
İlk dişçilik Yüksekokulu Dişçi Mekteb-i Aliyesi’nin açıldığı 22 Kasım 1908 tarihi, 
ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin başlangıcı olarak kabul edilmiş olup, 1996 

yılından itibaren 22 Kasım Dişhekimleri Günü, 22 Kasım‘ı içine alan hafta ise Ağız 
Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bilimsel dişhekimliğine geçişimizin 111. 
yılını kutlayacağımız bu haftada topluma ve meslektaşlarımıza yönelik etkinlikler ile 
farkındalık yaratmaya çalışacağız. İşte bu etkinlikler kapsamında 23 Kasım Cumar-
tesi günü Anemon otelde hem bilimsel hem de sosyal programımız ile sizlerle bu-
luşacağız. Samsun Dişhekimleri Odası Yönetim kurulu olarak özveriyle çalışan tüm 
meslektaşlarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

22 KASIM’A DOĞRU Dt. Alper DİLEK 

Temmuz/Ağustos/Eylül/2019
SAMSUN  | ORDU | SİNOP | AMASYA

SAMSUN 
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Türk Dişhekimleri Birliği ve MNG Kargo arasında bulunan  kargo taşı-
ma sözleşmesi 17.10.2019 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olarak ye-

nilenmiştir. Odalarımızın yanı sıra Odalarımıza üye dişhekimleri de önceki  
dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de ücret ödemeleri kendilerine ait 
olmak üzere  sözleşme fiyatlarından yararlanabileceklerdir. Sözleşme ge-
reğince faturalandırma işlemlerinde kullanılacak  vergi numarası ve vergi 
dairesinin  adı  MNG Kargo  tarafından sisteme yeni  girecek Dişhekimle-
rinden  istenilebilecektir. Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

TDB KARGO SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Haberin Devamı

TDB 25.ULUSLARARASI 
DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ SONA ERDİ

TDB 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 7 Eylül 2019 Cumartesi günü İstan-
bul Kongre Merkezi’nde yapılan kapanış töreni ile sona erdi. Kongre bilimsel 

programı kapsamında 99 yerli, 32 yabancı konuşmacının aynı anda 23 salonda bird-
en eğitim verdiği, 103 oturum, 15 panel, 32 kurs, 1147 serbest bildiri yapıldı. Ayrı-
ca öğrenciler için özel aktivite programı düzenlendi. Diş teknisyenleri ve dişhekimi 
yardımcıları için de bilimsel programlar gerçekleştirildi. Ağız ve diş sağlığı endüstrisi 
ve dişhekimliği malzeme üretimi, ithalat ve satışını yapan 170 firmanın katılımıyla yak-
laşık 4912 m2 alanda kurulu Expodental 2019 Fuarı, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında 
4 gün boyunca açık kaldı. Cazip fiyatlarıyla son teknoloji ürünleri meslektaşlarımızla-

Haberin Devamı

130’dan fazla ülkenin, 200`e yakın Ulusal Dişhekimleri Birliği ve meslek 
kuruluşlarından oluşan, bir milyondan fazla dişhekimini temsil eden Dün-

ya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) 107. Dünya Dişhekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 
2019 tarihlerinde Birleşik Amerika Devletlerinin California eyaletindeki San 
Francisco şehrinde Moscone Kongre merkezinde  gerçekleştirildi. Amerikan 
Dişhekimleri Birliği-ADA ile işbirliğinde organize edilen 30000’e yakın katılımcı 
ile gerçekleşen kongre kapsamında klinik ve genel dişhekimliği konularının 
yanı sıra, FDI tarafından düzenlenen birçok öncelikli mesleki konuların ve ağız- 

Haberin Devamı

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ DEMİRBAŞ 
ENVANTER KAYDI HAKKINDA

DUYURU
! Sağlık tesislerinin, hali hazırda kullandıkları demirbaş niteliğindeki tıbbi 

cihazlar için ÜTS de envanter bildirimi yapması gerektiği ve tüm ürün 
gruplarında tekil takip süreçleri 31.10.2019 tarihi itibariyle başlatılacağı bildiril-
mektedir.Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin envanteri Malzeme Kaynak 
Yönetim Sistemi(MKYS)nde yer aldığından bu envanterin yazılım üzerinden 
aktarım çalışmaları devam etmekte olup üniversite hastaneleri ile özel sağlık 
hizmet sunucularının hâlihazırda envanterine Bakanlığımız tarafından ulaşıl-
madığından bu bildirimleri kendilerinin yapması gerekmektedir.

Haberin Devamı

FDI GENEL KURULU SAN FRANCISCO’DA 
GERÇEKLEŞTiRiLDi

FDI AĞIZ KAHRAMANLARI 
(MOUTH HEROES)

FDI Dünya Dişhekimleri Birliği, Ağız Kahramanları (Mouth Heroes) 
– çocuklara iyi ağız sağlığı alışkanlıklarını kazandırmaya yönelik 

ağız ve diş sağlığı tanıtım kampanyası- faaliyete geçirdi. Kısa animas-
yon videolarıyla ağız sağlığı maskotu Toothie –  arkadaş canlısı bir kun-
duz- Ağız Kahramanları (Mouth Heroes) ile çocuklara iyi ağız sağlığı 
alışkanlıkları edindirmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

İNTERNET SİTESİNDE ARACILIK
GİRİŞİMİNE HAPİS İSTENDİ

Kurduğu internet sitesi ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan 
hastaları anlaştığı dişhekimlerine yönlendirmeyi amaçlayan kişi hakkın-

da, aracılık/simsarlık yapmaktan, bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
Ankara Dişhekimleri Odası tarafından yapılan suç duyurusu üzerine inceleme 
başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, c…..e.com isimli internet sitesinde 
ağız diş sağlığı hizmetlerinin reklamının yapıldığı ve Ankara’daki bir adresin 
klinik olarak gösterilmesinin yanı sıra Türkiye çapında anlaşmalı klinik ve dok-
torlarının da bulunduğunun ifade edildiği anlaşılmıştır. 
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E-SERBEST MESLEK MAKBUZU 
ZORUNLU OLDU.

DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIKLA 
DİŞHEKİMLERİNİN YETKİLERİ KISITLANDI MI?

19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile  tüm serbest meslek erbaplarının (dişhekimleri, 

avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendis-
ler…vb.) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  
e-Serbest Meslek Makbuzuolarak düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Oda Başkanımız Alper DİLEK’in Gazeteci Mehmet Rebii Özdemir ile 
“Dişhekimliğinde Uzmanlıkla Dişhekimlerinin Yetkileri Kısıtlandı Mı? 

konulu röportajı; Uzman dişhekimlerinin varlıklarının dişhekimlerinin yetkil-
erini daraltıp daraltmadığı konusunda Samsun - Sinop - Ordu ve Amasya 
Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek’e sorduk.Oda Başkanı Dt. Alper 
dilek kamuoyunun ve meslektaşlarının bilgilenmesi için sorularımıza şöyle 
yanıtlar verdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı
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Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız E-Bülten Arşiv

22 KASIM HAZIRLIKLARI 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!
23 Kasım 2019 tarihinde Anemon Hotel’de yapılacak 
etkinlik için kaydınızı yaptırmayı unutmayın.
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