
 

 

 

 

 

 

 

 

GENELGE 

Sayı  : 001-1. 616                                                                                     Tarih: 18.03.2020 

Konu: Salgın Hastalık Nedeniyle  

          Genel Kurulların Ertelenmesi 

  

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

 

Dünya’nın pek çok ülkesinde Covid-19 virüsü kaynaklı ölümcül vakalardaki artışın 

yanı sıra ülkemizde de pek çok vaka tespit edilmiş ve öncelikle Covid-19 virüsünün bulaşma 

hızının düşürülmesine yönelik önlemler planlanmıştır.   

 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Kurulu tarafından önerilen pek 

çok önlem hayata geçirilmiş; üniversiteler de dahil olmak üzere okullarda eğitime 2-3 hafta 

ara verilmiş, pek çok ülke ile sınırlar kapatılmış, uçuşlar iptal edilmiş, yurtdışından gelenlerin 

kontrol ve gerektiğinde karantinaya alınmasının yanı sıra ülkemizdeki bilimsel toplantılar 

iptal edilmiş, cezaevi görüşlerine kısıtlama getirilmiş, pek çok yargısal işlem ertelenmiş, bir 

kısım sosyal mekanlar kapatılmış, spor müsabakaları ertelenmiş veya seyircisiz olarak 

oynanmış ve son olarak camilerde toplu ibadete ara verilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen toplantı kısıtlamalarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından da sivil toplum 

kuruluşlarının genel kurullarının ertelenmesi de dahil olmak üzere bu kapsamda bir takım ek 

önlemler alınmıştır. 

 

Bir kısmına yer verilen önlemler her geçen gün artmaktadır. Söz konusu virüs 

salgınının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla, insanların bir araya gelmeleri yerine sosyal 

ilişkilerden mümkün olduğunca kaçınmaları, sosyal izolasyon uygulamaları halk sağlığı 

bakımından da bilimsel olarak önerilmektedir. Türk Dişhekimleri Birliğinin de düzenleyicileri 

arasında olduğu ve 15 Mart’ta yapılması planlanan Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting de bu 

yaklaşımla ertelenmiş olduğu malumdur.  

 

Oda genel kurulları 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa göre iki yılda bir 

defa Nisan ayında olağan olarak toplanır. Toplantı periyodu uyarınca, Oda genel kurullarının 

içinde bulunduğumuz yıl Nisan ayında toplanması gerekir. Bir kısım odalarımızın genel kurul 

için tarih belirlediği, ilan yaptığı ve/veya üyelere de resmi bildirimleri gönderdiği 

bilinmektedir.  

 

Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından salgın hastalık halinde toplantıları erteleme yetkisi 

kullanılmış ve yine bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından, bir kısım kuruluşların genel 

kurulları ertelenmiştir. Bu idari kararların yanı sıra, Covid 19 salgınının önlenmesi için 

insanların bir arada olmaması gerektiği de bilimsel bir gerçeklik olarak kabul edilmektedir. 

Bu çerçevede, oda genel kurullarının yapılmasında ısrar edilmesi, meslek mensuplarının 

yaşamlarının tehlikeye atılması ve salgının yayılmasına katkıda bulunulmasına sebep 

olabilecek niteliktedir. Böyle bir sürecin sağlık çalışanı olan dişhekimleri tarafından 

yürütülmesi hiç kuşku yok ki kabul edilemez.  

                                                                                                       ./.. 

 



 
  

 

 

 

Sayı  : 001-1. 616                Türk Dişhekimleri Birliği                              Tarih: 18.03.2020 

 

  

Bütün bu veriler ile Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan görüşmeler 

çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda oda genel 

kurullarının toplantı yasakları ortadan kalkana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

 

Oda yönetim kurullarımızın “COVİD – 19 salgını nedeniyle alınan önlemler 

bağlamında insanların bir araya gelmemesi bilimsel olarak önerilmiş, pek çok önlemle birlikte 

toplantı yasakları da uygulamaya konulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim 

Kurulu’nun değerlendirmesi de dikkate alınarak Odamızın 2020 yılı Genel Kurulu’nun 

toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.” şeklinde karar alması 

uygun olacaktır. 

 

Genel Kurul için ilçe seçim kuruluna başvuran Odalarımız ise aşağıdaki kararı 

alabilirler:  

 

“COVİD – 19 salgını nedeniyle alınan önlemler bağlamında insanların bir araya 

gelmemesi bilimsel olarak önerilmiş, pek çok önlemle birlikte toplantı yasakları da 

uygulamaya konulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 

değerlendirmesi de dikkate alınarak Odamızın 2020 yılı Genel Kurulu’nun … Tarihinde 

yapılmasına karar verilmiş ise de anılan kararın iptaline ve Odamızın 2020 yılı Genel 

Kurulu’nun toplantı yasaklarının kalkmasından sonra yapılmasına karar verilmiştir.”  

 

Bu Kararın bir örneğinin, genel kurul takviminin durdurulması için, ilgili ilçe seçim 

kuruluna da bir dilekçe ekinde sunulması gereklidir.  

 

Odalarımızın genel kurul erteleme kararlarının üyelerle elektronik posta, SMS  ve oda 

web sayfasında paylaşılması suretiyle duyurulması ve Yönetim Kurulu Kararlarından bir 

suretin Merkez Yönetim Kurulumuza gönderilmesini, yaşadığımız salgınla ilgili süreç 

tarafımızdan izlenip dinamik bir değerlendirmeye tabi tutulmakta olup, süreçte ortaya çıkan 

duruma göre yeni değerlendirmelerimizi zaman geçirmeden odalarımızla paylaşmayı 

sürdüreceğimizi bilgilerinize rica ederim.  

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

Gülay Özdoğan 

Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Sekreteri 

  

 

 

 

 

 
 


