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SAMSUN 
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN E-SERBEST MESLEK 
MAKBUZU KULLANIMI ZORUNLUDUR!

Meslektaşlarımız 01.06.2020 tarihinden itibaren 509 sıra No.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre e- Serbest Meslek Makbuzunu 

(e-SMM)  kullanmak zorundadırlar. e-SMM işlemleri için e-imza gerekmek-
tedir. e-imza PTT veya özel firmalardan temin edilebilmektedir. e-SMM baş-
vurusu ve kullanımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan-
lığının portalı   ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır. e-SMM, makbuzu 
ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda verilmesi gerekme-
kte olup, meslektaşlarımız  bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve 
istenildiğinde çıkarıp gösterilmek zorundadırlar.

Haberin Devamı

Birliğimiz ve İş Bankası arasında varılan anlaşmaya göre; İş Bankası 
tarafından TDB üyesi meslektaşlarımıza özel ihtiyaç kredisi verilecektir. 

Bu kapsamda; %0,96’dan başlayan kişiye özel faiz oranları*, 60 aya varan 
vadeler, Aylık eşit taksitlerle  yada ödemesiz dönemi de içeren kişiye özel 
esnek taksitli ödeme planları, Kredi tutarının binde 5’i oranında standart tahsis 
ücreti. Uygulanacaktır. Bilgi ve başvuru için meslektaşlarımızın  İş Bankası 
Şubeleri ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
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ZORUNLU SİGORTADA DURAKSAMA GİDERİLDİ

İŞ BANKASINDAN MESLEKTAŞLARIMIZA 
İHTİYAÇ KREDİSİ

On yıldan uzun süredir, dişhekimi ve hekimlerin mesleki faaliyetleri 
sebebiyle karşılaşabilecekleri tazminat taleplerinde güvence sağlaması 

için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası (ZMSS) yaptırılmaktadır. Dişhekimi 
ve hekimlerin poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetlerinden doğabilecek zara-
rların yanı  sıra, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekim ve dişhekim-
lerinin kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde 
görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetleri de ilave sözleşme düzenlen-
meksizin veya prim tahsil edilmeksizin ZMSS kapsamı içindedir.
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COViD-19 PANDEMİSİ VE KAMU AĞIZ DİŞ 
SAĞLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ

Covid-19 Pandemisi sırasında ve sonrasında çok yoğun hasta sirkülasyonu 
olan ağız diş sağlığı hizmeti sunan Kamu kuruluşlarında verilecek olan 

tedavi hizmetlerinde sağlanması gerekli şartlar dört ana başlık altında topl-
anmıştır. A- Fiziki şartlara yönelik olarak: Pandemi sırasında olduğu gibi pan-
demi sonrasında da Triyaj uygulama alanları oluşturulmaya devam edilmelidir.  
Hasta bakılan kliniklerde, her hekimin hastasını ayrı olarak izole edebileceği, 
tek ünit içeren, temizliği kolay olacak birbirinden bağımsız girişi olan muayene 
odalarında hizmet verilmelidir.
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KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 
SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ

510 sayılı Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 
SGK Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli 2020/188 sayılı Kara-

rında yer alanlar ile 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle 
gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların, SGK prim ödeme-
leri ertelenmiştir. Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri; https://uyg.sgk.gov.
tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır.
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COVID-19 PANDEMi DÖNEMiNDE 
ACİL DİŞ TEDAViSi UYGULAMALARI
VE ONAM FORMU

TDB Bilim Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 Pandemi  Döneminde 
Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları ve Onam Formu’na aşağıdaki linkten ul-

aşabilirsiniz. ‘COVID-19 Pandemi  Döneminde Acil Diş Tedavisi  Uygulamaları 
ve Onam Formu’
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“KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE 
VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE 
KAYIT REHBERİ” HAZIRLANDI

Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde 
kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorum-

luluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan TDB 
Hukuk Bürosunca hazırlanmış ,’Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumlu-
ları Siciline Kayıt Rehberi’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız E-Bülten Arşiv

Diş tedavi ortamı  hastalarla yüz yüze, sıklıkla tükürük, kan ve diğer vücut 
sıvılarına maruz kalma ve keskin aletlerin kullanılması gibi işlemlerle  sol-

unum yoluyla bulaşan enfeksiyon riskine her zaman açıktır. Bu nedenle yeni 
koronovirus infeksiyonu-2019 ; COVID-19  pandemisi sürecinde olası ya da 
onaylanmış COVID-19 olan bireylerin rutin diş tedavileri yapılmaması ve acil-
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Değerli meslektaşlarım; 2 yıllık yönetim süremizin sonuna yaklaşmış bu-
lunuyoruz. Önümüzdeki aylarda tekrardan bir genel kurul süreci içerisin-

de olacağız. İyisiyle kötüsüyle,hiç bitmeyen meslek sorunlarımızla, ülkemizde 
ve dünyada yaşanan şiddet ve terör olaylarıyla, devamlı dalgalı seyreden 
döviz kurlarıyla,maalesef hepimizi çok üzen yaşadığımız doğal afetlerle ve 
son olarak da covid-19 salgını ile geçirdiğimiz 2 yıl oldu.  İlk yönetimi devral-
dığımızda ; senelerdir büyük emekler vererek çıkartmış olduğumuz dergimiz 
vardı. Yıllardır birçok hekim arkadaşımızın yazılarıyla katkı verdiği, editör arka-
daşlarımızın sabahlara kadar ajansta basım için beklediği bir dergimiz.
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GEÇEN 2 YILIN ARDINDAN Dt. Alper DİLEK

DİŞHEKİMLİĞİNDE MASKE, KORUYUCU
GÖZLÜK VE YÜZ SİPERLİĞİ KULLANIMI

HALKBANKASINDAN MUAYENEHANELERE 
6 AY ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ KREDİ

Birliğimiz ve Halkbankası arasında varılan anlaşmaya göre; Halkbankası 
tarafından TDB üyesi, muayenehane sahibi meslektaşlarımıza özel ihti-

yaç kredisi verilecektir. Bu kapsamda;
 Hedef Kitle : Dişhekimleri Odalarına kayıtlı yıllık cirosu 3 milyon TL’yi  
                                aşmayan muayenehane sahipleri,
 Kredi Tutarı : Azami 25.000 TL
 Vade  : 6 ay ödemesiz, 36 ay
 Faiz Oranı  : Yıllık %7,5
 Paraf KOBİ Kart   : Azami 25.000 TL Limitli
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YAKALANMASI; 
SADECE HASTALIK DEĞİL, İŞ KAZASIDIR...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genel-

ge ile COVID-19’a yakalanan sigortalıların tedavisi için hastalık sigor-
tasından provizyon alınması gerektiği duyurulmuştur. Kişinin yaptığı işle 
bağlantılı bir bulaşma düşünülmediği sürece, COVID-19 hastalığının iş 
kazası veya meslek hastalığı değil, hastalık sigortasından yararlanılarak 
tedavi edilmesi uygundur. Ancak söz konusu Genelge’de, COVID-19’a 
işyerinde veya işi sebebiyle yakalanan sigortalıların görmezden gelinmesi,
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COVİD -19 PANDEMİSİ
SIRASINDA VE SONRASI

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Kuruluşlarda Verilecek Olan
Tedavi Hizmetlerinde Sağlanması Gerekli Şartlar

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan, Covid -19 pandemisi sırasında 
ve sonrasında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel kuruluşlarda verilecek 
olan tedavi hizmetlerinde sağlanması  için hazırlanan gerekli şartlar güncellen-
miştir.  Güncellenen versiyona aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Haberin Devamı

2020 YILI ODA AİDATI

31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken üye aidatları COV-
ID-19 salgınının yayılması nedeniyle meslektaşlarımıza bu zor süreçte 

yardımcı olabilmek adına türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kuru-
lu’nun almış olduğu karar ile son ödeme 30 Haziran 2020 tarihine ertelen-
miştir.
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA 
KURUMU DUYURUSU

Tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını 
engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum ve kuruluşları 

gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele et-
mektedir. Bu önlemlerin alındığı çoğu durumda özel nitelikli kişisel veriler de 
(sağlıkla ilgili veriler vb.) dahil olmak üzere pek çok kişisel verinin (TC kimlik 
no, ad, adres, işyeri, seyahat bilgileri gibi) işlenmesi kaçınılmazdır.
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MÜHENDİSLER, MİMARLAR, 
ŞEHİR PLANCILARI, TABİPLER

YÖNETMELİKLE İLGİLİ 
YENİ BİR DANIŞTAY KARARI

Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali 
Müşavirler olarak; TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR.

COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar 
yaşadığımız, salgın nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bir 
dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde salgının tam 
olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atak-
ları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edil-
mektedir.

ğız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-
netmelik 3 Şubat 2015’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin görüşü alınmadan ve dişhekimliği pratiğinin 
gerçekleri gözetilmeden hazırlanmış olan Yönetmeliğin pek çok hükmünün 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 
Danıştay’da dava açılmış; önce yürütmenin durdurulması 2018 yılında da iptal 
kararıyla Yönetmeliğin bir kısım hükümleri durdurulmuş/iptal edilmiştir. 
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