
Buğra ÖZEN 
Burak YANDIMATA 
Didem Keçecioğlu ERGÜVEN 
Evrim AKTAŞ 
Fulya BASMACI 
Gülten ERCAN 
Halit YOSUNÇIĞIR 
Haydar KARINLIOĞLU 
Helin Aras TEK 
Işın KARAHANLI 
Neslihan SEVİM 
 
KAMUDA ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU 
Başkan: Murat Mustafa ÇAĞLAR (Sorumlu YK. Üyesi) 
Aydın TANK 
Aydın ÜRKMEZ 
Erol KARTALOĞLU 
Yaşar KAMAN 
Selma YAĞCIOĞLU 
Soner YAŞAT 
Hülya Yılmaz TOMBUL 
Deniz GÜRSOY 
Dağhan ERBAZ 
Mustafa Cihat SOPACI 
Fatma Banu ÖZDEMİR 
Zuhal ÇOKAKTAŞ YANDIMATA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
Ali Rıza İlker CEBECİ (Sorumlu YK. Üyesi) 
Başkan: Hasan YILDIZ (Ankara Üniversitesi) 
Sekreter: Merve SALMANLI (Ankara Üniversitesi) 
Gözde DİLER (Ankara Üniversitesi) 
Ezgi YÜCEER (Başkent Üniversitesi) 
Büşra SERÇE (Gazi Üniversitesi) 
Ümit ÖZGÜR (Hacettepe Üniversitesi) 
Berkan ALTAY (Kırıkkale Üniversitesi) 
Fırat ADİN (Ankara Üniversitesi) 
Ünal ERGİN (Ankara Üniversitesi) 
Semih GÜNAL (Ankara Üniversitesi) 
Meriç Kaan KUĞU (Ankara Üniversitesi) 
Elif ŞENAY (Ankara Üniversitesi) 
Osman ULAŞLI (Ankara Üniversitesi) 
Yusuf ATEŞ (Başkent Üniversitesi) 
Reşat Batuhan ÇETİNER (Başkent Üniversitesi) 
Ramazan BULUT (Gazi Üniversitesi) 
Süleyman DEMİRAĞ (Gazi Üniversitesi) 
Orhan KAZAN (Gazi Üniversitesi) 
Amir MAMUSHA (Gazi Üniversitesi) 
Taibe TOKGÖZ (Gazi Üniversitesi) 
Mehmet YILDIZ (Gazi Üniversitesi) 
Ersin KAYA (Hacettepe Üniversitesi) 
Emre KURAL (Hacettepe Üniversitesi) 
Merve Nur OSKAYBAŞ (Hacettepe Üniversitesi) 
Cevdet Yekta ÖZSOY (Hacettepe Üniversitesi) 
Elif TUNALI (Hacettepe Üniversitesi) 
Erdem KOVUCU (Kırıkkale Üniversitesi) 
 
ONAM KOMİSYONU 
ALİ RIZA İLKER CEBECİ 
FAİK SERHAT ÖZSOY 
MAHMUD FAYTROUNY 
MELTEM DARTAR 
TOLGA TÖZÜM 
YILDIRIM HAKAN BAĞIŞ 
ÖZLEM ÜÇOK 
AHU ESER ESET 
 
3224 SAYILI KANUN KOMİSYONU 
MURAT AKKAYA 
ONUR ŞENGÜN 
İLKER CEBECİ 
ALPER ALKAN 
KEMAL TAŞ 
KÜRŞAT AYDINATAY 
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� BASIM YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARI 
Ankara Dişhekimleri Odası dergileri (ADO Aktüel ve ADO Bilimsel) bu dönemde de rutin olarak 
yayınlanmaya devam etmiştir. Dişhekimliği ile ilgili tüm gündemi günü gününe takip ederek, üyelerimizi 
mesleğimiz ile ilgili tüm konularda bilgilendirdik. Meslektaşlarımızın yoğun ve sürekli değişen 
gündemlerle ilgili görüşlerini alıp, sözü onlara verdik. Ayrıca ilgi çekici konular, röportajlar, ülke 
gündemini de meslektaşlarımıza aktardık. 
 

Geçen dönem 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. 
 

14.Dönem içerisinde Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi; Temmuz 2011, Ekim 2011 
tarihlerinde Cilt: 5 – Sayı: 2, Cilt: 5 – Sayı: 3,  Cilt: 5 – Sayı: 4,  halinde 3 çeşit olarak basılmış ve 
üyelerimizin bilgilerine sunulmuş, Türk Tıp Dizini’nde yayınlanmaktadır. 
 
14.Dönem içerisinde Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergisi; Ekim 2012, Şubat 2013 tarihlerinde 2 
çeşit olarak basılmış ve üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. Dergilerimizin basımı öncesinde gerek 
içeriğinin oluşumunda, gerekse basıma hazırlanmasında desteği olan Basım Yayın Komisyonuna ve 
Bilimsel Dergi Editör ve yardımcılarına, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
 

� EĞİTİM KOMİSYONU 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın 2012-2013 yılında düzenlemekte olduğu Perşembe Seminerlerinin 
altyapısını oluşturan dikkat çekici konu başlıkları ve konuşmacılar boyutuna indirgeyerek 
meslektaşlarımızca ilgiyle takip edilen kurs ve seminerlerin takviminin oluşumuna emek veren Eğitim 
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-Masa Tenisi Takımı Kuruldu  
Masa Tenisi Federasyonu gözetiminde Ankara ilinde düzenlenen kurumlar arası masa tenisi 2. Lig B grubunda bu 
sene kurularak karşılaşmalara katılan Ankara Dişhekimleri Odası takımı;  
- Mustafa Cihat SOPACI, Süha ALPAY ve Adnan YÜKSEL'den (Antrenör oyuncu) oluşan ekibiyle ilk maçında 
Tübitak'ı 5-2 yenmiştir.  
- Mustafa Cihat Sopacı, Süha Alpay, Adnan Yüksel ve Ömer Büyüksağın'dan oluşan ekibiyle Siemens EC yi 7-0 
yenmiştir.  
- Mustafa Cihat Sopacı, Süha Alpay, Mustafa Kemal Taş ve Adnan Yüksel dörtlüsü olarak Planet AYM ile 
karşılaşan takımımız üst üste 3. galibiyetini alarak, 2. lig B grubunu lider tamamlamıştır.  
- Mustafa Cihat Sopacı, Adnan Yüksel ve Ömer Büyüksağın'dan oluşan ekibiyle BOTAŞ'ı 7-0 yenerek 2.Lig B 
grubunda hiç yenilgi almadan liderliğini korumaya devam etmiştir.  
- Mustafa Cihat Sopacı, Süha Alpay, Adnan Yüksel ve Ömer Büyüksağın’dan oluşan ekibiyle Bilkent A'yı 4-3, Tarım 
Bakanlığı’nı da 6-1 yenerek  2.Lig B grubundaki liderliğini korumaya devam etmiştir.  
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- Mustafa Cihat Sopacı, Ömer Büyüksağın ve Adnan Yüksel’den oluşan ekibiyle Bilgi Destek Hizmetlerini 6-1 
yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürmüştür. 
- Mustafa Cihat Sopacı, Adnan Yüksel ve Ömer Büyüksağın'dan oluşan ekibiyle DSİ'yi 6-1 yenerek liderliğini 
korumaya devam etmiştir. 
- Masa tenisi federasyonu Ankara il temsilciliği tarafından düzenlenen Kuruluşlar Ligi Kupası çiftler maçlarında 
Mustafa Cihat Sopacı ve Adnan Yüksel ikilisi Ankara Dişhekimleri Odası takımı olarak 23 Aralık 2012 tarihinde 
kupayı almıştır. 
- Atatürk'ün Ankara'ya gelişi adına yapılan "İlk Adım Masa Tenisi Turnuvası"nda Mustafa Cihat Sopacı ve Adnan 
Yüksel'den oluşan masa tenisi takımımız çift erkeklerde kupayı aldı. Ayrıca takımımız 2.Lig B Grubunda Bereket 
TV ve TÜBİTAK'ı 5-2'lik skorlarla yenerek, yaptıkları maçların sonunda yenilgisiz liderliğini sürdürmüştür. 
- Kupa maçlarında ilk dört takım arasına giren ADO Masa Tenisi Takımımız yarı final oynamaya hak kazanmıştır. 
16 Mart 2013 günü çiftlerde, Adnan Yüksel ve Mustafa Cihat Sopacı ikilisi olarak ADO takımı, içlerinde süper lig 
oyuncusu da olan takımlar arasından kupayı almayı başarmıştır. Ayrıca ferdi maçlarda da meslektaşımız Mustafa 
Cihat Sopacı bronz madalyanın sahibi olmuştur. 
- 05 Mayıs 2013 günü gerçekleştirilen turnuvada Masa Tenisi Takımımız 2. lig B grubunda yaptığı 22 maçın 
tamamında galip gelerek grubun lideri olarak tamamladı ve   playoff grubundaki maçlarını tamamlamamasına 
rağmen 1. Lige çıkmayı garantiledi. 
-Halen antrenör oyuncumuz inşaat mühendisi Adnan YÜKSEL, dişhekimlerimiz Mustafa Cihat SOPACI, Ömer 
BÜYÜKSAĞIN, Süha ALPAY, Mustafa Kemal TAŞ, kadrosu ile maçlarına devam eden Ankara Dişhekimleri Odası 
masa tenisi takımımızın, kendisine ait bir salonu olmadığı halde yoğun iş tempoları içerisinde, her perşembe 
günü maçlarına devam ederek süper lige çıkmanın gururunu bizlere yaşattılar. Bu büyük başarılarının dışında 
masa tenisi federasyonunun bu sene düzenlediği Atatürk Kupası  birinciliği, Açık Turnuva ikinciliği kupalarını da 
odamıza hediye eden takımımızı kutluyor, seneye süper ligde de başarılarının devamını diliyoruz. 
 

2- Doğa Yürüyüşü Topluluğu Kuruldu 
Odamızın Doğa Yürüyüş Topluluğu tanışma ve bilgilendirme toplantısı 12 Kasım pazartesi yapılmıştır.  
- Topluluğumuzun ilk etkinliği 19.11.2012 tarihinde gerçekleşmiştir. 12 kilometre süren yürüyüşümüz, sabah 
10.00'da Kırköy'de başlayıp Hodulca Tepesine gittikten sonra akşam 16.00'da yine aynı yerde son bulmuştur. 
- Topluluğumuzun Karagöl etkinliği 09.12.2012 tarihinde gerçekleşmiş olup, aracımız  saat 7.30'da Kolej'den 
hareket etmiştir. Yürüyüş saat 10.20'de Yağcı Hüseyin Köyü'nden başlamış olup, yaklaşık 12 km yürüme 
mesafesinden sonra Işık Dağı, Salın Yaylası ve Karagöl’ü gördüğümüz yürüyüşümüz aracın bıraktığı köyde son 
bulmuştur. 
- Topluluğumuz, 20 Ocak günü Çamlıdere -Çamkoru' da yer yer 60 cm'yi bulan 9 km'lik karlı parkurda doğa 
yürüyüşü gerçekleştirmiştir. 
- Topluluğumuz, 17 Şubat 2013 günü Çeltikçi-Kurumcu köyünde 8 saat süren doğa yürüyüşünü gerçekleştirdi. 14 
km süren bu yürüyüşümüz 1100 m rakımdan başlayıp 1640 m rakıma kadar çıkılarak, başlangıç noktası olan 
Kurumcu köyüne geri dönülerek sonlanmıştır. 
- Topluluğumuz, 31 Mart 2013 günü mağaraların, köye yuva yapmış balıkçıl kuşların, kaya kiliselerinin görüldüğü 
10 km süren yürüyüşünü, Kızılcahamam'ın Mahkemeağcin Köyü ve çevresinde yaptı. 
- Topluluğumuz, 29 Eylül 2013 günü Kızılcahamam Alicin Deresi yürüyüşünü gerçekleştirdi. 15 km’lik parkurda 
çeşitli su ve kara canlılarını gözleme fırsatımız oldu. Değerli meslektaşımız Ekrem Tepecik’in bize bölgenin 
tarihiyle ilgili bilgiler verdiği yürüyüşümüz 8 saat sürdü. 
 

3-Türk Halk Müziği Korosu Kuruldu 
Odamız Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına 2012 -2014 dönemi içerisinde başlangıçta hafta içi Salı günleri, 
ikinci dönemde ise hafta içi Çarşamba günleri bir araya gelerek devam etmiştir. 
 

4-Tiyatro Etkinliği Yapıldı 
11 Ocak 2013 tarihinde saat  20.00’de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenmiş olan  “Selamüm Kavlen 
Karakolu” adlı oyuna, 05 Ekim 2012 tarihinde saat 20.00’de Akün Sahnesi’nde “33 Varyasyon” adlı oyuna, 05 
Ekim 2013’de saat 20.00’de Akün Sahnesi’nde sahnelenmiş olan “Sarı Naciye” adlı oyuna, 01 Kasım 2013’de saat  
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20.00’de Şinasi Sahnesi’nde sahnelenmiş olan “Ramiz ile Jülide” adlı oyuna, 29 Kasım 2013 günü saat  20.00’de 
sahnelenmiş olan “Soğuk Bir Berlin Gecesi ” adlı oyuna, 31 Ocak 2014 tarihinde saat 20.00’de Küçük Tiyatro’da 
sahnelenmiş olan “Nereye” adlı oyuna Ankara Dişhekimleri Odası olarak meslektaşlarımız ile beraber katıldık.  
 

5- Fotoğraf Yarışması Düzenlendi 
Odamızın Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu "Hayata Gülümse ve 
Gülümset Temalı" Fotoğraf Yarışması için 15 meslektaşımız 37 fotoğraf ile Odamıza başvuru yapmıştır. 
Yarışmanın Birinciliğine “Objektif” Rumuzu ile katılan Birol KARAİBİŞ’e ait “Gülenyüz” adlı fotoğraf seçilmiştir. 
İkinciliğe “Işık” rumuzu ile katılan Cengiz TAMTUNALI’ya ait “Av” adlı fotoğraf seçilmiştir. Üçüncülüğe ise “Güzel” 
rumuzu ile katılan Halit YOSUNÇIĞIR’a ait “Güzel Uçurtmam” adlı fotoğraf seçilmiştir. "Hayata Gülümse ve 
Gülümset Temalı" Fotoğraf Yarışmasında; Birincilik  ödülü, Ankara Dişhekimleri Odası'nın 12. Bahar 
Sempozyumu'na herhangi bir ücret ödemeksizin katılım, İkincilik ödülü, Öncü Dental tarafından sağlanan Filtek 
Ultimate 12’li Set (%100 nanofil kompozit) ve Üçüncülük ödülü, Öncü Dental tarafından sağlanan Single Bond 
Universal (dünyanın ilk ve tek silan içerikli adeziv sistemi) ve Filtek Bulk Fill (Flowable kompozit-4mm kadar 
ışınlanabilir) sahiplerini bulmuştur.  
 

Odamızın Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu "Dişhekimi Gözüyle 
Güzel Ülkemizden Kareler" temalı fotoğraf yarışması için 21 meslektaşımız 98 fotoğraf ile Odamıza başvuru 
yapmıştır. Yarışmanın birinciliğine Adana’dan katılan Süleyman Dilek’e ait fotoğraf, ikinciliğine İstanbul’dan 
katılan Tarkan Aktaş’a ait fotoğraf, üçüncülüğüne ise Ankara’dan katılan Didem Kanber’e ait fotoğraf seçilmiştir. 
mansiyon ödüllerinde ise birinciliğe Ankara’dan katılan Ahu Güngör Acar’a ait fotoğraf, mansiyon ikinciliğine 
Mersin’den katılan Ayşe Yalçın’a ait fotoğraf ve mansiyon üçüncülüğüne Adana’dan katılan Süleyman Dilek’e ait 
fotoğraf seçilmiştir. Birincilik ödülü olarak, Canon 1100D DSLR Fotoğraf Makinası + 18-55 mm lens + 50 mm lens 
+ 8 GB SD kart, ikincilik ödülü olarak Canon PowerShot SX500 IS DSLR like Fotoğraf makinası + 8 GB SD kart, 
üçüncülük ödülü olarak Canon PowerShot A 4050 IS Kompakt Fotoğraf Makinası + 8 GB SD kart ve mansiyon 
ödülü olarak DÖRR Tripod sahiplerine takdim edilmiştir. Yarışmalara katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyor, dereceye giren fotoğrafların sahiplerini yürekten kutluyoruz. 
 

6-Ankara Dişhekimleri Odası Kütüphanesi Kuruldu 
Odamızda mesleğimizi ilgilendiren, bilimsel, sağlık ve sağlık sistemi ve politikaları ile ilgili, iletişim vb. 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 sunumuna başlanmıştır. 
 

7. Geleneksel Ankara Dişhekimleri Odası Tenis Turnuvası Gerçekleştirildi 
06 – 16 Haziran 2013 tarihleri arasında 6. Geleneksel Ankara Dişhekimleri Odası Tenis Turnuvası dişhekimi 
meslektaşlarımız ve dişhekimliği öğrencileri ile Ankara Tenis Kulübü’nde düzenlenmiştir.  28 meslektaşımızın 
katıldığı turnuvada Erkekler A ve B kategorilerinde ve Kadınlar da tek kategoride yarışmışlar gerşekleşmiştir. A 
Kategorisi Erkeklerde Burak Mahir MAHO birinciliği, Yusuf Güven ÖZEN ikinciliği elde etmiştir. B Kategorisi 
erkeklerde ise birinciliği Yalçın ERGİR, ikinciliği Bülent ÖZÇAĞATAY almıştır. Kadınlarda birinci Arzu ATEŞ, ikinci 
ise Gamze Metin GÜRSOY olmuştur. Turnuvalara katılan meslektaşlarımızın hepsine teşekkür edilerek, 
madalyonları ile kategori birinci ve ikincilerine plaketleri Odamız Yönetim Kurulunca takdim edilmiştir.  
 

8. 22 Kasım Dişhekimliği Balosu 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Dişhekimliği Günü etkinlikleri çerçevesinde 21 Kasım 2013 tarihinde 
üyelerimizle birlikte Anıtkabiri ziyaret ettik. Bu yıl 105.’sini kutladığımız 22 Kasım Dişhekimliği Günü 
etkinliklerinden, balomuzu Sheraton Otel Copper Club’da gerçekleştirdik. 85 kişinin katıldığı bu özel gecede 
mesleğe 55, 45, 40, 35, 30 ve 25 yılını vermiş değerli meslektaşlarımıza plaketlerini takdim ettik. Harika 
yorumlarını müziğe katan Serenad Bağcan’ın güzel sesi ve muhteşem orkestrası ile yorgunluklarını atan 
meslektaşlarımız, derdi, tasayı bir tarafa bırakarak 22 Kasım Dişhekimliği gününü akıllardan silinmeyecek bir  
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keyifle kutlamış oldular. Gecenin rengi tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Plaket verdiğimiz 
meslektaşlarımıza mesleklerinde daha nice yıllar temennilerimizle.. 
 

9.Öykü Yarışması Düzenlendi 
14. Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızı bir araya getirmek için birçok 
ortam yaratmaya çalıştık. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Ankara Dişhekimleri Odası Öykü Yarışması hayallerimizi 
dillendireceğimiz platform olmuştur. Bu öykü yarışmasının Ankara'da başlamış olması aslında özel bir anlam da 
taşıyor. 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Ankara Öykü Günleri kaynaklı bir projenin sonucunda ortaya çıkmış ve 2003 
yılında yapılan 69. Uluslararası PEN Kongresi’nde kabul edilmiştir. Dünya Öykü Gününün kaynağı Ankara'ya 
yaraşır bir etkinlik olacağına inandığımız yarışmaya tüm dişhekimleri ve dişhekimliği öğrencileri davetlimiz 
olmuşlardır. Öykü yarışmamızın bu yılki teması "Ütopya: Benim de bir hayalim var" şeklinde kararlaştırılmıştır. 
Ayla Kutlu, Prof. Dr. Aysu Erden, Özcan Karabulut, Orhan Tüleylioğlu, Helin Aras Tek seçici kurulu 
oluşturmuşlardır.  
 

10. Çeşitli Konser Duyuruları 
Meslektaşlarımızın ilgisini çekebilecek çeşitli Festival, Konser, Resital ve etkinliklerle ilgili duyuruları Odamız web 
sitesi ve mail grubundan duyurulmuş ve meslektaşlarımız ile beraber katılım sağlanmıştır. 
 

11.Ağaç Dikme Şenliği  
Ankara Dişhekimleri Odası olarak 3 Kasım 2013 Pazar Günü ODTÜ Eymir Gölü'nde Göl Şenliği ve Ağaç Dikme 
Bayramına katıldık.  
 

� SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU 

Odamız tarafından ilk defa hayat geçirilen komisyon mesleğimiz için yürürlükte olan mevzuat ışığında 
üyelerimizin de gereksinimlerini ve uymak zorunda olunan şartları anlatarak mesaj veren I. Dişhekimliği 
Hukuku Sempozyumu’nu gerçekleştirmiştir. Sempozyumun Bilimsel ayağının oluşmasında ve 
gerçekleşmesi sırasında desteklerini esirgemeyen Sağlık Hukuku Komisyonuna, katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 
 

� SERBEST DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU 

Serbest Dişhekimleri Komisyonu Odamızın üye profilinde  %70’lik paya sahip olan serbest dişhekimlerinin 
ihtiyaç, beklenti ve problemlerini tartışarak ve Yönetim Kuruluna çözüm önerileri sunarak faaliyetlerini 
yürütmektedir. Serbest Dişhekimleri Komisyonu serbest çalışan dişhekimlerinin anlaşma yapabileceği 
kurumların sayısını artırmak, kurumlarla ilişki kurularak dişhekimleri ile anlaşma yapılabilirliğini kurumlara 
Oda üzerinden hatırlatmak, üyelerimizin özellikle vergiye yönelik uyması gereken mevzuat gerekliliklerini 
üyelerin bilgisine sunmak noktalarında önemli çalışmalara imza atmıştır. Serbest Dişhekimleri Komisyonu 
faaliyetlerini taçlandırmaya yönelik gerekli yazışmaların altyapısını hazırlayarak Yönetim Kurulumuza 
sunmuş ayrıca mevzuat gereklerini anlatacak eğitmen ile organizasyonu kurgulayıp meslektaşlarımıza 
yönelik Seminerlere bir yenisini daha ekleyerek Yönetim Kurulumuza önererek faaliyetlerini 
somutlamıştır. Serbest Dişhekimleri Komisyonuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
 

� TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU 

Komisyonumuz çalışmalarını, TADS Komisyonu üyeleri ve TDB Eğitmen Dişhekimi Sertifikalı 
meslektaşlarımızla ortaklaşa yürütmektedir. Geçen dönem ADO TADS Eğitimi Komisyonu tarafından 
Eğitmen Dişhekimi Eğitimi müfredatına uygun, davranış değişikliğine yol açacak, bireylerde özgüveni 
artıracak tarzda hazırlanmış olan eğitim materyalleri Komisyon tarafından eğitimlerde kullanılmıştır. 
 
Prof. Dr. İnci Oktay’ın sorumluluğunda yürütülen ve İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı düzeyinin 
yükseltilmesini hedefleyen Türk Dişhekimleri Birliği Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi hayata ilk  
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olarak Odamız organizasyonu ile geçmiştir. Sağlık eğitimi ile İlköğretim öğrencilerinde kişisel hijyen, ağız 
diş sağlığı alanında diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve fluoridlerin kullanımı ile diş çürüklerini 
azaltarak, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasının amaçlandığı bu projede görev 
alan meslektaşlarımıza ve TADS Komisyonuna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

 
2012-2013 Döneminde Eğitim Talebinde Bulunan Okullar Listesi 

Dişhekiminin Adı Okul Adı Eğitim Talep Tarihi 

Dişhekimi Alp KÖFTECİ Özel Muradiye Kanuni İlkokulu 31.10.2012 

Dişhekimi Helin Aras TEK, Dişhekimi 
Buğra ÖZEN, Dişhekimi Burak 
YANDIMATA, Dişhekimi Neslihan SEVİM, 
Dişhekimi Zerrin OLGUN, Dişhekimi Işın 
KARAHANLI, Dişhekimi Didem ERGÜVEN, 
Dişhekimi Fulya BASMACI, Dişhekimi 
Gülten ERCAN, Dişhekimi Hatice ÇELİK, 
Dişhekimi Sema ÖZCAN, Dişhekimi 
Zeynep Özen AKINCI,   
Dişhekimi Yaşar UZUN, Dişhekimi 
Süleyman DEMİRDÖVEN, Dişhekimi Halit 
YOSUNÇIĞIR ve Prof. Dr. Nil ALTAY 

Yenilik İlköğretim Okulu  
Andiçen İlköğretim Okulu 
(SGOP Projesi) 

07.11.2012 
03.04.2013 
09.10.2013 
06.11.2013 
18.12.2013 

Dişhekimi Neslihan SEVİM Özel Yağız Anaokulu 15.02.2013 

Dişhekimi Neslihan SEVİM Tuzluçayır Anadolu Lisesi 20.03.2013 

Dişhekimi Hüseyin KIRMIZIGÜL T.C.Adalet Bakanlığı Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

25.04.2013 
07.03.2014 

Dişhekimi Halit YOSUNÇIĞIR  Lösev Ana ve İlköğretim Okulu 25.04.2013 

Dişhekimi Alper ALKAN 
Dişhekimi Sibel KEPEZ ÜLKÜ 

Nermin Çekiç İlköğretim Okulu 14.05.2013 

Dişhekimi İlker CEBECİ 
Dişhekimi Alper ALKAN 
Dişhekimi Burak YANDIMATA 
Dişhekimi Serkan ER 
Dişhekimi Murat ÇAĞLAR 
Stj Dişhekimi Mehmet YILDIZ 
Stj Dişhekimi Halil Erhan ERSOY  
Stj Dişhekimi Orhan KAZAN 

Haymana ilçesine bağlı 
Balçıkhisar, Bumsuz ve Sinanlı 
İlköğretim Okulları 

09.01.2014 

 

� 3224 SAYILI KANUN KOMİSYONU 
Türk Dişhekimleri Birliğince Odamızdan talep edilen ve 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda 
dönemsel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılacak değişikliklere ilişkin Odamızca sunulması 
istenen görüş istemi dolayısıyla Yönetim Kurulumuz tarafından 3224 Sayılı Kanun Komisyon 
oluşturulmuştur. 3224 Sayılı Kanunu madde madde incelerken, gerek emsal niteliğindeki birlik kanunlarını 
baz alarak, gerekse üyelerimizin gereksinimlerinden yola çıkarak çalışmalarını sürdürmüş olan Komisyon 
bir rapor hazırlamış ve ilgili rapor hukuk büromuzca değerlendirildikten sonra 3224 Sayılı Kanuna ilişkin 
yeni madde önerilerimiz olarak Oda görüşümüz halinde Türk Dişhekimleri Birliği’ne sunulmuştur. 
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� ONAM KOMİSYONU 
Üyelerimizin hastalarının tedavilerine ilişkin hasta rızasını içeren ve muhafaza edilmesi gereken önemli bir 
kayıt niteliğine sahip olan onam formlarının hazırlanarak Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonuna ve 
üyelerimizin kullanımına sunulmasında destek veren Onam Komisyonu üyelerinden; A.R. İlker CEBECİ’ye,  
 
Faik Serhat ÖZSOY’a, Mahmud FAYTROUNY’ye, Meltem DARTAR’a, Tolga TÖZÜM’e, Yıldırım Hakan 
BAGIŞ’a, Özlem ÜÇOK’a ve Ahu ESER ESET’e, Çocuk ve Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçıklarının 
hazırlanmasındaki desteklerinden dolayı Hacettepe Üniversitesi Dişhekimligi Fakültesi’ne tüm 
meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Hasta Onam Formu, Çocuk Hasta Bilgilendirme Kitapçığı ve 
Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçığı Odamızın web sayfasında, mail grubunda ve diğer sosyal ağlarda 
üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. 
 
� 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. 
  
� ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
5.Dönem Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Ankara, Başkent, Gazi, Hacettepe ve Kırıkkale 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültelerinde yapılan seçimlerin ardından ilk toplantısını 10 Mart 2012 tarihinde 
yapmıştır. Komisyon Başkanlığı’na Hasan YILDIZ, Komisyon Sekreterliği’ne Mehmet YILDIZ seçilirken, 
Ankara Üniversitesi LEO’su Gözde DİLER, Başkent Üniversitesi LEO’su Ezgi YÜCEER, Gazi Üniversitesi 
LEO’su Amir MAMUSHA, Hacettepe Üniversitesi LEO’su Ümit ÖZGÜR, Kırıkkale Üniversitesi LEO’su Berkan 
ALTAY olarak belirlenmiştir. 
 
5.Dönem TDB Öğrenci Kolu Genel Kurulu’nda Başkan Odamız Öğrenci Komisyonundan Seçildi 
31 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 5.Dönem TDB Öğrenci Kolu Genel Kurulu’na 26 delege ve Odamız 
Yerel Öğrenci Komisyonu’ndan sorumlu geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyesi Nihat KÖKSAL’ın da katıldığı 
Genel Kurul’da yerel öğrenci komisyonumuz, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na 5 önerge arz etmiştir. Genel 
Kurul sonunda yapılan seçimlerde Merkezi Komisyon Yürütme Kurulu Asil Üyeliğine Yerel Öğrenci 
Komisyonu Üyemiz Mehmet YILDIZ ve Amir MAMUSHA seçilmiştir. Genel Kurul ardından 05 Nisan 2012 
tarihli toplantısında Mehmet YILDIZ'ın Komisyon Sekreterliği görevinden, Amir MAMUSHA'nın LEO 
görevinden azlini istemesi üzerine yeni görev dağılımı belirlenmiştir. 
 
14.Dönem Yönetim Kurulumuzla İlk Toplantı Gerçekleştirildi 
14.Dönem Genel Kurulu ardından Odamız Öğrenci Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. A.R. İlker CEBECİ ile yaptıkları toplantıda 14.Dönem Yönetim Kurulu’ndan 
beklentiler hakkında görüşülmüş ve talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun desteklerini almıştır. 
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Odamız Öğrenci Komisyonu, Sosyal Etkinliklerimiz 
- ilk etkinliğini 29 Nisan 2012 Pazar günü 104 katılımcının yer aldığı ADO Öğrenci Komisyonu Piknik 

Organizasyonu’nu Mamak-Mavi Göl’de gerçekleştirmiştir.  
- İkinci Sosyal Etkinlik olarak 26 Mayıs 2012 Cumartesi Günü Ankara Hilton Oteli - Murphy’s Eğlence 

Merkezi’nde gerçekleştirmiştir.  
 
TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ndeydik 
31 Mayıs - 2 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ne Odamız 
Öğrenci Komisyonu’nun talebi doğrultusunda, odamız Yönetim Kurulu bilimsel programa dişhekimliği 
öğrencilerinin ücretsiz katılmasına karar vermiş ve öğrencilerimiz odamız tarafından gerçekleştirilen 
kongreye yurt genelinde yüksek lisans eğitimi gören dişhekimliği öğrencileri ücretsiz olarak katılmıştır.  
 
TDB 6.Ulusal Öğrenci Kongresi’ndeydik 
13-14 Ekim 2013 tarihlerinde Samsun’da gerçekleşen TDB 6.Ulusal Öğrenci Kongresi’ne Odamız Yerel 
Öğrenci Komisyonu 54 katılımcı ile katılmıştır. Katılımcıların Ankara-Samsun ulaşımları Odamız Saymanlığı  
tarafından karşılanmıştır. Kongreye Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nil ALTAY da katılmış ve 
“Dişhekimliğinde Uzmanlık” oturumunda katılımcıların sorularını cevaplamıştır. 
 
Bilimsel Dişhekimliğinde 104.Yıl Kutlaması Düzenledik 
Sosyal etkinlikler kapsamında, 23 Kasım 2013 Cuma günü JW Marriott Hotel Velo City Eğlence 
Merkezi’nde “Bilimsel Dişhekimliğinde 104.Yıl Kutlaması” 250 dişhekimliği öğrencisi ve Odamız Yönetim  
Kurulu Üyesi Ahmet Burak YANDIMATA ve Odamız TDB Delegesi Süleyman DEMİRDÖVEN’in katılımı ile 
gerçekleşmiştir.  
 

Stajyer Dişhekimlere Sosyal Hakların Sağlanması İçin Dilekçe Kampanyası Başlatıldı 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu'nun 5 Kasım 2012 tarihinde "Stajyer Dişhekimlere Sosyal Hakların 
Sağlanması" için başlattığı dilekçe kampanyasına komisyonumuza bağlı; 
-  Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinden 685, 
- Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinden 400,  
- Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinden 200,  
- Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinden 50 
Toplamda 1335 dilekçe ulaşmıştır. 
 
Yurt genelinde odamız yerel öğrenci komisyonundan gelen dilekçeler ile birlikte 5.422 dilekçe 20 Şubat 
2013 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Adana Milletvekili 
Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR'a iletilmiştir. Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR ile gerçekleştirilen görüşmeye TDB Öğrenci 
Kolu Başkanı Sayın Mehmet YILDIZ, TDB Öğrenci Kolu Sekreteri Sayın Ahmet BALABAN, TDB Öğrenci Kolu  
MKYK Üyesi Sayın Musa KAYA ve Yerel Öğrenci Komisyonu Başkanı'mız Sayın Hasan YILDIZ katılmıştır. 
Heyet ayrıca TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi MHP Samsun Milletvekili 
Dişhekimi Cemalettin ŞİMŞEK, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi AK Parti 
Kütahya Milletvekili Prof.Dr.Vural KAVUNCU, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi 
CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin DEMİR ile makamlarında görüşmüşlerdir.  
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Kaliteli Dental Malzeme Seçimi Seminerleri Başlatıldı 
Odamıza bağlı dişhekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencileri için 25 Şubat 2013 Pazartesi gününden 
başlayarak odamızda, meslek hayatına atılmadan önce klinik çalışma sırasında malzeme seçiminde dikkat 
edilecek hususlara yönelik, sponsor firmaların katkılarıyla ücretsiz seminerler düzenlenmektedir. Mekanik 
olarak alacağınız malzemelerde nelere dikkat etmeniz gerekir, Kullandığınız sarf malzemelerde nasıl 
seçimler yapmanız gerekir, Klinik alt yapısında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, şeklinde pek çok konu 
başlığının ele alınacağı seminer programları sponsor firmaların en son piyasaya çıkan ürün sunumlarını da 
kapsamaktadır.  
 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yerel Komisyon Başkanlar Meclisine Ev Sahipliği Yaptık 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yerel Komisyon Başkanlar Meclisi 23 Şubat 2013 tarihinde odamız ev 
sahipliğinde toplanmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Yerel Komisyon Başkanlar Meclisi 23 Şubat 
2013 tarihinde Ankara Dişhekimleri Odası Hizmet Binası'nda TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ 
Başkanlığı'nda toplanmıştır. Odamız Öğrenci Komisyonu Başkanı Hasan YILDIZ, Adana Dişhekimleri Odası 
Öğrenci Komisyonu Başkanı Sıdıka KÜÇÜKOĞLU, Erzurum Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı  
(TDB Öğrenci Kolu Alt.NEO'su) Nuri ÜNAL, Isparta Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Bayram 
Cihangir ALTUNBAŞ, İstanbul Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı (TDB Öğrenci Kolu NSO'su) 
Görkem ŞENGÜN, İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Handan Aytuğ COŞKUNTUNA, 
Kayseri Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Yakup Uğur ÖZDEMİR, Kocaeli Dişhekimleri Odası 
Öğrenci Komisyonu Başkanı Ezgi YAVUZ, Konya Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Pınar 
GÖKKAYA, Sakarya Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Aslı ATASEVEN, Samsun Dişhekimleri 
Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Bilal DÖNMEZ ve Zonguldak Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu 
Başkanı Uğur AKSOY'un katıldığı toplantıya TDB Öğrenci Kolu Sekreteri Ahmet BALABAN yanı sıra K.K.T.C. 
Yakın Doğu Dişhekimliği Öğrencileri Birliği Başkanı Mina TÜRKMEN ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan  
Yardımcısı Hande Deniz ALAGÖZ'de konuk olarak katılmıştır. Toplantıda dişhekimliği fakülterinin 
eğitiminde akreditasyon ve standardizasyon ile ilgili raporlar incelenmiştir. Toplantı sonrasında yerel 
öğrenci komisyonu başkanları odamız tarafından Cafe Lins G.O.P./Çankaya da düzenlenen akşam 
yemeğinde TDB Öğrenci Kolu’ndan sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serhat ÖZSOY ile 
düşüncelerini paylaşmıştır. 
 
“20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü” Etkinlikleri Gerçekleştirildi 
“20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü” kapsamında Yerel Öğrenci Komisyonumuz tarafından oluşturulan 
“TAVŞAN ANGORA & TADS GÖNÜLLÜLERİ” Başkent Rektörlük Yerleşkesi ve Gazi Rektörlük Yerleşkesinde 
dişhekimliği dışında yükseköğretim gören üniversite öğrencilerine Oral Hijyen Bilgi Düzeyi Anketi ve Oral 
Hijyen Motivasyon Eğitimi uygulamışlardır. Etkinlik sonunda yurt genelinde sponsor olan firmaların 
tanıtım numuneleri öğrencilere dağıtılmış ve 2.000 öğrenci ve kamu personeline ulaşılmıştır. 
 
Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği Yarıyıl Toplantısına Katıldık 
26-30 Mart 2013 tarihlerinde Lizbon/PORTEKİZ’de gerçekleşen “Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği 
Yarıyıl Toplantısı”na Odamızı temsilen Öğrenci Komisyonu Üyemiz (TDB Öğrenci Kolu NEO’su) Amir 
MAMUSHA katılmıştır. TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ ve NSO Görkem ŞENGÜN’ün de katıldığı 
toplantıda Amir MAMUSHA, odamız adına FDI Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Orlando Monteiro da 
Silva ile röportaj gerçekleştirmiştir. 
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TDB Öğrenci Kolu Ulusal Sempozyumu’na Katıldık 
13-14 Nisan 2013 tarihlerinde Adana’da gerçekleşen TDB Öğrenci Kolu Ulusal Sempozyumu’na Odamız 
Yerel Öğrenci Komisyonu 92 katılımcı ile katılmıştır. Katılımcıların Ankara-Adana ulaşımlarının büyük bir 
bölümü Odamız Saymanlığı tarafından karşılanmıştır. 
 
Perşembe Seminerlerine ve Diğer Bilimsel Etkinliklere Katıldık 
Odamızın düzenlemiş olduğu sempozyum ve seminer programlarına odamız yerel öğrenci komisyonuna 
bağlı dişhekimliği öğrencileri dışında, yurt genelindeki dişhekimliği öğrencileri ücretsiz katılmakta ve her 
türlü sosyal organizasyonda öğrencilerimize kontenjan ayrılmaktadır. 
 
TRT Radyo 1 Üniversite Günlüğü Programına katıldık 
Ankara Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu Üyesi ve Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Komisyonu 
Üyesi  Dişhekimi Erdoğan Alp Köfteci ve Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Üyesi ve Türk Dişhekimleri 
Birliği Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet Yıldız 31 Ekim 2013 tarihinde TRT Radyo 1'de yayınlanan Üniversite Günlüğü 
programına konuk oldular. 
 

Halk Sağlığı Çalışması 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu (TurkDentSIC) ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) halk sağlığı işbirliği 
protokolü ile Odamız Öğrenci Komisyonu ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 

Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu, Başkent Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC Başkent) ve 
Gazi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC Gazi) "Dünya Diyabet Günü" kapsamında 16 Kasım 2013 
Cumartesi günü Sakarya Caddesi'ndeki  Çankaya Belediyesi önünde Halk Sağlığı ve Toplum Ağız Diş Sağlığı etkinliği 
gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk olarak, anket yapılarak  diyabet açısından risk altında bulunan vatandaşlara tokluk kan 
şekeri ölçümleri ve medikal bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Odamız Öğrenci Komisyonu Üyeleri tarafından 
"Diyabet Hastalarında Ağız Diş Sağlığı" bilgilendirilmesi yapılarak, bilgilendirme kitapçığı dağıtıldı. 

Çankaya Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik gün boyu devam etti. Gün içerisinde risk altında 
bulunan 1.000 kişiye bilgilendirme yapıldı. Gerçekleşen etkinliği sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de 
stantları ziyaret ederek desteklediler. 

Engelli Çocuklarda TADS Çalışması 
Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu, 18-24 Kasım "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kapsamında 21 Kasım 
Perşembe günü engelli çocuklara ağız ve diş sağlığı  etkinliği gerçekleştirdi.  
 
İnci Ser Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Pedodonti A.D. Araştırma Görevlisi Dişhekimi Serhan DİDİNEN tarafından velilere "Ağız Diş Sağlığının Genel Sağlık 
Üzerine Etkisi" hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenci velilerinin soruları cevaplandıktan sonra, Prof. Dr. Alev 
ALAÇAM (G.Ü. Pedodonti A.D.) ve Prof. Dr. Seval ÖLMEZ (H.Ü. Pedodonti A.D.) akademik danışmanlığında, Öğrenci 
Komisyonumuz tarafından hazırlanmış bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Öğrenci Komisyonu üyelerimiz, çocuklara 
birebir eğitim vererek, çocukla sohbet ettiler. Çok başarılı geçen bu çalışmanın sonunda iletişimin kooperasyondaki 
önemi ortaya konmuş oldu. 
Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı  Hasan YILDIZ, Genel Sekreteri Merve SALMANLI, Komisyon 
Üyelerimizden Orhan KAZAN,  Meriç Kaan KUĞU, Gökçe TATOĞLU, Melike ATALAR ve Öğrenci Komisyonumuza 
bağlı dişhekimliği öğrencilerinden  Selin ÇELEBİ,  Elif MUTAFÇILAR,  Betül ŞAHİN'in yanı sıra Türk Dişhekimleri Birliği 
Öğrenci Kolu Başkanı ve Öğrenci Komisyonu Üyemiz Mehmet YILDIZ'ın da katıldığı etkinlik sonunda, İnci Ser Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hazırladığı sürprizle dişhekimi adaylarımız 22 Kasım "Ulusal Dişhekimliği 
Günü"nü kutladılar. 
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Öğrenci Komisyonumuzun Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Çalışması 
Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projelerinin alt gruplarından biri olan Sokak Lambası Projesi Bilkent 
Üniversitesi öğrencileri ile işbirliği içerisinde öğrenci komisyonumuz tarafından 22 Şubat Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. 

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Milli Müdafaa İlkokulu’ndan seçilen ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik 
bir grupla Bilkent Üniversitesi Sokak Lambası Projesi çatısında çocuklar için tiyatro, sirk, akvaryum gezisi, el işi 
faaliyetleri gibi pek çok aktivite gerçekleştirilmiş. Yine bu proje kapsamında öğrenci komisyonumuz tarafından 10 
yaş grubu öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. 

Yaş grubuna hitap eden bir sunum ve videodan sonra model çeneler üzerinde çocuklara diş fırçalamanın nasıl 
olması gerektiği birebir anlatıldı. Eğitimden sonra çocukların soruları yanıtlandı ve tüm guruba diş macunu ve diş 
fırçası dağıtıldı. Ağız ve diş sağlığı eğitiminde önemli noktalar bir kez daha tekrarlandıktan sonra akılda kalıcı olması 
ve etkinliğimizi yaş gurubunu da göz önünde bulundurarak keyifli bir şekilde bitirmek için çocuklara eğitici bir şarkı 
dinletildi. Şarkıya çocuklar ile birlikte öğrenci komisyonu üyelerimiz de eşlik ettiler. Bu sıcak ve samimi ortam 
sonucunda çocuklar diş fırçalamanın önemini ve ağız diş sağlığında dikkat edilmesi gereken noktaları daha iyi 
kavramış aynı zamanda keyifli bir zaman dilimi geçirmiş oldular. 

Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Merve SALMANLI, komisyon üyelerimizden Ayşe ÖNDAĞ, 
Selin ÇELEBİ, Özden Melis DURMAZ, Erhan ERSOY, Merve Ece UYSAL’ın yanı sıra Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci 
Kolu Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu ve Öğrenci Komisyonu Üyesi Orhan KAZAN’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen bu etkinliğin sonucunda öğrenci komisyonu üyelerimiz çocuklarla birebir iletişim kurarak hem 
mesleği tanıtmış hem ağız diş sağlığı eğitimi vermiş hem de küçük kalplerin sevgisini kazanarak onların birey olma 
yolunda daha sağlam adımlar atmaları için onlara destek olmuşlardır. 

Öğrenci Komisyonumuzun SHÇEK Sevgi Evlerini Ziyareti  
Bilkent Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen proje kapsamında  16 Mart 2014 Pazar günü odamız 
öğrencileri Sevgi Evleri’ne ziyarette bulundular.09.00-13.00 saatleri arasında 6-12 yaş arası çocukların bulunduğu 
gruplara ağız diş sağlığı ile ilgili bilgi verilirken, model çeneler üzerinde diş fırçalama tekniği çocuklara öğrencilerimiz 
tarafından anlatıldı.Çocukların ilgisini çeken maketler ve sunumlar ile çocuklarımız birebir uygulama yapma fırsatı 
bulurken öğrencilerimizle keyifli vakit geçirdiler.Ağız ve diş sağlığı eğitimi yanında çocuklarla oyun oynayarak,farklı 
konularda konuşarak zaman geçiren öğrencilerimiz;çocuklara sevildiklerini ve önemsendiklerini bir kez daha 
hissetirmiş olmayı amaçladılar.Sunumdan sonra çalan eğitici şarkılarla çocuklar ve gönüllü öğrencilerimiz beraber 
dans ederek günü keyifli bir şekilde tamamladılar.Etkinliğimizin sonunda tüm çocuklara diş fırçası ve diş macunu 
dağıtan öğrencilerimiz eğitimi kalıcı hale getirmek için çocuklarımızı diş fırçalamaya teşvik etmiş oldular. 
 
Projemizde çocuklarımızın sağlık açısından bilgilenmesinin yanında toplumda yer edinmelerini sağlamayı,manevi 
dünyalarını olumlu yönde geliştirmeyi,onların toplumla barışık bireyler olmalarını amaçlayan öğrencilerimiz etkinliğin 
sonunda duygulu anlar yaşadı. 
 
Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitiminde nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bizden yardımlarını 
esirgemeyen Dişhekimleri Ahmet ÖZDĐKMENLĐ  ve Burak YANDIMATA’ya başta olmak üzere; Ankara Dişhekimleri 
Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Merve SALMANLI’ya, Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Üyeleri Özden 
Melis DURMAZ, Oğuzhan CENGĐZ,Sercan SUNGUR,Selin ÇELEBĐ,Ayşe ÖNDAĞ,Emre KAYGUSUZ,Melda SÖNMEZ,Emre 
AYYILDIZ,Orhan KAZAN,Öykü ÖZTÜRK,Ezgi TÜRK,Merve ALTIKAT,Tanyel ÖZKAN,Aslan Hakan ÇALIMLI, Melis BULUT’a 
teşekkür ederiz. 
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Öğrenci Komisyonunun Üniversiteli Gençlere TADS Eğitimi Çalışması 
20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğimizde Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
öğrencilerinden 28 kişilik bir grup Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsünde ağız ve diş sağlığının önemini 
vurguladı.Üniversite öğrencileri ve üniversite personelini bilgilendirmeyi amaçlayan bu etkinliğimiz 20 Mart günü 
kampüsümüzün Merkez Kantininde gerçekleştirildi.10.00-16.00 saatleri arasında açık olan standımızda görevli 
ikinci,üçüncü,dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerimiz ilk olarak birinci masamızda model çeneler üzerinde diş 
fırçalama tekniklerini anlattı.Ardından yine model çeneler üzerinde diş ipi kullanımı hakkında bilgilendirilen gençler ve 
üniversite personelleri diğer masada ağız gargarasının kullanımı hakkında bilgi edindi.Son olarak broşürlerle 
bilgilendirilmesi desteklenen gençler ve üniversite personellerimize diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. 
 
Yağmura rağmen stantlardaki görevini başarı ve istekle sürdüren Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Öğrencilerinden 
;Nurten KAYA,Seyhan KARAASLAN,Feyza AKALIN,Ahu Nazar YORGANCILAR,Özlem KUZEN,Bilge ŞAHĐN, Müjgan 
AKDAŞ, Selin ÇELEBĐ, Serhat ARIKAN,Beyza Nur BOZKAYA,Oğuzhan CENGĐZ,Ayşenur SAK,Đrem KARA,Sercan 
SUNGUR,Emre DĐKER,Sadık TAKĐ,Đzafet ATMACA,Merve Ece UYSAL,Çisel KISA,Ayşe ÖNDAĞ,Cemil EREN,Önder 
ÖZTÜRK,Elif Cemre SĐNECAN,Barış KESKĐN,Selin KAYHAN,Armin KHALĐLZADEH’e Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Komisyonu Başkanı Merve SALMANLI,TDB Öğrenci Komisyonu Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu Orhan 
KAZAN,bizi yalnız bırakmayan standımıza yaptığı ziyarette öğrencilerimizle birlikte ağız diş sağlığı eğitimi veren 
Dişhekimi Ahmet ÖZDĐKMENLĐ ve son olarak bizden desteğini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet Ali KILIÇARSLAN’a teşekkür ederiz. 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 

DİSİPLİN KURULU RAPORU 
2012-2014 

Ankara Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu 2012-2014 döneminde faaliyetlerine aşağıdaki görev dağılımıyla 
başlamıştır. 
 
DİSİPLİN KURULU 
Başkan  : Dağhan ERBAZ 
Raportör : Sibel DANIŞMAN UZBİLEK   
Üye  : Evrim AKTAŞ 
Üye  : Sibel KEPEZ ÜLKÜ  
Üye  : Funda TOSUNAL TANRIKULU 
 
Ankara Dişhekimleri Odasınca Soruşturma nedeniyle açılan dosya sayısı 192’dir ve 73’ü Yönetim Kurulu 
tarafından soruşturmaya gerek olmadığına karar verilerek kapanmıştır. 2012 – 2014 döneminde Disiplin 
Kurulu’na sevk edilen 62 dosya için 7 toplantı yapılmış olup 62 karar alınmıştır.  
 
Toplam Hasta Şikayetleri    : 95 
Sabim Şikayeti     : 10 
Yönetimde Soruşturması Devam Eden : 2 
Yönetim Tarafından Kapatılan   : 8 
Disiplinde Soruşturması Devam Eden : - 
Disiplinde Sonuçlanan   : - 
 
Şahıs Şikayeti      : 85 
Yönetimde Soruşturması Devam Eden : 21 
Yönetim Tarafından Kapatılan   : 43 
Disiplinde Soruşturması Devam Eden : - 
Disiplinde Sonuçlanan   : 21 
 
Muhtelif Şikayetler    : 97 
Yönetimde Soruşturması Devam Eden : 25 
Yönetim Tarafından Kapatılan   : 30 
Disiplinde Soruşturması Devam Eden : 3 
Disiplinde Sonuçlanan   : 39 
 

2012-2014 Yılı Soruşturmacı üyelerimiz; 
Dr.Dişhekimi Burçin Hilal Sonbay, Dr. Dişhekimi Fatma Özge Aktaş, Dr Dişhekimi Mahmud Faytrouny, Dr. 
Dişhekimi Özgür Yıldırım Torun, Dr. Dişhekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray, Dişhekimi Aslıhan Arzu Ünal, 
Dişhekimi Burhan Uludağ, Dişhekimi Ercan Baysal, Dişhekimi Ercan Sükut, Dişhekimi Erdinç Arslan, 
Dişhekimi Erol Tunçbilek, Dişhekimi Fahri Koray Tuna, Dişhekimi Fatma Özge Aktaş, Dişhekimi Güven 
Özen, Dişhekimi Tayfun Işıksalan, Dişhekimi Yeşim Güvenç  
Disiplin soruşturmalarında destek veren soruşturmacı üyelerimize teşekkürlerimizle.. 
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Kurul Raporları-DENETLEME 
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Kurul Raporları-DENETLEME 
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Kurul Raporları-DENETLEME 
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Mali Rapor 

 

08/03/2012 - 31/12/2012 TARİHLERİ ARASI 
GELİR - GİDER TABLOSU 

G İ D E R L E R       G E L İ R L E R   

KIRTASİYE GİDERLERİ 2.571,28   ÜYE AİDAT GELİRLERİ 383.584,65 

PERSONEL  ÜCRET VE GİDERLERİ 177.935,41   KAYIT GELİRLERİ 11.875,00 

ELEKTRİK-SU-YAKIT GİDERLERİ 2.738,88   HASTA ŞİKAYETİ DOSYA EVRAK BED. 150,00 

PERSONEL YOL GİDERLERİ 1.479,75   ÜYE AİDAT GECİKME FAİZİ 30.514,05 

MUHASEBE HİZMET GİDERLERİ 14.930,64   BANKA FAİZ GELİRLERİ 13.647,12 

HABERLEŞME GİDERLERİ 7.556,29   PROTOKOL DEFTER GELİRİ 3.502,00 

ADO HİZMET BİNASI TEMİZLİK GİDERLERİ 2.900,00   KURUM.ANLAŞMA ONAY GELİRİ 5.250,00 

TEMSİL TÖREN AĞIRLAMA GİD. 7.659,01   DİSİPLİN CEZASİ GELİRİ 2.086,00 

KARGO-KURYE-NAKLİYE GİDERLERİ 386,52   FATURA ONAY GELİRİ 290,27 

POSTA GİDERLERİ 5.163,15   TDB KİMLİK GELİRİ 1.980,00 

AVUKAT GİDERLERİ 80.011,22   KURS GELİRLERİ 16.440,00 

MATBAA GİDERLERİ 2.206,60   SEMPOZYUM KATILIM BEDELİ 6.825,00 

ADO.KLİNİK BİL.DERGİ BASIM GİDERİ 2.124,00   HASTA-HEKİM SÖZLEŞMESİ 225,00 

TDB KİMLİK GİDERLERİ 864,00   T.D.B. TABELA LOGOSU 71,00 

BAŞKANLAR KONSEYİ TOPL.GİDERİ 7.240,40   KARŞILIKLI BURS İADESİ BEDELLERİ 7.193,00 

ADO ÜYELERİ KİMLİK GİDERLERİ 890,90   KARŞILIKLI BURS İADESİ GECİKME BEDELLERİ 12,25 

TDB BİRLİK PAYI GİDERLERİ 95.850,24   19.U.D.K. GELİRLERİ 96.343,06 

AJANDA DAĞITIM BEDELİ 196,29   MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 5.622,78 

PROTOKOL DEFTERİ GİDERLERİ 2.832,00   BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.934,00 

ADO KLİNİK BİL.-AKTÜEL DER.DAĞ.GİD. 21.549,22   DİĞER GELİRLER 1.416,22 

DAVA GİDERLERİ 637,40   
 

  

ADO EĞİTİM SEMİNER GİDERLERİ 473,21   
 

  

ADO ÖĞRENCİ KOLU TOPLANTI GİDERLERİ 4.832,73   
 

  

ADO 2012 YILI AJANDA DAĞITIM GİDERİ 1.955,32   
 

  

DÖK.YÖN.SİS.PORG.GEL.GÜNCELLEME BEDELİ 3.500,00   
 

  

14. OLAĞAN GENEL KURUL GİDERLERİ 19.156,87   
 

  

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ GİDERLERİ 625,00   
 

  

GÜVENLİK-ALARM HİZ.GİDERLERİ 630,00   
 

  

TÖREN-ÇELENK-ÇİÇEK T.E.V. GİDERLERİ 8.135,50   
 

  

BAKIM ONARIM HIR.GİDERLERİ 454,40   
 

  

BURS GİDERLERİ 9.000,00     

BÜRO MALZEME GİDERLERİ 2.186,34     

ENDO FACE GİDERİ 717,00     

WEB SİTESİ YAZILIM BAKIM GİDERLERİ 2.839,87     

ADO EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTI GİDER. 80,00     

KURS GİDERLERİ 8.221,77     

SEMPOZYUM GİDERLERİ 8.471,04     

APARTMAN AİDAT GİDERLERİ 4.410,00     

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 1.663,26     

NOTER GİDERLERİ 406,07     

ADO HİZMET BİNASI 9 NO D. KİRA GİD. 11.137,50     

Ç.T.V. 260,47     

DAMGA VERGİSİ 380,20     

İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ 400,22     

D.A.S.K. 43,79     

ADO ÜYELERİNİN FERDİ KAZA SİG. 15.195,38     

DİĞER GİDERLER 708,00         

TOPLAM 543.607,14   TOPLAM 590.961,40 

KAR    47.354,26   
 

  

GENEL TOPLAM 590.961,40     GENEL TOPLAM 590.961,40 
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Mali Rapor 
01/01/2013 - 31/12/2013 TARİHLERİ ARASI 

GELİR - GİDER TABLOSU 
G İ D E R L E R       G E L İ R L E R   

PERSONEL  ÜCRET VE GİDERLERİ 247.992,05     ÜYE AİDAT GELİRLERİ 468.717,41 

PERSONEL  YOL   GİDERLERİ 1.191,50     KAYIT   GELİRLERİ 23.140,00 

KİRA GİDERLERİ 15.975,00     ÜYE AİDAT  GECİKME  FAİZİ 29.590,40 

ELEKTRİK-SU-YAKIT  GİDERLERİ 3.980,95     BANKA FAİZ  GELİRLERİ 8.680,33 

APARTMAN  AİDAT   GİDERLERİ 5.860,00     PROTOKOL   DEFTER   GELİRİ 6.325,00 

HABERLEŞME     GİDERLERİ 10.516,52     DİSİPLİN CEZASI GELİRİ 8.484,10 

ADO HİZMET BİN.TEMİZLİK GİDERİ 6.200,00     ODA KAYIT BELGESİ GELİRLERİ 2.700,00 

TEMSİL  TÖREN  AĞIRLAMA   GİDERLERİ 18.364,90     PERŞEMBE SEMİNERİ GELİRİ 82,08 

KIRTASİYE GİDERLERİ 5.015,60     TDB  KİMLİK  GELİRİ 3.740,00 

AVUKAT  GİDERLERİ 100.609,79     KURUMLARLA ANLAŞMA ONAY GELİRİ 3.450,00 

POSTA   GİDERLERİ 3.974,18     HASTA ŞİKAYETİ DOSYA EVRAK BEDELİ 950,00 

MUHASEBE   HİZMET   GİDERLERİ 17.338,80     FOTOKOPİ GELİRLERİ 936,00 

MATBAA GİDERLERİ 572,01     FATURA ONAY GELİRİ 20,00 

DAMGA  VERGİSİ 392,13     HASTA-HEKİM SÖZLEŞMESİ 65,00 

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 3.551,88     T.D.B. TABELA LOGOSU 20,00 

ADO ÜYELERİ KİMLİK GİDERLERİ 619,50     BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.595,00 

ADO ÖĞRENCİ KOLU TOPLANTI GİDERLERİ 11.443,44         

İŞYERİ SİGORTA GİDERİ 408,91         

BİLGİSAYAR MALZEME GİDERLERİ 1.311,95         

KARGO-KURYE-NAKLİYE GİDERLERİ 792,62         

ADO.KLİNİK BİL.DERGİ BASIM GİDERİ 2.950,00         

TDB KİMLİK GİDERLERİ 2.606,00         

TDB BİRLİK PAYI GİDERLERİ 133.068,16         

AJANDA DAĞITIM BEDELİ 3.738,06         

PROTOKOL DEFTERİ GİDERLERİ 7.080,00         

ADO KLİNİK BİL.-AKTÜEL DER.DAĞ.GİD. 32.946,19         

DAVA GİDERLERİ 7.732,65         

PLAKET-FLAMA-LOGO GİDERLERİ 1.594,35         

ADO EĞİTİM SEMİNER GİDERLERİ 840,00         

6.DİŞE DİŞ TENİS TUR.GİDERİ 2.500,00         

MEDYA TAKİP HİZMET GİDERLERİ 4.248,00         

DÖK.YÖN.SİS.PORG.GEL.GÜNCELLEME BEDELİ 130,25         

ADO AJANDA BASIM GİDERLERİ 1.330,57         

GÜVENLİK-ALARM HİZ.GİDERLERİ 686,23         

TÖREN-ÇELENK-ÇİÇEK T.E.V. GİDERLERİ 3.451,10         

BAKIM ONARIM HIR.GİDERLERİ 124,61         

BÜRO MALZEME GİDERLERİ 367,40         

T.D.B. S.D.E. GİDERLERİ 2.652,00         

KURS GİDERLERİ 863,68         

BURS GİDERLERİ 3.569,00         

BAHAR SEMPOZYUM GİDERLERİ 6.025,38         

HUKUK SEMPOZYUMU GİDERLERİ  15.771,48         

BAŞKANLAR KONSEYİ TOPL.GİDERİ 321,98         

ILGAZ SEMPOZYUMU GİDERLERİ 1.231,83         

MASA TENİSİ TAKIMI GİDERLERİ 350,00         

NOTER GİDERLERİ 41,40         

BİNA VERGİSİ 279,00         

ADO ÜYELERİNİN FERDİ KAZA SİG. 6.117,06         

DİĞER GİDERLER 1.450,18         

TOPLAM 700.178,29     TOPLAM 565.495,32 

        ZARAR 134.682,97 

GENEL TOPLAM 700.178,29     GENEL TOPLAM 700.178,29 
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Mali Rapor 

01/01/2014 - 31/03/2014 TARİHLERİ ARASI 
GELİR - GİDER TABLOSU 

G İ D E R L E R       G E L İ R L E R   

PERSONEL  ÜCRET VE GİDERLERİ 46.604,60     ÜYE AİDAT GELİRLERİ 359.793,71 

PERSONEL  YOL   GİDERLERİ 298,00     KAYIT   GELİRLERİ 5.820,00 

KİRA GİDERLERİ 4.087,50     ÜYE AİDAT  GECİKME  FAİZİ 14.446,30 

ELEKTRİK-SU-YAKIT  GİDERLERİ 864,38     PROTOKOL   DEFTER   GELİRİ 2.485,00 

APARTMAN  AİDAT   GİDERLERİ 1.365,00     TDB  KİMLİK  GELİRİ 965,00 

HABERLEŞME     GİDERLERİ 5.009,78     KURUMLARLA ANLAŞMA ONAY GELİRİ 500,00 

ADO HİZMET BİN.TEMİZLİK GİDERİ 1.448,55     HASTA ŞİKAYETİ DOSYA EVRAK BEDELİ 200,00 

TEMSİL  TÖREN  AĞIRLAMA   GİDERLERİ 8.257,27     ODA KAYIT BELGESİ GELİRLERİ 1.250,00 

KIRTASİYE GİDERLERİ 2.074,62     DİSİPLİN CEZASİ GELİRİ 2.080,20 

BAHAR SEMPOZYUM GİDERLERİ 1.795,17     KURS GELİRLERİ 1.325,55 

AVUKAT  GİDERLERİ 25.681,37     BAĞIŞ VE YARDIMLAR 150,00 

POSTA   GİDERLERİ 1.332,75     HASTA-HEKİM SÖZLEŞMESİ 50,00 

MUHASEBE   HİZMET   GİDERLERİ 4.334,70     PERŞEMBE SEMİNERİ BEDELİ 47,03 

TÖREN-ÇELENK-ÇİÇEK T.E.V. GİDERLERİ 207,09     FOTOKOPİ GELİRLERİ 40,00 

DAMGA  VERGİSİ 88,11     STANT GELİRLERİ 3.500,00 

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 772,61     DİĞER GELİRLER 41,62 

15.GENEL KURUL GİDERİ 8.154,90         

KARGO-KURYE-NAKLİYE GİDERLERİ 276,18         

DAVA GİDERLERİ 2.640,00         

ADO ÜYELERİNİN FERDİ KAZA SİG. 12.707,06         

BİLGİSAYAR MALZEME GİDERLERİ 243,70         

ADO.KLİNİK BİL.DERGİ BASIM GİDERİ 1.593,00         

BAŞKANLAR KONSEYİ TOPL.GİDERİ 336,69         

ADO ÜYELERİ KİMLİK GİDERLERİ 182,90         

ADO ÖĞRENCİ KOLU TOPLANTI GİDERLERİ 2.885,10         

MEDYA TAKİP HİZMET GİDERLERİ 1.062,00         

ILGAZ SEMPOZYUMU GİDERLERİ 1.440,00         

TOPLAM 135.743,03     TOPLAM 392.694,41 

KAR   256.951,38         

GENEL TOPLAM 392.694,41     GENEL TOPLAM 392.694,41 
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Mali Rapor 

01/01/2014-31/12/2014 ARASI 
TAHMİNİ BÜTÇE 

G İ D E R L E R       G E L İ R L E R   

PERSONEL  ÜCRET VE GİDERLERİ 188.050,00     ÜYE AİDAT GELİRLERİ 503.000,00 

PERSONEL  YOL   GİDERLERİ 1.210,00     KAYIT   GELİRLERİ 29.500,00 

KİRA GİDERLERİ 16.850,00     ÜYE AİDAT  GECİKME  FAİZİ 1,00 

ELEKTRİK-SU-YAKIT    GİDERLERİ 5.355,00     BANKA FAİZ  GELİRLERİ 7.500,00 

APARTMAN  AİDAT   GİDERLERİ 6.300,00     PROTOKOL   DEFTER   GELİRİ 8.200,00 

BİNA-ÇTV.-HARÇ GİDERLERİ 1.050,00     KURUM.ANLAŞMA ONAY  GELİRİ 3.850,00 

GÜVENLİK-ALARM HİZ. GİD. 700,00     FATURA ONAY  GELİRİ 500,00 

BAKIM ONARIM MALZEME GİDERLERİ 700,00     DİSİPLİN  CEZASI   GELİRİ 1,00 

TEMİZLİK  MALZEME  VE   HİZMET   GİDERLERİ 6.650,00     HASTA-HEKİM SÖZLEŞMESİ GELİRİ 250,00 

TEMSİL  TÖREN  AĞIRLAMA   GİDERLERİ 13.500,00     TDB  KİMLİK  GELİRİ 4.100,00 

KIRTASİYE GİDERLERİ 7.750,00     BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.000,00 

BİLGİSAYAR-WEB SİT.BAK.YEN.ON.GİDERLERİ 1.500,00     SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ 15.000,00 

HABERLEŞME     GİDERLERİ 8.250,00     DİĞER   GELİRLER 500,00 

KARGO-KURYE-NAKLİYE GİDERLERİ 900,00     ODA KAYIT BELGESİ GELİRLERİ 4.000,00 

POSTA   GİDERLERİ 4.725,00     HASTA ŞİKAYETİ DOSYA EVRAK BEDELİ 2.000,00 

MUHASEBE   HİZMET   GİDERLERİ 17.340,00     FOTOKOPİ GELİRLERİ 2.000,00 

AVUKAT  GİDERLERİ 95.600,00         

DAVA GİDERLERİ 4.000,00         

ADO  EĞİTİM   SEMİNER   GİDERLERİ 2.940,00         

ADO ÜYE KİMLİK GİDERİ 750,00         

ADO KARŞILIKLI BURS GİDERLERİ 5.000,00         

ADO ÖĞRENCİ KOLU TOPLANTI GİDERLERİ 4.250,00         

NOTER GİDERLERİ 250,00         

TÖREN-ÇELENK-ÇİÇEK T.E.V. GİD. 3.500,00         

DAMGA  VERGİSİ 400,00         

MATBAA GİDERLERİ 1.500,00         

AJANDA DAĞITIM BEDELİ 1.500,00         

PLAKET-FLAMA-LOGO GİDERLERİ 1.950,00         

ADO KLİNİK BİLİMLER DER. DAĞ. GİD. 500,00         

ADO KLİNİK BİL. DERGİ BASIM GİDERİ 6.400,00         

İŞYERİ SİGORTA -DASK. GİD. 650,00         

ADO ÜYELERİ FERDİ KAZA SİGORTASI 13.750,00         

TDB  KİMLİK   GİDERLERİ 2.750,00         

T.D.B. BAŞKANLAR KONSEYİ TOPL.GİDERİ 1.500,00         

TDB  BİRLİK  PAYI   GİDERLERİ 144.025,00         

PROTOKOL   DEFTERİ    GİDERLERİ 4.100,00         

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 2.900,00         

DİĞER GİDERLER 500,00         

TOPLAM 579.545,00     TOPLAM 588.402,00 

KAR   8.857,00         

GENEL TOPLAM 588.402,00     GENEL TOPLAM 588.402,00 

     Not : Fasıllar arası aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. 
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01/01/2015-31/12/2015 ARASI 
TAHMİNİ BÜTÇE 

G İ D E R L E R       G E L İ R L E R   

PERSONEL  ÜCRET VE GİDERLERİ 197.500,00     ÜYE AİDAT GELİRLERİ 528.150,00 

PERSONEL  YOL   GİDERLERİ 1.270,00     KAYIT   GELİRLERİ 30.975,00 

KİRA GİDERLERİ 17.700,00     ÜYE AİDAT  GECİKME  FAİZİ 1,00 

ELEKTRİK-SU-YAKIT    GİDERLERİ 5.600,00     BANKA FAİZ  GELİRLERİ 7.875,00 

APARTMAN  AİDAT   GİDERLERİ 6.620,00     PROTOKOL   DEFTER   GELİRİ 8.610,00 

BİNA-ÇTV.-HARÇ GİDERLERİ 1.100,00     KURUM.ANLAŞMA ONAY  GELİRİ 4.045,00 

GÜVENLİK-ALARM HİZ. GİD. 735,00     FATURA ONAY  GELİRİ 525,00 

BAKIM ONARIM MALZEME GİDERLERİ 735,00     DİSİPLİN  CEZASI   GELİRİ 1,00 

TEMİZLİK  MALZEME  VE   HİZMET   GİDERLERİ 6.985,00     HASTA-HEKİM SÖZLEŞMESİ GELİRİ 265,00 

TEMSİL  TÖREN  AĞIRLAMA   GİDERLERİ 14.175,00     TDB  KİMLİK  GELİRİ 4.305,00 

KIRTASİYE GİDERLERİ 8.150,00     BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8.400,00 

BİLGİSAYAR-WEB SİT.BAK.YEN.ON.GİDERLERİ 1.575,00     SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ 15.750,00 

HABERLEŞME     GİDERLERİ 8.650,00     DİĞER   GELİRLER 525,00 

KARGO-KURYE-NAKLİYE GİDERLERİ 945,00     ODA KAYIT BELGESİ GELİRLERİ 4.200,00 

POSTA   GİDERLERİ 4.965,00     HASTA ŞİKAYETİ DOSYA EVRAK BEDELİ 2.100,00 

MUHASEBE   HİZMET   GİDERLERİ 18.207,00     FOTOKOPİ GELİRLERİ 2.100,00 

AVUKAT  GİDERLERİ 100.380,00         

DAVA GİDERLERİ 4.200,00         

ADO  EĞİTİM   SEMİNER   GİDERLERİ 3.087,00         

ADO ÜYE KİMLİK GİDERİ 800,00         

ADO KARŞILIKLI BURS GİDERLERİ 5.250,00         

ADO ÖĞRENCİ KOLU TOPLANTI GİDERLERİ 4.465,00         

NOTER GİDERLERİ 265,00         

TÖREN-ÇELENK-ÇİÇEK T.E.V. GİD. 3.675,00         

DAMGA  VERGİSİ 420,00         

MATBAA GİDERLERİ 1.575,00         

AJANDA DAĞITIM BEDELİ 1.575,00         

PLAKET-FLAMA-LOGO GİDERLERİ 2.050,00         

ADO KLİNİK BİLİMLER DER. DAĞ. GİD. 525,00         

ADO KLİNİK BİL. DERGİ BASIM GİDERİ 6.720,00         

İŞYERİ SİGORTA -DASK. GİD. 685,00         

ADO ÜYELERİ FERDİ KAZA SİGORTASI 14.440,00         

TDB  KİMLİK   GİDERLERİ 2.900,00         

T.D.B. BAŞKANLAR KONSEYİ TOPL.GİDERİ 1.575,00         

TDB  BİRLİK  PAYI   GİDERLERİ 151.228,00         

PROTOKOL   DEFTERİ    GİDERLERİ 4.305,00         

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ 3.045,00         

DİĞER GİDERLER 525,00         

TOPLAM 608.602,00     TOPLAM 617.827,00 

KAR   9.225,00         

GENEL TOPLAM 617.827,00     GENEL TOPLAM 617.827,00 
 
Not : Fasıllar arası aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. 
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ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI 
Adres: Yüksel Cad. 34/9 Kızılay-Ankara 
Tel: 0 312 435 90 16 
Faks: 0 312 435 80 28 
Web: www.ado.org.tr 
e-posta: info@ado.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

      

 

   
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
                     
 
 

                                                                                  


