
Değerli Meslektaşlarımız,
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan yeni bir alt virüse bağlı Koronavirüs hastalığı (Covid-19) 
hepimizin en baş gündeminde yer almaktadır. Kamu-özel ya da resmi-sivil herkesçe gerekli 
önlemlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açmakta ve tüm dünya için halk sağlığı 
tehdidi oluşturmaktadır. COVID-19 salgınında en yüksek risk grubu da maalesef bizleriz.
Çalışma alanımızın sadece acil müdahalelerle sınırlandırıldığı, zaten alınan mecburi 
önlemlerle gelir kaybına maruz kaldığımız bu dönemde, hepimizin yaşadığı sıkıntılar aşikardır. 
Kamuda ya da özelde, muayenehane sahibi ya da poliklinik sahibi ya da klinik çalışanı benzer 
riskleri taşımaktayız. Biliyoruz ki kira, personel, sarf ve demirbaş malzeme ödemeleri devam 
etmektedir. Oda Yönetimimiz de dahil hepimiz birer klinisyeniz ve sizlerin yaşadığı tüm 
sıkıntıların benzerlerini yaşamaktayız.
Kanunlar nezdinde belirlenmiş yetkilerimizi de bilerek ilgili salgının başından bugüne tüm 
yetkili kurumlarca yönetilen süreci, alınan kararları ve yapılanları sizlere şeffaf bir şekilde 
iletmeye çalışmaktayız. Yine de sürecin başından bu güne bazı konuları özetleyecek olursak:
* COVID-19 salgını uyarısı yapılmaya başlandığı günden itibaren siz meslektaşlarımızdan 
iletilen talep, öneri ve beklentileri görüşmek üzere Türk Dişhekimleri Birliği Başkanımız, Genel 
Sekreterimiz ve ilgili MYK Üyeleri ile sürekli temas halindeyiz. 
Bakanlıklar üzerinden kurumsal diyaloglarının sağlanması için tavsiyelerimizi birliğimize 
iletmekteyiz. 
* Merkezi konularda yani kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sıkıntılarımızı (kurum ödemeleri 
gibi) TDB aracılığı ile daha kolay diyalog kurulabileceği için, tavsiyeler şeklinde yine birliğimize 
en üst seviyede  ulaştırılmaktadır.
* Yerelde de diyalogların etkin ve hızlı sağlanabilmesi adına salgın sürecinin ilk gününden 
itibaren Oda Başkanımız, Antalya İl Sağlık Müdürümüz ve Tabipler Odası Başkanı ile ilgili 
kurum başkanlarının içinde bulunduğu bir bilgi paylaşım grubu kurulmuştur. Burada sürekli ve 
hızlı fikir alış verişinde bulunulmaktadır. Ayrıca ADSM Başhekimleri ve Diş Hekimliği 
Fakültelerinin Dekanları ile iletişimde olup, kamuda çalışan meslektaşlarımızın durumları da 
yakından takip edilmektedir.
* Bilindiği üzere COVID-19 hastalığının salgın ilan edilmesiyle, ülkemizdeki salgının etkilerinin 
azaltabilmek, virüsle ortaya çıkan riskten diş hekimleri ve diş hekimliği hizmetlerinin daha az 
etkilenmesi için kısa, orta ve uzun vadeli yapılabileceklere ilişkin değerlendirmeler yapmak 
amacıyla TDB nezdinde TDB Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Sağlık bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan Koronavirüs Bilim Kuruluna da bir diş hekimi hocamız alınmıştır.
* Mesleki ihtiyaçlarımıza yönelik özellikle işlemlerimiz sırasında muayenehanelerimiz ve 
kliniklerimizde hem bizlerin, hem hastalarımızın ve hem de toplumumuzun korunmasına 
yönelik uyulması gerekenleri içeren ve sizlerden gelenler başta olacak şekilde tavsiye kararları 
oluşturulmaktadır. Toplanan bütün görüşlerimiz, TDB aracılığı ile ilgili üst kurula ve bu sayede 
Sağlık Bakanlığı’na bildirilmektedir.
* İlk andan itibaren COVID-19’ un ülkemizde yayılımının önlenmesine ve önemine yönelik 
Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde kurulan Sağlık Bakanlığı’ na bağlı Koronavirüs Bilim 
Kurulu’nun  ve yine TDB’ nin duyuru ve faaliyetleri olmaktadır. 
* Tüm ilgili duyuruların sizlerce de yakından takip edilebilmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuz 
olarak bu süreci on-line toplantılarla yürüterek, sizlere bilgilendirmelerde bulunmaktayız.
* İlgili tüm yetkili kurullarca alınan ve bizleri ilgilendiren tüm karar, genelge ve duyuruları siz 
meslektaşlarımızın daha düzenli bir şekilde ulaşabilmeleri adına da, yine Odamızın 
mevcut www.dentalya.com.tr adresi daha faal bir şekilde kullanıma girmiş bulunmaktadır.
* Eş zamanlı olarak da bütün duyurularımızı yine sosyal medya adreslerimizden de paylaştık 
ve paylaşmaya da devam etmekteyiz:

* Güncellenmiş acil uygulamalar,
* Elektif işlemleri ve bunların ertelenmesi ve alınacak tedbir kararları,
* Diş hekimliğinde maske, koruyucu gözlük ve yüz siperliği kullanımı,
* Bazı koruyucu ekipman temininin USHAŞ aracılığı ile Odamız üzerinden yapılabileceği,
* 2020 üye aidatlarının meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla son ödeme tarihinin 
TDB tarafından 30 Haziran 2020 'ye ertelendiği,
* Yine SGK prim ödemeleri gibi birçok kurum ödemelerinin ertelendiği duyurulmuştur.



* USHAŞ ‘663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK)’ ile kurulmuş olan ve bazı kritik konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak 
üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiş bir 
birimdir ve merkezi Ankara’dadır. 
* USHAŞ ile yaşanılan aksaklıklar TDB’ ne en üst seviyede iletilmiştir. Meslektaşlarımızın 
sıkıntılarının çözülmesi için de TDB Başkanımız aracılığı ile USHAŞ Genel Müdürlüğü’ne 
kamuda ve özelde çalışan bütün meslektaşlarımız adına düzenlemeler yapılması için talepte 
bulunulmuştur. Bu sayede TDB ve USHAŞ arasında yapılan anlaşma gereği olarak, odamız 
üyesi olan her diş hekimine uygun fiyatlarda 10 adet N95 maske ve 2 adet tulum satın alma 
hakkı verilmiştir. Anlaşma gereği 1 paket olacak ürünlerin dağıtım işlemleri odamızca yapılacak 
olup, hakkı olan paketi almak isteyenler, internet sitemiz www.dentalya.com.tr  üzerinden ya da 
odamız sekreteryasına bildirebilmektedirler.
* Bunun dışında yine meslektaşlarımızın koruyucu ekipmana kolay ve uygun koşullarda 
ulaşabilmelerini mümkün kılabilmek adına da bazı seçenekler üzerinde çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 
* Antalya Makine Mühendisleri Odası aracılığıyla uygun şartlarda koruyucu siperlik üretim 
siparişi Odamız tarafından verilmiş bulunmaktadır. Bu hafta siparişlerimiz elimizde olacaktır.
* Tek kullanımlık bone, tek kullanımlık cerrahi maske ve tek kullanımlık izolasyon giysileri veya 
ameliyat giysilerinin temini konusunda yaşanılan sıkıntılar çerçevesinde de özel üreticilerle 
irtibata geçerek, ilgili ekipmanlara siz meslektaşlarımızın en uygun şartlarda ulaşabilmesi için 
teklifler aldık. Bu ekipmanlar için oluşturduğumuz malzeme teklifi veren firmaların listesi, yine 
odamız internet ve sosyal medya adreslerinden yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için de 
firmalarımızla irtibata geçebilirsiniz.
* Önümüzdeki dönemde ulaştığımız sonuçlarla ilgili ya da temin edilebilen uygun ekipmanların 
dağıtımları ile ilgili yine sizlere bilgilendirmelerimiz olacaktır. 
* 65 yaş üstü meslektaşlarımızla iletişime geçilerek acil ihtiyaç durumlarında odamızı 
arayabilmeleri hususunda yine bilgilendirilmeler yapılmış ve kendilerine desteklerimiz 
iletilmiştir.
Dün itibariyle de kayıt altına alınabilmiş virüs vakaları maalesef  bugüne dek dünya genelinde 
1,8 milyona ulaşmış, 110 bine yakın kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve 200'e yakın 
ülkeye yayılarak da küresel bir salgına dönüşmüş durumdadır. Özetle tüm dünyanın yaşadığı 
bu sağlık, ekonomik ve sosyal değişim sürecinin ne kadar süreceği konusu da belirsizliğini 
hala korumaktadır. 
İlgili salgın sürecinin yönetiminde bir halka olan Odamızın, kamu-özel ya da resmi-sivil sorumlu 
tüm unsurlarla ortak hareket etmekte olduğunu hatırlatmak isteriz. Tekrar vurgularsak; sizler 
gibi birer klinisyen olan her birimiz de, sizlerin yaşadığı tüm sıkıntıları yaşamaktayız. Bizler de 
sizlerin sorunların çözümünü amaçlayan önerilerinizle bu sürece destek ve dahil olmanızı 
beklemekteyiz.
Unutmayalım biz her zaman birlikte daha güçlüyüz ve güçlü kalabiliriz.
Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

Antalya Dişhekimleri Odası
17. Dönem Yönetim Kurulu


