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VERBİS’E KAYIT
SÜRELERİ UZATILDI
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline
(Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar
yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı
kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma
intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile uzatıldığı duyuruldu.

DİŞHEKİMLERİNİN REKLAM YAPMASI VE BU REKLAMDAN
YARARLANARAK REKABET OLUŞTURMASI YASAKTIR
Antalya’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun reklamları nedeniyle mesul müdürü dişhekimi hakkında disiplin cezası verilmiş; dişhekimi söz konusu disiplin cezası ve cezaya dayanak Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a
maddesinin iptali amacıyla dava açmıştır. Danıştay 8.Dairesi, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a maddesinin
“dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının yasak...

BİLİRKİŞİLİKYÖNETMELİĞİNDE
İPTAL KARARI
Bilirkişilik eğitimi verecek kurumların niteliklerini belirlemek yerine
isimlerini sayan ve bunlar arasında Türk Dişhekimleri Birliği’ne yer
vermeyen Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. Maddesi Danıştay tarafından iptal
edildi. Mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirileceklerin Adalet Bakanlığı
tarafından yetkilendirilen yerlerden eğitim almış olmaları zorunluluğu Bilirkişilik Kanunu ile getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamında, bilirkişilik temel
eğitimi verebilecek yerler 2017 yılında yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinde
isim olarak belirlenmişti.

ARÇELİK-BEKO’DAN TDB
ÜYELERİNE İNDİRİM...
Değerli Meslektaşlarımız, Arçelik-Beko, ülke genelinde TDB üyesi
dişhekimlere indirim başlatıyor. 1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 tarihlerinde devam edecek indirimlerden yararlanmak isteyen üye meslektaşlarımız, aşağıdaki alana TC Kimlik numaralarını yazarak tıkladıktan sonra
sizin ve çalışanlarınızın yararlanabilmesi için üretilen 3 adet kod SMS ile
Birliğimizde kayıtlı telefonunuza gönderilecektir. Her kod numarası birden
fazla ürün için geçerli olabilecek. İkinci defa kod numarası talepleri karşılanamayacaktır. İndirim detaylarını duyuru görsellerinde görebilirsiniz.

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ
20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü nedeniyle şehrin belirli yerlerindeki
bilboardlara hazırlanan posterler asılmış olup, 24 Mart 2021 tarihinde Doç.Dr.Taha Özyürek 3 Adımda Şekillendirme 25 Mart 2021 tarihinde
Doç.Dr.Barış Güncü Hibrit Dayanaklar:Klinik Sorunlara Basit Çözümler
Konularında youtube ve facebook sayfamızdan canlı yayında sunum yapmışlardır.

MUAYENE BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİ’NE DAVA AÇILDI
İl Sağlık Müdürlükleri, dişhekimlerine gönderilen yazılarla veya telefonla arayarak muayenehanelerin merkezi bir kayıt sistemine dahil
olmasını talep etmektedirler. Bu talebin dayanağı olarak Sağlık Bakanlığının 12.03.2021 tarihli görüş yazısı gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için hasta verilerini toplamaya çalışan bu işlemin iptali için
dava açılmıştır.

ZİYARET
19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlık Görevine atanan Prof. Dr. Nilüfer Özkan hocamızı makamında ziyaret ettik. Yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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