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Değerli Meslektaşlarım, 

“Dünyanın ve çağın vicdanı” olarak anılan Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduardo Galeano’nun çok 
beğendiğim ve sıklıkla kullandığım bir sözü vardır: “Hayır işlerine inanmıyorum; dayanışmaya inanıyorum, 
hayırseverlik çok dikey… Yukarıdan aşağı iniyor. Dayanışma yataydır. Ötekine saygı duyar.”  
 
Dayanışma, eşitler arasındaki yatay, yardımlaşma ise güçlü ile güçsüz arasındaki dikey ve hiyerarşik ilişkinin 
adıdır. Dayanışma, yardımlaşmanın karşılıklı olanıdır. Bu anlamda dayanışma grubu ya da halkası içinde olan 
her canlı kendi sahip olduğu güç, zayıflık, fırsat ya da tehdit çerçevesinde karşısındakine yardımcı olur ya da 
yardım alır. Dayanışma, kendi öz disiplinini adanmışlık duygusundan alan özünde gönüllü bir eylemdir.  
 
Tüm bu özelliklerinden dolayı meslek örgütümüzde de kendi özel hayatımda da, kurduğum tüm ilişkilerde 
“dayanışma”yı esas aldım. Uzun yıllardır görev aldığım Bursa Dişhekimleri Odası’nın geleneğinde de bir tür 
imece ile yani birlikte iş yapma yani dayanışma kültürü hâkimdir. Bu kültürün izlerini tüm çalışmalarda görmek 
de mümkündür. 
 
9-10 Nisan tarihlerinde yaptığımız genel kurul ve seçimlere gelerek oyunu kullanan ve bizlere bu çalışma 
döneminde de dayanışma içinde yeniden görev veren tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Öyle 
sanıyorum ki yukarıda sözünü ettiğim dayanışma kültürü üyelerimiz arasında da karşılığını buluyor ve Bursa 
Dişhekimleri Odası meslek örgütleri içinde bu nedenle başarılı ve saygın bir kurum olarak varlığını sürdürüyor, 
sürdürmeye de devam edecek. 
 
Dayanışmadan söz açılmışken konuyu Gezi davasına getirmek istiyorum. Bilindiği üzere 2013 yılında 
İstanbul’un son yeşil alanlarından birisinin daha betonlaştırılmasına karşı gösterilen tepki milyonların eşitlik, 
özgürlük ve demokrasi talebi ile birleşmişti. Başlangıcında 128 meslek odası, sendika, dernek, siyasi parti ve 
insiyatiften oluşan ve sayısı her geçen gün artan Taksim Dayanışması’nın “sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent” 
talebi, ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşmişti. 
 
Sonrasında 2014 ve 2019 yıllarında açılan davalarda yargılananların tümünün beraat etmesine rağmen 
başka iddianamelerle yeni bir dava daha yaratılmış ve 26 Nisan’da açıklanan hukuksuz bir karar ülkemizin 
tarihine kara leke olarak geçmiştir. Dava dosyası içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, 
yasak delil mahiyetinde bulunan kayıtların hükme esas alınamayacağı ve başkaca hiçbir somut kanıtın 
bulunmadığı karşı oy gerekçesinde belirtildiği gibi, ceza kararı haksız olduğu kadar hukuk devleti ilkesine ve 
yargı bağımsızlığına da ağır bir darbedir. 

Gezi, Taksim Dayanışması, eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçıl bir ülke için umut olmuştur ve olmaya devam 
edecektir. 

Sağlık meslek örgütü olarak bizler de sağlıklı bir yaşamın, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı toplumsal yaşamdan, 
eşitlikten, demokrasiden, özgürlüklerden ayrı düşünülemeyeceğinin bilincindeyiz. O nedenle kaldığımız yerden 
“mücadeleye devam” diyoruz… 

Emel EROĞLU 

BDO Başkanı 
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Değerli Meslektaşlarım, 

Mart ve Nisan aylarını arka arkaya yaptığımız seminerler, kurslar, bahar kahvaltısı, sempozyum ve Oda genel 

kurul ve seçimleri nedeniyle çok yoğun bir şekilde geçirdik. 

 19 Mart’ta 10. Güncel Yaklaşımlar Sempozyumunu iki yılın ardından yoğun kar yağışı ve soğuk havaya 

rağmen meslektaşlarımızın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Nisan ayı neredeyse her hafta bir 

eğitim semineri ile dolu dolu geçti. Mezuniyet sonrası eğitimlerinin, özellikle de pandemi döneminde mezun 

olan genç meslektaşlarımız açısından çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Meslektaşlarımızın 

yaptığımız anketlerdeki talepleri doğrultusunda da eğitim çalışmalarımız devam edecek. 

9-10 Nisan tarihlerinde Odamızın 19. Olağan Genel Kurul ve seçimlerini yaptık. İki genç meslektaşımızın 

yönetim kuruluna bağımsız aday olmaları ile demokratik katılımcı bir ortamda, nitelikli bir seçim dönemi 

yaşadık. Demokrasinin gereği olarak gelip oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. 

Tazelenen güven çerçevesinde tüm kurullarımız çalışmalarına aynı heyecanla ve kararlılıkla devam edecek. 

Katılımınızın, her türlü katkınızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. 

Oda aidatlarının ödenmesinin meslek örgütümüzün çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi açısından ne kadar 

önemli olduğunu, ekonomik krizin bu zorlu koşullarının da farkında olarak bir kez daha hatırlatmak isterim. 

Ayrıca gecikme faizi işletmek zorunda kalındığını da, gecikme faizi oranının da Maliye Bakanlığınca 

belirlendiğini de tekrar belirtelim. 

Dişhekimliğinde botoks kullanımına ilişkin TDB nin hukuki değerlendirmesinin dikkate alınması, çalışmalarınızda 

belirtilen kriterleri çerçeve olarak kabul görmesi karşılaşılacak sonuçlar açısından  önemli. 

İktidarın hekimleri yönelik yıkıcı, değersizleştiren, şiddet içeren dili ne yazık ki sıklıkla karşımıza çıkıyor. Yıllardır 

sürekli ifade ettiğimiz sorunlar bir bir karşımıza çıkıyor. Çözüm önerilerimiz ortada, yoksa bu gidişat mesleği 

sürdürülemez noktaya getirecek, bunu yanında toplum sağlığı da olumsuz etkilenecek. 

Sahte dişhekimleri ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Bir sahte dişhekiminin 2,5 yıl hapis cezasıyla 

cezalandırılmasına karar verildi.  

Sizlerle iki yıl aradan sonra yeniden bir Pazar kahvaltısında bir araya geldik. Yeni sosyal etkinliklerde bir arada 

olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda duyurusunu yapacağız. 

Saygılarımla… 

Alper Altay 
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BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI 19. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 
 
Bursa Dişhekimleri Odası 19. Olağan Genel Kurulu, 9 Nisan 2022 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği 
Yerleşkesi Türkan Saylan Toplantı Salonunda saat 10.00 da başladı. 
 
Oda Başkanı Emel Eroğlu’nun açılış konuşmasından ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. Divan için tek öneri oylanarak Divan Kurulu belirlendi. Oylama sonucunda oybirliğiyle; 18. Olağan 
Genel Kurul Divanı Başkanlığı’na Metin Bozkurt, katip üyeliklere Gizem Galın ve Fatih Ay seçildi. 
 
Divan Başkanı’nın kısa açılış konuşmasından sonra Oda Başkanı Emel Eroğlu Yönetim Kurulu adına 
konuşmasını yaptı. Konuşmasında Ülke ve mesleğin genel durumunu karanlık, iç karartıcı bir tablo olarak 
değerlendiren Emel Eroğlu “Bu çalışma dönemimizde; pandemi koşullarına göre kısıtlanan çalışma 
koşullarında, mesleğimizin saygınlığı ve meslektaşlarımızın haklarının korunması, mesleki etik değerlerimizin 
sürdürülmesi, toplum ağız diş sağlığının öncelenmesi için Cumhuriyetin temel ilkeleri ve hukuksal düzenlemeler 
çerçevesinde, insana ve emeğe değer anlayışı temel alınarak ve bu temel ilkelerden ödün vermeden yürütmek 
için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimize inanıyorum.” dedi. 
 
Genel Kurul gündem maddeleri uyarınca; 18. Dönem Genel Sekreteri Alper Altay Çalışma Raporunu, 
Denetleme Kurulu üyesi Yüksel Şan Denetleme Kurulu Raporunu ve Sayman Cihan Şadi Uğurel Mali Raporu 
ve tahmini bütçeyi sundu. 
 
Her rapor ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündem maddeleri gereğince; yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na gerekli taşınmazların satın alınması veya 
mevcut taşınmazların satılması, Oda organlarına görev alacaklara ödeneklerin tespiti karara bağlandı. Bu 
gündem maddelerinin ardından adayların açıklanması ve liste biçiminin belirlenmesi gündem maddesine 
geçildi. Divana mevcut oda başkanının listesi ile iki bağımsız adayın Yönetim Kurulu Üyeliği için adaylık 
dilekçeleri sunuldu. 
 
19. Olağan Genel Kurul, Divan Başkanı Dr. Metin Bozkurt’un iyi dilek ve önerilerini içeren kapanış 
konuşmasıyla son buldu. 
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10 Nisan 2022 pazar günü yapılan seçimler sonrasında mevcut yönetim aşağıdaki şekilde gerçekleşti. 
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BDO 10. Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Yapıldı 

19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00 başlayan sempozyum da 6 oturum gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Ece Eden “ Dental Travma Vakalarında Tedavi Prensipleri”, Prof. Dr. Tuğba Türk “Bütünsel Endodonti”, 

Doç. Dr. Safa Tuncer “ Restoratif Dişhekimliğinde Sıkça Sorulan Sorular”, Dr. Özgür Bultan “İmplant Destekli 

Vida Tutuculu Protetik Restorasyon Seçenekleri”, Prof. Dr. Ezher Hamza Dayısoylu “ Tek Dişten Tüm Ağza 

İmplant Cerrahisinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, DR. Arda Özdiler “Planlamadan Komplikasyona 

İmplant üstü Protezler” başlıklı sunumları yaptılar. Kötü hava koşullarına rağmen hem konuk konuşmacılarımız 

hem de meslektaşlarımızın değerli katılımları ve katkıları için teşekkür ediyoruz. 

Dişhekimliği sektörünün değerli firmalarına da destekleri için teşekkür ediyoruz. 
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SEMİNER VE KURSLAR 

31 Mart 2022  Perşembe saat 19.00’da  Türkan Saylan Toplantı Salonunda Dr. Olcay Bakar “Estetik 
Bölgede Implantolojide Sert ve Yumuşak Doku Manipulasyonları” başlıklı semineri ile meslektaşlarımıza değerli 
bilgilerini aktardı. 
 

 

13 Nisan 2022  Çarşamba saat 19.00’da  Türkan Saylan Toplantı Salonunda Doç. Dr. Zeynep Bilge Kütük  
“Anterior Estetikte Kompozit: Sorular ve Cevaplar” başlıklı semineri ile meslektaşlarımızla değerli bilgilerini 
paylaştı.  
 

 

 
20 Nisan 2022  Çarşamba saat 10.00’da ve 13.00 te  Türkan Saylan Toplantı Salonunda Prof. Dr. Baybora 
Kayahan tarafından Endodonti Kursu verildi.Pandemi dönemi mezun olan genç meslektaşlarımızın katılımı ile 
gerçekleştirilen kursun amacına ulaştığına inanıyoruz. 
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28 Nisan 2022  Perşembe saat 19.00’da  Türkan Saylan Toplantı Salonunda Prof. Dr. Özen Doğan Onur 
tarafından “Muayenehane Pratiğinde Anamnez” başlıklı seminer verilmiştir. Değerli hocamıza katkıları için 
teşekkür ediyoruz. 
 

 
 
Düzenlediğimiz seminer ve kurslarda katkıda bulunan sektör firmalarına da teşekkür ediyoruz. 

11



b ü l t e n

BASIN AÇIKLAMASI 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün yaptığı bir konuşmada “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de 
üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri 
davet eder, istihdam ederiz” şeklindeki sözleri, tüm hekimleri rencide eden, son derece talihsiz bir açıklama 
olmuştur. Aynı zamanda sarf edilen bu sözler yıllardır dile getirdiğimiz sorunların kaynağının ne olduğunu da 
gözler önüne sermiştir. 
 
Yıllardır söylemekten usanmadık, defalarca dile getirdik; yeterli altyapısı, fizik koşulları, öğretim üyeleri olmadan 
bu kadar çok sayıda dişhekimliği fakültesi açılması doğru değildir, piyasa koşullarına ucuz iş gücü sağlamanın 
klasik yöntemidir. Bu sözler bunun itirafıdır. 
 
Özellikle yeni mezun genç hekimlerin bu ülkede geleceklerine dair bir umutlarının olmadığının göstergesi olan 
hekim göçünün asıl nedeni, sağlık politikalarını belirleyen işte bu anlayıştır. 
 
Söz verilen iyileştirmelerin, düzenlemelerin bir an önce yapılmasını beklerken, yoksulluk sınırının altında kalan 
ücretlere karşın, emekliliğimize de yansıyan insanca yaşamı sürdürebilecek ücret talebi nedeniyle hekimleri 
hedef tahtasına koyan ve tüm toplumu yanıltan bu sözlere maruz kalıyoruz. 
Hekimleri değersizleştiren, mesleki saygınlığı zedeleyen, sağlıkta şiddeti tetikleyen bu dilin bir an önce terk 
edilmesini bekliyoruz. 
 
Pandemi öncesinde var olan, pandemi sürecinde iyice derinleşen özlük haklarımızdaki kayıplar, artık mesleği 
sürdürülemez hale getirmiştir. Meslek örgütleri olarak mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve toplumsal sağlığın 
savunucusu olarak görevimizi yapıyoruz, haklarımızı talep ediyoruz. 
Biz hekimler ettiğimiz yemine sadık kalarak onurlu hekimlik yapmaya ve haklarımız için mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 
 
Kamuoyuna duyururuz. 
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BAHAR KAHVALTISINDA BULUŞTUK 

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapamadığımız geleneksel BDO Bahar Kahvaltısını bu yıl 27 Mart Pazar günü 

Gastro Sanayi Restoranda yaptık. Çok sayıda meslektaşımız kahvaltıda bir araya geldi ve uzun bir aradan 

sonra keyifle sohbet edildi. 
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`BOTOKS` ENDİKASYONA BAĞLI OLARAK 
DİŞHEKİMLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN DE KULLANILABİLİR 
 
Bir kısım medya organında bir dişhekiminin uyguladığı botoks sebebiyle hastanın bir gözünün kapandığı, şaşı 
gördüğü gibi iddialarda bulunulmuştur. 

Bir kişinin iddialarının ilgilinin savunması alınmadan kesin olgu gibi sunulması ile yayında kullanılan dil, üslup ve 
yaklaşım objektif habercilik yaklaşımından tümüyle uzaktır. İlgili yayınlar habercilik etik değerlerine aykırıdır. 

Dişhekimleri mesleki yetki alanında her türlü tedaviyi yapmaya ve bu tedavinin gerektirdiği, botoks da dahil olmak 
üzere her türlü ilacı kullanmaya yetkilidir. Dişhekimliği mesleki uygulamasında zarar görüldüğü veya yetki alanı 
dışında müdahalede bulunulduğu iddiaları meslek örgütümüz tarafından her zaman titizlikle takip edilmekte, 
gerektiğinde meslekten geçici men cezasına varan disiplin cezaları da verilmektedir. 

Dişhekimlerinin yetki alanı ve dişhekimliğinde botoks kullanımına ilişkin geniş bilgiye ekli belgeden erişilebilir. 

…	
Dişhekimlerinin Yetki alanı ve Botoks Kullanımı 

 
1219 sayılı Tıp Mesleklerinin Uygulanmasına Dair Yasa’nın 29. maddesinde dişhekimlerinin yetkili oldukları alan 
ve bu alandaki yetki sınırı tanımlanmıştır. Buna göre; “Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin 
ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve 
düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.” 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te de dişhekimlerinin iş ve görev tanımı aşağıdaki gibidir: 
“Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi" 
a) Diş tabipliği ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve 
yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu 
tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Bu 
komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar ve/veya sevk eder. 

b) Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunmasına 
yönelik önleyici ve koruyucu tabiplik çalışmalarına katılır, bu konuda eğitimler düzenler ve uygular. 

c) Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının hastalıklarının ve 
düzensizliklerinin teşhis ve tedavisinin uzman diş tabibinin müdahalesini gerektirdiği durumlarda hastaları ilgili 
uzman ve/veya merkeze sevk eder. 

ç) Gerekli gördüğü durumlarda, diğer diş tabibi, uzman diş tabibi, tabip, uzman tabip, veya birimden konsültasyon 
ister. Konsültasyon istenen tabip veya diş tabibi bu isteğe icabet eder. 
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d) Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, 
izler ve denetler.” 

Bu kurallar uyarınca, ülkemizde dişhekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan kişi, mesleki alanında genel 
olarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almaya; insan 
sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının 
sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü 
mesleki faaliyeti yerine getirmeye yetkilidir. 

Yetki alanındaki mesleki faaliyeti yerine getirirken kullanılacak alet, cihaz, madde ve/veya yönteme ilişkin 
dişhekiminin sınırı, kural olarak bilimsel kabul ve yaklaşımlardır. Bir başka ifadeyle, herhangi bir ilaç veya maddenin 
dişhekimliğinde kullanılması veya kullanılmaması ağız ve diş sağlığının korunması, hastalıklarının ve 
düzensizliklerinin teşhisi, tedavisi ve rehabilite edilmesi için gerekli olup olmaması ve ilgili ilaç veya maddenin 
yaratabileceği komplikasyonların dişhekimi tarafından yönetilip yönetilemeyeceği ile ilgilidir. 

Son zamanlarda pek çok alanda yaygın olarak kullanılmakta olan botoksun dişhekimliğinde kullanımı da bu 
çerçevede değerlendirilmelidir. Botulinum nörotoksini (botoks), sinirle kas arasındaki iletişimi bozarak kaslardaki 
kasılmayı önleyen; bu sayede bir takım rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olan tıbbi üründür. Terapötik amaçla 
perioral bölgede uygulanmaya başlayan botulinum toksini temporomandibular eklem rahatsızlıkları, bruksizm, 
görünür dişeti, masseter hipertrofisi, tükürük bezleri problemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu şekilde 
hem diğer tedavi yöntemlerine destek olması hem de güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olması gibi 
avantajlarından dolayı diş hekimlerinin son zamanlarda üzerinde durduğu alternatif bir tedavi yöntemi olarak 
önem kazanmış[1], kozmetik ve terapötik amaçlara yönelik olarak diş hekimliğinde de kendine yer bulmuştur.[2] 
Diğer yandan, dişhekiminin yetkisinde olan bir tedavinin uygulanması bağlamında botoks kullanması mesleki yetki 
alanında olup bu yetkisini kullanabilmesi için ilave bir sertifika alınmasına gerek bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, dişhekimleri herhangi bir eklem veya tedavi ile sınırlı olmaksızın, bilimsel bilgiye uygun ve 
dişhekimliği yetki alanında kalması koşuluyla, ek bir sertifikaya sahip olma şartı da aranmaksızın, botulinum 
nörotoksini kullanma hak ve yetkisine sahiptir. 
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Değerli Meslektaşlarımız, 
 
2022 yılında uygulanacak üye aidatları 8-9-10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan TDB Genel Kurul kararları 
uyarınca ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmiştir. Yine Genel Kurul kararlarına göre, üye aidatlarının Mart 
ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 
 
Meslektaşlarımızın gecikme cezası ile karşı karşıya kalmamaları için 31 Mart 2022 tarihine kadar ödemelerini 
yapmalarını rica ederiz. 
 
Buna göre; 

• Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı 
dişhekimlerinin 2022 yılı aidatının 900 TL., 

• Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2022 yılı 
aidatının 450 TL., 

• Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin 
aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına, 

• Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş 
sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan 
dişhekimleriyle aynı olmasına, 

• Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya ortağı olmaksızın ilk defa özel bir sağlık 
kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin aidatında bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim 
yapılmasına (2021 yılı aidatı 400 TL, 2022 yılı aidatı 450 TL); ilk defa özel sağlık kuruluşu kurum ve 
kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine, 

• Mesleğini icra etmeyen herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde 
bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış dişhekimlerinden aidat alınmamasına, 

 
Karar verilmiştir. 
 
Bursa Dişhekimleri Odası’nın Türkiye İş Bankası ve Denizbank’taki hesapları kapatılmış olup ödemelerinizi 
aşağıdaki banka hesabına yapmanız önemle rica ederiz. 
 
 
Bursa Dişhekimleri Odası 
TEB Organize Sanayi Şubesi  
IBAN NO: TR04 0003 2000 0000 0096 9972 30 B021 
 

16



b ü l t e n

SAHTE DİŞHEKİMİNE CEZA 

Van Başkale’de açtığı bir işyerinde dişhekimliğine ilişkin malzeme bulundurduğu ve hasta baktığı iddiasıyla 
yargılanan S.A. 2,5 yıl hapisle cezalandırıldı. 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tutulan tutanakla başlayan soruşturma, Türk Dişhekimleri Birliği’nin davaya 
katılmasıyla devam etmiş ve yargılama sonunda, 31.03.2022 tarihinde, S.A.’nın dişhekimliğine özgü cihaz ve 
malzemelerine el konulması ile 2,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. 

Karara karşı istinaf hakkı bulunan S.A., kararın kesinleşmesinin ardından cezasını çekmek üzere hapsedilecektir. 

 
 
USULSÜZ RUHSATIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU 
 
Sahibi dişhekimi olmadığı gibi, mevzuatla belirlenmiş fiziki şartlara da uymayan bir Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’nin (ADSM) açılmasına izin veren Valilik işleminin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin 
durdurulmasına karar verildi. 

ADSM’nin  en az %51 ortağının dişhekimi olması gerekir. Ayrıca, bu sağlık kuruluşları tabi oldukları pek çok 
fiziki şartın yanı sıra, müstakil veya merdiven ve asansör kullanımı da dahil olmak üzere ana yapıya göre 
müstakil sayılabilecek yerlerde açılabilir. 

Ordu’da açılmak istenen bir ADSM bu şartları taşımadığı halde ruhsat verilerek faaliyete geçmesine izin 
verilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği’nin hukuki desteğiyle Samsun Dişhekimleri Odası tarafından, bu işlemin iptali 
isteğiyle dava açılmıştır. 

Ordu İdare Mahkemesi tarafından yerinde keşif yapılmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve mevzuattaki şartları 
taşımadığı halde faaliyetine izin verildiği anlaşılan ADSM’ye ruhsat verilmesi işleminin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. Bu Karara yönelik itiraz ise Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından 
incelenmiş ve reddedilmiştir. 

Böylece, dişhekimi olmayan bir kişinin sahibi olduğu ve mevzuatta aranan fiziki şartların neredeyse hiçbirine 
uymayan bir yerde açılmış olan sağlık kuruluşunun açılmasına izin verilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu 
Mahkeme tarafından da saptanmıştır. 

Şimdi, en geç bir ay içinde kararın Valilik tarafından uygulanması ve sağlık kuruluşunun ruhsatının iptal edilmesi 
gereklidir. 

Meslek örgütü olarak konunun takipçisi olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.  
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YENİ TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 
“Dişhekimleri Kapsamda Değil” 

 

7394 sayılı Torba Yasa (Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), 15.04.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa’nın 2. Maddesiyle Gelir 
Vergisi Kanununda yapılan bir değişikliğin dişhekimlerini de kapsadığı şeklinde haberler medyada yer bulmuş 
ise de dişhekimleri bu düzenlemenin kapsamında değildir. 
 
Yasa metni ile gerekçesi arasındaki farklılık sebebiyle meslektaşlarımızda duraksamaya neden olan kurallarla 
ilgili bir kez daha açıklama yapmakta yarar görülmüştür. 

Torba Yasa ile getirilen kural, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanuna 
eklenen bir madde (Ek Madde 10) uyarınca çalışan ve bağımsız çalışan olarak sigorta bildirimi yapılan 
hekimlerin gelirlerinin niteliğini düzenlemekte; bu gelirin ücret değil serbest meslek kazancı olduğunun kabul 
edileceğini ifade etmektedir. 

Bir başka anlatımla yapılan yeni düzenleme; SGK ile anlaşmalı özel hastanede çalışan ancak ücretini fatura 
karşılığı alan ve sigortaya da bağımsız çalışan (5510 m.4/b) olarak bildirilen hekimlerin gelirinin ücret mi 
serbest meslek kazancı mı olduğuna ilişkin durumu düzenlemekte, bunun serbest meslek kazancı kabul 
edileceğini belirtmektedir. 

Yeni Torba Yasa’daki maddenin gerekçesinde “…dişhekimleri de dahil olmak üzere hekimler ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olmuş kişiler…” için düzenleme yapıldığı şeklide bir ifade geçmektedir[1].  Ancak ne 
bu maddede[2] ne de maddede işaret edilen 5510 sayılı Kanunun Ek Madde 10’da[3] dişhekimi kelimesi 
geçmemekte; dişhekimlerine yönelik bir düzenleme yapılmamaktadır. Maddede yer almayan bir husus sadece 
gerekçede yer verildiği için düzenlemenin kapsamında kabul edilemez. 
Dolayısıyla, dişhekimlerinin özel hastanede veya diğer özel sağlık kuruluşlarındaki ücretli çalışmaları fatura 
karşılığında değil bordro düzenlenmek suretiyle, hizmet sözleşmesiyle çalışan statüsünde olmak zorundadır. 
Aksi yöndeki çalışma biçimlerinin saptanması durumunda hem işveren hem de çalışan meslektaşlarımızın SGK 
ve vergi mevzuatına aykırı işlemler sebebiyle yaptırımla karşılaşmaları söz konusu olabilecektir. 

Daha önce bu konuda yaptığımız açıklamalar için tıklayınız... [4] 
Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz. 

Türk Dişhekimleri Birliği 
----- 

[1] GEREKÇE 
Maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmakta olup serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir 
muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık 
kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil hekimler ile tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı 
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vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen, bir veya birden fazla özel sağlık 
kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul 
edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olarak aynı 
Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecektir. 
Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye 
devam edilecektir. 
 
[2] Serbest meslek erbabı: 
Madde 66 – Serbest meslek faaliyetini mütat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest 
meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı 
değiştirmez. 
Bu maddenin uygulanmasında: 
1. … 
2. … 
3. … 
4. …. 
5. … 
6. (Ek:8/4/2022-7394/2 md.) 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olan kişiler; 
Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. 
 
[3] EK MADDE 10 – (Ek: 4/4/2015-6645/49 md.) 
Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen 
yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu 
bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere, 
 
a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve 
Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları 
hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak, 
 
b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 
sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak, genel sağlık sigortası 
kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak 
fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır. 
 
Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet 
vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır. 
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TDB ÖĞRENCİ KOLU 10.GENEL KURULU YAPILDI 
 

 

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu 10. Genel Kurulu, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Litai TBB Konuk Evi / 
Ankara’da yapıldı. Genel Kurul için eğitim veren 88 Dişhekimliği Fakültesinden 84’ünde yapılan seçim sonucu 
435 delege belirlendi. 82 Fakülteden gelen 331 delegenin katılımıyla da Genel Kurul gerçekleştirildi. 

Bursa Dişhekimleri Odası Öğrenci Kolu’ndan Hüseyin Sucu, Erim Tataroğlu ve Asel Çiçek Genel Kurul ve 
seçimlere katıldı. 

 

Genel Kurula; TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, TDB Öğrenci Kolundan sorumlu Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Güler Gültekin, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Sükut, İstanbul Dişhekimleri 
Odası Denetleme Kurulu Raportörü Dr.Arthur Bozacıoğlu ve TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Üyeleri 
katıldılar. 
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TDB Öğrenci Kolu 9.Dönem Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu adına Merkezi Komisyon Genel Sekreteri 
Mehmet Feryüz Öksüz’ün açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurul; Divanın yerini almasıyla saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 

TDB 9.Dönem Merkezi Komisyon Başkanı Gökberk Koçer, 9.dönemde yapılan faaliyetlerden bahsettiği 
konuşmasında;  “Ekibimizle göreve gelmemizden kısa bir süre sonra maalesef ki pandemi başladı. Bu zor 
dönemin getirdiği koşullar içerisinde yeni üstlendiğimiz sorumluluklarımızı pandemi sürecinden en az 
etkilenecek şekilde yerine getirmek için çok çaba sarf ettik. Yüz yüze toplantılarımızı yapamasak ve siz değerli 
delegelerimizle yüz yüze buluşamasak da sosyal medyada aktif kalarak yanınızda olmaya gayret gösterdik. 
Whatsapp ve Telegram grupları kurduk. Pandemi sürecinde üniversitelerde alınan kararları yakinen takip edip, 
delegelerimizden öğrendiğimiz gelişmeleri yönetimimizle ve ilgili mecralarla paylaştık.   Tam kapanma 
döneminde bizlere en iyi gelecek şeyin kendimizi geliştirmek olduğunu düşünerek TDB Öğrenci Söyleşileri adlı 
bir organizasyon düzenledik. Değerli hocalarımızla teknik konularda ve meslek hayatımızla ilgili birçok söyleşi 
yaptık.  İstanbul’da düzenlemeyi planladığımız Geleneksel 13.Ulusal Öğrenci Kongremiz pandemi nedeniyle 
iptal oldu ancak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek öğrenci kongremizi online olarak düzenledik. 
 
Pandeminin de etkisiyle artan sorunlarımızı görünür kılmak ve bunlara çözüm aramak için 67 Fakülteden 
3000’den fazla katılım sağlanan bir anket çalışması düzenledik. Anket raporunu hem sizlerle paylaştık, hem de 
Türkiye’deki tüm dişhekimliği öğrencilerini temsilen TDB Genel Başkanı ve Genel Sekreteri'nin öncülüğünde yüz 
yüze görüşerek Yüksek Öğretim Kurumu Başkanvekiline ilettik…  Yapılanması iyi tasarlanmış ancak işleyişinde 
eksiklikleri olan TDB Öğrenci Kolu’nu daha iyiye taşımak sizlerin elinde…” diye konuştu. 
 
Gökberk Koçer’in ardından söz alan TDB Öğrenci Kolundan sorumlu TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Güler 
Gültekin, meslek örgütünün tarihsel gelişimine değindiği konuşmasında; “Türk Dişhekimleri Birliği; bir arada 
durmak, mesleğimize, örgütlülüğümüze, meslektaşlarımıza sahip çıkmak için, diğer meslek mensupları ve farklı 
toplumsal kesimler ile birlikte güçlü bir ses çıkarabilmek için kurulan kamu kuruluşu tüzel kişiliğinde demokratik 
kitle örgütüdür. Ülkemizdeki tüm dişhekimlerinin tek çatı örgütüdür.  Meslek örgütleri salt üyelerinin hak ve 
menfaati açısından değil, demokrasinin eksiksiz ve sorunsuz işleyebilmesi açısından da son derece önemli 
işlevlere sahip bir örgütlenme formudur. Bir başka deyişle yaşayan bir demokrasi için toplum yararına çalışan, 
özerk ve kamusal kimliğe sahip meslek örgütlerinin varlığı zorunludur. Meslek örgütlerinin öteden beri temel 
işlevi, mesleğin insancıl bir biçimde insan ve toplum yararına uygulanmasını sağlamaktır.  Hekimliğin iyi icrası 
için hastanın hekime güven duyması çok önemlidir. Toplum nezdinde mesleğe güven duygusu, mesleğin etik 
kurallarının belirlenmesi ve mesleki denetimle mesleğin biçimlendirilmesi yolu ile olur.  Meslek kuruluşları 
(barolar, meslek odaları ve birlikleri) ve sendikalar gibi oluşumlar toplumdaki en kuvvetli baskı grupları olarak 
nitelendirilebilir…   
 
Arkadaşlar hepiniz buraya delege olarak kendi bölgelerinizde seçilerek geldiniz, ben burada geleceğin 
Yönetim Kurulu Üyelerini görüyorum, Oda ve Birlik  yöneticilerini görüyorum, geleceğin Oda ve 
TDB  yöneticilerine sevgi ve saygılarımla...” diye konuştu. 
 
TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen de Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada; “Buraya geldiğiniz için 
hepinize çok teşekkür ediyorum buraya gelmek bir anlamda mesleğinize sahip çıkmak, okullarınıza sahip 
çıkmak, eğitiminize sahip çıkmak ve en önemlisi de demokrasinize sahip çıkmaktır. Katılımcı demokrasinin 
vazgeçilmezlerinden birisi olan seçim, seçim sonuçları hepimiz için iyi olsun istiyorum. Bu salondan mutlaka 
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mesleğini daha ileriye götürmek isteyen, eğitimini daha iyileştirmek isteyen, okulda yaşananları, yaşadığı 
mobbingleri, yaşadığı sıkıntıları daha azaltmak isteyen isimler seçeceksiniz. Ama ne olursa olsun önceliğiniz 
geleceğinizi daha iyi kurgulamak olmalı. Evet burada güzel bir günde, mesleğin geldiği noktayı sizlere 
defalarca anlattım, anlatmaya çalıştım tekrar da etmeyeceğim ama ne yazık ki bizi yönetenler her şeyi olduğu 
gibi bu mesleği de bir şekliyle değersizleştirmek, bir şekliyle mesleğin geleceğini karartmak istiyorlar. Hepiniz 
bu ülkenin en seçkin, en parlak gençlerisiniz. Dişhekimliği fakültelerine 80 binde öğrenci alınıyor... Bu sene 
giren genç kardeşim 74 binle girdi.  74 binin üstü yok, yani % 4 diliminin içinde kaldınız. 
 
Tabi ki çok özveri isteyen bir meslek, tabi ki çok meşakkatli bir meslek, bir sürü sıkıntıları olan bir meslek. 
Geleceği ile ilgili bu ülkede yaşamasaydık ya da bu ülkenin şartları farklı olsaydı çok istenecek çok ulvi bir 
meslek. En önemli şey insana dokunuyorsunuz, en önemli şey acıyı dindiriyorsunuz. En önemli şey insanın 
eksikliğini tamamlıyorsunuz. Bütün olumsuzlukları biliyoruz. Bütün olumsuzlukları bilerek geldik. Bütün bu 
olumsuzlara rağmen elimizdeki olanaklarla elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmak zorundayız bunun  içinde 
bir arada olun, birbirinize destek olun, daha çok birbirinizden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bizler her zaman 
sizin yanınızda olmaya zaten gönüllüyüz zaten söz verdik. Ben hepinize hem buradaki seçimleriniz için hem 
hayattaki seçimleriniz için başarılar diliyorum. Güzel günler diliyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. Sağ olun” dedi. 
 
Daha sonra TDB 9.Dönem Merkezi Komisyon Başkanvekili Yusuf Demirel,TDB 9.Dönem Merkezi Komisyon 
Editörü Selimcan Satar, ,  EDSA İletişim Sorumlusu Deniz Özkuyucu ve Merkezi Komisyon NEO Ulusal 
Öğrenci Değişim Sorumlusu Asmin Seran Özbek birer konuşma yaptılar. 

TDB Öğrenci Kolu 10. Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin yazılması için oluşturulan komitenin ardından verilen 
önergeler görüşüldü. 

10.Dönem (2022-2024) Merkezi Komisyon Üyeleri ve Daimi Ulusal Görevlilerinin seçimlerine geçilmeden 
Divanda aday önergeleri toplanarak, adaylara kendilerini tanıtmaları için söz hakkı verildi. Daha sonra seçime 
geçildi. 

Seçilen tüm Merkezi Komisyon Üyelerini kutluyor, yeni dönem ile birlikte Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci 
Kolunun ulusal ve uluslararası başarılarının devamını diliyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği 
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