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GENELGE
Sayı     : 001-1.16                                                                                         Tarih: 10.01.2007
Konu   : SDE Birim Ücreti. 

 
 

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
Merkez  Yönetim  Kurulumuzun  27-28  Aralık  2006  tarihli  toplantısında,  Sürekli 

Dişhekimliği Eğitimi kredi birim ücretlerinin belirlenmesinde yeni bir düzenleme yapılmasına 
karar verilmiştir. 

 
Buna göre 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere Sürekli Dişhekimliği Eğitimi 

kredi birim ücreti 0.60.YKr. (altmış yeni kuruş) alınacaktır. 
 

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 
                                                         

                                                 
 Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı     : 001-1. 28                                                                                   Tarih : 16.01.2007
Konu   : Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması
 

 
………………

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
Türk  Dişhekimleri  Birliği  11.  Olağan  Genel  Kurulunda  “Resmi  kurum  ve 

kuruluşlarından  serbest  dişhekimlerine  yapılan  sevkler  sonucu  düzenlenen  fatura  ve 
serbest meslek makbuzlarında belirtilen tedavilerin Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret  
Tarifesine  uygunluğunun  ilin  ya  da  ilçenin  bağlı  olduğu  Dişhekimleri  Odası  ya  da  il  
temsilcisi tarafından onaylanmasına, bu onay işlemini yaptırmayan dişhekimleri hakkında  
gerekli disiplin soruşturmasının yürütülmesi” kararı alınmıştır.
 

Genel Kurul kararı konusunda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini rica ederim. 
 

 
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı     : 001-1.41                                                                                         Tarih   : 18.01.2007
Konu   : İlan Ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 
              Konusunda Danıştay 8.Dairesinin Kararı 
 

…………….
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
 

            Meslektaşlarımızın  diğer  hekimlerle  birlikte  çalıştığı  ayakta  hizmet  sunulan  Özel 
Sağlık  Kuruluşlarının  yayınladıkları  ilan  ve  tanıtımlarda  dişhekimlerinin  sorumlulukları 
konusunda Danıştay 8.Dairesinin verdiği karar ektedir.
 
            İlgili kararda “ dişhekimlerinin dişhekimleri mevzuatı hükümlerini yerine getirmekle 
sorumlu tutulmuş olması, dişhekimlerinin şahsi tutumundan kaynaklanan ihlallerin kusur ya 
da ihmallerini içermektedir.
 
            Olayda, söz konusu gazete ilanında davacının adının da bulunduğu hususu ihtilafsız 
olmakla  beraber,  ilanın  davacı  tarafından  verildiği,  ya  da  ilanın  verilmesinde  katkısının 
olduğu hususunda herhangi bir iddia ve tespitin olmaması, dolayısıyla, ilanın çalıştığı hastane 
yönetimince  verildiği  dikkate  alındığında  söz  konusu  ilanda  sadece  adının  yer  alması 
nedeniyle  davacıya  sorumluluk  yüklenmesi,  disiplin  hukukunun  temel  ilkelerinden  olan 
cezaların  şahsiliği  ilkesiyle  çelişmektedir.”  denilerek  ilan  ve  tanıtımlarda  kişinin  ilanın 
verilmesine katkısına vurgu yapılmaktadır.
 

Odalarımızca yapılan benzer soruşturmalarda konunun dikkate alınması yaşanabilecek 
sorunları önleyecektir. 

 
Bilgilerinizi rica ederim.

 
                                                                                                                      Saygılarımla,
                                                                                                                      Murat ERSOY
                                                                                                           Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                     Genel Sekreteri
 
Ek: Danıştay 8.Dairenin Kararı
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T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No          :2005/3529
Karar No        :2006/4395
 
            Temyiz İsteminde Bulunan   : Yasemin Tokgöz
                                                             Dokuma Andeva Polikliniği – ANTALYA
            Karşı Taraf                            : Türk Dişhekimleri Birliği
            Vekili                                     : Av.Mustafa Güler
                                                            Strazburg Cad. 28/28 – Sıhhiye – ANKARA
            İstemin Özeti : Antalya  ilinde  hizmet  vermekte  olan  özel  bir  sağlık 
kuruluşunda dişhekimi olarak görev yapan davacının, çalıştığı kurumun ilan yasağına aykırı 
davrandığından bahisle hakkında oda asgari muayene ücretinin 50 (elli) katı para cezası olan 
975.000.000 TL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Antalya Dişhekimleri Odası Disiplin 
Kurulu’nun 16.10.2003 gün ve 09.04/8 sayılı kararına karşı yaptığı itiraz üzerine, kararı oda 
asgari muayene ücretinin 10 (on) katı para cezası olan 195.000.000 TL para cezası şeklinde 
düzeltilerek onayan Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.02.2004 gün ve 
08 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri 
Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde “ilan vermek” fiilinin para cezası gerektirdiğinin kurala 
bağlandığı, bunun yanında, çalışan dişhekimlerinin sorumlu müdürle birlikte dişhekimliği ile 
ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmekle sorumlu olduklarının düzenlenmesi karşısında 
tesis  edilen  işlemde  hukuka  aykırılık  bulunmadığı  gerekçesiyle  davayı  reddeden  Ankara 
10.İdare Mahkemesinin 28.12.2004 gün ve E:2004/1456 K:2004/2326 sayılı kararının; cezaya 
konu  ilanda  isminin  yer  almasında  herhangi  bir  iradesinin  olmadığı  ve  bundan  dolayı 
sorumluluğunun  bulunmadığı  öne  sürülerek,  2577  sayılı  Yasanın  49.maddesi  uyarınca 
temyizen incelenerek bozulması istemidir.
 
            Savunmanın Özeti                 : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
            Danıştay  Tetkik  Hakimi  Mevlüt  BEDEL’in  Düşüncesi: İstemin  kabulü  ile 
Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
            Danıştay  Savcısı  Ekrem ATICI’nın  Düşüncesi: İdare  ve  vergi  mahkemelerince 
verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunun  49  uncu  maddesinin  birinci  fıkrısında  belirtilen  nedenlerin  bulunması 
gerekmektedir.
            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı  nedenlerden 
hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir.
 

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
            Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
            

Uyuşmazlık, Antalya ilinde özel bir sağlık kuruluşunda çalışan davacının, oda asgari 
muayene ücretinin 10 katı para cezası olan 195.000.000 TL ile cezalandırılmasına ilişkin Türk 
Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu kararından doğmuştur.

 
Türk  Dişhekimleri  Birliği  ve  Dişhekimleri  Odalarının  Disiplin  Yönetmeliğinin  8/b 

maddesinde  “Özel  sağlık  kuruluşlarının  açılış,  adres  değişikliği,  telefon  değişikliği  gibi 
durumlarda; bu değişiklik ve açılışı izleyen bir ay içinde, en çok üç kez ve mevzuattaki 
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kurallara  uygun biçimde verilen ilanlar  hariç,  her  türlü  iletişim araçlarına  ve sanal 
ortamlara  ilan  vermek”  fiilinin  para  cezasını  gerektirdiği  kurala  bağlanmış,  diğer  yandan, 
Ağız  ve  Diş  Sağlığı  Hizmeti  Sunulan  Özel  Sağlık  Kuruluşları  Hakkında  Yönetmeliğin 
9.maddesinde,  mesul müdürün sorumluluğu düzenlenmiş olup, mesul müdür; idari işlerden 
bizzat  sorumlu tutulurken,  tıbbi  işlemlerden diğer dişhekimleri  ile  birlikte  dişhekimliği  ile 
ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek” mesul müdürün görevleri arasında sayılmıştır.

 
Dava  dosyasının  incelenmesinden,  davacının  görev  yaptığı  Antalya  ilinde  bulunan 

özel  sağlık  kuruluşunun,  7.yılını  kutlamaya  yönelik  olarak  Hürriyet  Gazetesinin  Akdeniz 
ilavesinde  reklam  niteliğinde  ilan  verildiği,  ilanda  davacının  hastane  çalışanları  arasında 
ismine  yer  verildiği,  Antalya  Dişhekimleri  Odasınca  yapılan  incelemede  davacının  ilanda 
ismine yer verilerek reklam yapıldığı nedeniyle  hakkında oda asgari muayene ücretinin 50 
(elli) katı olan 975.000.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, davacının 
bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine Türk Dişhekimliği Birliği Yüksek Disiplin Kurulunca 10 
(on) katı para cezası olarak düzeltilerek onanması üzerine açılan davada İdare Mahkemesince 
ilanın reklam niteliğinde olduğu ve para cezasını  gerektirdiği  Ağzı ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan  Özel  Sağlık  Kuruluşları  Hakkında  Yönetmelik  sorumlu  müdürün  sorumluluğunu 
düzenleyen  dokuzuncu  maddesi  uyarınca  dişhekimlerinin  dişhekimliği  ile  ilgili  mevzuatın 
yerine  getirilmesinden  sorumlu  olacağı,  dolayısıyla  hakkında  tesis  edilen  işlemin  hukuka 
uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

 
Dişhekimlerinin  dişhekimliği  mevzuatı  hükümlerini  yerine  getirmekle  sorumlu 

tutulmuş  olması,  dişhekimlerinin  şahsi  tutumlarından  kaynaklanan  ihlallerin  kusur  ya  da 
ihmallerini içermektedir.

 
Olayda,  söz konusu gazete  ilanında davcının adının da bulunduğu hususu ihtilafsız 

olmakla birlikte, ilanın davacı tarafından verildiği ya da ilanın verilmesinde katkısının olduğu 
hususunda  herhangi  bir  iddia  ve  tespitin  olmaması  dolayısıyla  ilanın  çalıştığı  hastane 
yönetimince  verildiği  dikkate  alındığında  söz  konusu  ilanda  sadece  adının  yer  alması 
nedeniyle  davacıya  sorumluluk  yüklenmesi  disiplin  hukukunun  temel  ilkelerinden  olan 
şahsiliği ilkesi ile çelişmektedir.

 
Bu durumda, hastane yönetimi tarafından verilen ilan nedeniyle davacının da sorumlu 

tutulmasına ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle, Ankara 10.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir 

karar  verilmek  üzere  dosyanın  anılan  Mahkemeye  gönderilmesine  15.11.2006  gününde 
oybirliği ile karar verildi.
 
Başkan           Üye                   Üye              Üye              Üye
Güngör            Ayla                 Yeniay           Sıdık            Atıl
Demirkan        Alkıvılcım         Kaya            Yıldız            Üzelgün
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GENELGE
Sayı     : 001-1.48                                                                                         Tarih   : 18.01.2007
Konu   : Asgari Ücret Tarifesi 
                                    

…………….
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
29.12.2006  tarih  ve  001-1.1414  sayı  ile  Odalarımıza  gönderilen  genelgenin  yanlış 

algılamalara yol açtığı anlaşılmıştır.
 

01.12.2001 tarihinde başlanan Maliyet  Analizi  çalışmaları  temel  alınarak belirlenen 
Asgari Ücret Tarifesi kullanımında tedavi işlemlerindeki iş adımlarına göre dikkate alınması 
gereken hususlar şunlardır:
 

1.    Muayene:  Hastanın muayenesinde, teşhis konularak tedavi planlanır. Hastadan,  
yapılacak işlem ve bedeli ile ilgili onay alınır. Yapılan tedavi işlem ya da işlemleri 
ile bir muayene ücreti faturada/makbuzda belirtilir. Her tedavi işlemi için ayrı 
muayene ücreti yazılmaz.

 
2.    Kanal Tedavisi: İşlem adımlarında radyolojik tetkikler yer almadığı için, alınan 

radyografi sayısına göre röntgen bedeli faturada/ makbuzda belirtilecektir.
 

3.    Diş  Ağartma  (Beyazlatma): Ağartma  (beyazlatma)  ürünü  olarak  kullanılan 
materyalin  bedeli,  diş  ağartma  işlemine  giydirilerek  faturada/makbuzda 
belirtilecektir.

 
4.    Açık Apeksli  Dişte  Kanal  Tedavisi:  İşlem adımlarında  anestezi  yer  almadığı 

için,  açık  apeksli  dişte  kanal  tedavisi  işleminde  anestezi  ücreti, 
faturada/makbuzda belirtilecektir.

 
5.    Kron  Köprü: İşlem  adımlarında  geçici  kron  yer  almadığı  için,  ücretleri  

faturada/ makbuzda belirtilecektir. 
 

 
Bilgilerinizi rica ederim. 

                                                                                                          Saygılarımla,
                                                                                                          Murat ERSOY
                                                                                                Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                         Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı    : 001-1.52              Tarih : 19.01.2007
Konu  : TOYY Programı Cari Hesap Modülü

…………………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türk  Dişhekimleri  Birliği  ve  Dişhekimleri  Odaları  Yönetim  Yazılım  Programı 
(TOYY)  cari  hesap  modülü  11.  Olağan  Genel  Kurul  kararları  doğrultusunda  yeniden 
hazırlanmıştır.

Cari  hesap  modülü,  TOYY  Programındaki  mevcut  üye  bilgilerine  (doğum  tarihi, 
çalışma şekli v.b.) göre hesaplama yaptığından üye kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Genel Kurul kararına göre TOYY programına ; 

Özel  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  dişhekimleri  ile  bu  kurum  ve  
kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimleri için 200,00 YTL,
Sadece  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  veya  mesleğini  icra  etmeyen  
dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları  
durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,
Sadece  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  veya  mesleğini  icra  etmeyen  
dişhekimleri için; 100,00 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile bu  
kurum ve kuruluşun ilk defa sahibi veya ortağı olan dişhekimleri için; 100,00 YTL.,

Aidat olarak Oda kullanıcısı tarafından girilecektir.

65  yaşını  doldurmuş,  mesleğini  icra  etmeyen  dişhekimleri  için  program  aidat  
hesaplaması yapmayacaktır.

Program, yıl içinde Oda’ya üye olmak isteyen dişhekimleri için kayıt olduğu tarihten 
sonraki  aydan başlayarak yıl  sonuna kadar aidat hesaplaması  yapmaktadır.  (Örneğin 2.  ay 
içinde Oda’ya kayıt oldu ise;  3. aydan itibaren 10 aylık aidat hesaplamaktadır.) 

Modülde gerçek uygulamalar yapılmalı, deneme yapılmamalıdır.

Aidatların tüm üyelere toplu tahakkuk ettirilmesi konusunda ya da uygulamaya ilişkin 
daha  fazla  bilgiye  ihtiyaç  duyulması  halinde  yazılı  veya  sözlü  Birliğimizden  yardım 
alınabilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
         
           Saygılarımla,     
          Murat ERSOY 
Türk Dişhekimleri Birliği

           Genel Sekreteri 
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GENELGE
Sayı     : 001–1.451                                                                                     Tarih   : 06.04.2007
Konu   : Diploma Tescil Numaraları
 

 

……………………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA,

        
İlgi: Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 26 Mart 2007 tarih ve B.
10.01.BİD.0.00.00–702.1.8–714/2007/21 sayılı genelgesi

 
            Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yayınlanan   bir genelge ile doktor 
bilgi bankası veri tabanında tutulan tıp diploması tescil numaraları ve dişhekimliği diploması 
tescil numaralarının reçeteler üzerinde yer alması istenmektedir. 
            
            Ekte bulunan genelge kapsamında;
 

1-Meslektaşlarımız  diploma  tescil  numaralarını  http://sbu.saglik.gov.tr/drbank 
linkinden veya  www.saglik.gov.tr web sitesi,  “web uygulamaları” altında bulunan “Doktor 
Bilgi Bankası” linkinden öğrenebileceklerdir.
 

2-TOYY Programı  Eğitim Modülünde bulunan “Diploma Tescil  No” ve “Diploma 
Tescil Tarihi” alanlarının Odalarımızca mutlaka doldurulması gerekmektedir.
 
            3-11.Olağan Genel Kurulumuzda kaşelerde diploma numarasına yer verilmesi kararı 
alınmışsa  da  Sağlık  Bakanlığı  tarafından  yapılan  düzenlemede  diploma  tescil  numarası 
istenmesi,  diploma  numaralarının  fakültelere  göre  farklı  standartlarda  verilmesi  nedeniyle 
Genel  Kurul  kararımızın  özüne  aykırı  olmayan,  kaşelerde  bundan  böyle  diploma  tescil 
numarasının yer alması konusunun meslektaşlarımıza duyurulması uygun olacaktır.
 

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
 
Ek:      Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı’nın 2007/21 nolu genelgesi 
( 3 Sayfa)
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

       Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 
 
Sayı      : B.10.0.BİD. 0.00.00.00-702.1.8-714
Konu    : Diploma Tescil Numaraları/                                                              26/03/2007
               Hekim Kaşeleri

 
 

GENELGE
 

           2007/21
 

İlgi:       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 
             19/12/2006 tarih ve B.13.1.SGK.0.1/GSS/08 sayılı yazısı.
 

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı’nın 
Bakanlığımıza  gönderdiği  İlgi  yazıdaki  talebine  istinaden,  Bakanlığımızda  Doktor  Bilgi 
Bankası  Veri  Tabanında tutulan  ve  Tıp Diploması Tescil  Numaraları ve  Diş Hekimliği 
Diploma Tescil Numaralarının Reçete Provizyonu ile MEDULA (e-Fatura) sistemlerinde 
kullanılması, Bakanlığımızın ilgili Birimlerinin katıldığı bir toplantıda kararlaştırılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihten 
itibaren  Eczane  ve/veya  Tıbbi  Cihaz  ve  Malzeme  Satış  Noktalarında  yapılan  reçete 
provizyonlarında,  reçeteyi  yazan  Hekim veya  Diş  Hekiminin  yazmış  olduğu  ilaç  ve/veya 
malzemeyi  Bütçe Uygulama Talimatı  hükümlerine  göre reçete  edebilme yetkisi  elektronik 
olarak kontrol edileceğinden her Hekim veya Diş Hekimini tanımlayabilmek üzere Diploma 
Tescil Numarasının reçete üzerinde yer alması istenecektir.  

Diploma Tescil Numarası her bir Hekim ve Diş Hekimi için tektir. Aynı numara iki 
ayrı  Hekim veya  Diş  Hekimine  verilmemiştir  ve  ayırt  edici  özelliğe  sahiptir.  Oysa  halen 
kullanılmakta olan Diploma Numaraları, birbirinden bağımsız ve habersiz olarak ayrı ayrı her 
bir fakülte tarafından verildiğinden aynı Diploma Numarasına sahip birden çok Hekim ya da 
Diş Hekimi bulunabilmektedir. Bu sebeple ayırt edici özelliği bulunmamaktadır.    

Doktor Bilgi Bankası Veri Tabanında tutulan söz konusu Diploma Tescil Numaraları, 
(varsa)  Hekim  ya  da  Diş  Hekiminin  Uzmanlık  ve  Yan  Dal  Uzmanlık  Eğitimleri  ile  de 
ilişkilendirilmiş  olduğundan sadece Diploma Tescil  Numaralarının bilinmesi yeterlidir.  Bir 
başka ifadeyle; Doktor Bilgi Bankasında, Diploma Tescil Numarası üzerinden Hekim ya da 
Diş  Hekiminin  Kimlik,  Eğitim  ve  Uzmanlık  Eğitim  (akademik  eğitimler)  bilgilerine 
ulaşılabilmektedir. 

Reçete  yazan  Hekim  ya  da  Diş  Hekiminin,  yazmış  olduğu  reçete  üzerinde 
kendisine ait asgari olarak bulunması gereken ve aşağıda örneği bulunan bilgiler şunlar 
olacaktır: 

A. Reçetenin yazıldığı kurumun adı (serbest çalışan hekimler haricinde zorunlu) 
B. Hekimin Unvanı (Dr, Doktor, Dt, Diş Hekimi,   Uzm. Dr, Doç. Dr, Prof. Dr, 

v.b.) / Adı ve Soyadı (zorunlu)
C. Diploma Tescil Numarası (zorunlu)
D. Varsa Uzmanlık Alanları (zorunlu)
Diğer bilgiler (Klinik Şefi, Başhekim, Sağlık Grup Başkanı, Sorumlu Hekim, Diploma 

Numarası, Kurum Kodu, Barkod vb kısa bilgi ve işaretlemeler) kurum ya da kişilerin tercihine 
bırakılmıştır. 

Hekim  ve  Diş  Hekimlerimizin  bireysel  olarak  kendilerine  ait  Diploma  Tescil 
Numaralarını  öğrenebilmeleri  için  Bakanlığımızın  web  sitesinde  bulunan  Doktor  Bilgi 
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Bankası  linkini  (http://sbu.saglik.gov.tr/drbank/) açarak  veya  Bakanlığımızın  web 
sitesindeki  (www.saglik.gov.tr) web uygulamaları bölümü altında  bulunan  Doktor Bilgi 
Bankası linkinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yapabilmeleri mümkündür. 

 
Sistemde kaydı bulunmayan Hekim ve Diş Hekimlerinin izleyeceği prosedür bu 

linkte (http://sbu.saglik.gov.tr/drbank/) yer almaktadır. 
Bakanlığımıza  ait  kurumların  kadrolarında  bulunan Hekim ve  Diş  Hekimlerine  ait 

Diploma  Tescil  Numaralarına  Kurum  İdareleri  tarafından  topluca  ulaşılabilmesi  için; 
http://sbu.saglik.gov.tr/drbank/giris.aspx linki  açılmıştır.  Kurum yetkilileri  tarafından bu 
linkten toplu liste alınabilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifre, İhale Bilgi Sisteminde 
kullanılan kod ve şifre ile aynıdır.  

Mesleğe  yeni  başlayacak  olan  Tıp  Doktorları  ve  Diş  Hekimleri  için  yeni  kaşeler 
yaptırılırken bu numaraların kaşelere yazdırılması gerekir. 

Halen  mesleğini  icra  etmekte  olan  Tıp  Doktoru  ve  Diş  Hekimleri  ise  isterlerse 
Diploma  Tescil  Numaraları  dahil  reçetede  bulunması  zorunlu  bilgileri,  okunaklı  olmak 
kaydıyla el yazısı ile reçetelere yazabilir isterlerse de bu numaraların yazılı olduğu yeni kaşe 
yaptırabilirler. 

Söz konusu bu sistemin uygulamaya  konulabilmesi  bakımından yukarıda  açıklanan 
konuların  tüm sağlık  kurum ve  kuruluşlarında  (Bakanlık  Merkez  Teşkilatı,  Bakanlığımıza 
bağlı il sağlık müdürlükleri, sağlık grup başkanlıkları, sağlık ocakları, dispanserler, ana çocuk 
sağlığı ve aile planlaması merkezleri halk sağlığı laboratuarları, hıfzısıhha merkezleri, kurum 
hekimlikleri, devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, askeri hastaneler, üniversite 
hastaneleri,  vakıf  hastaneleri,  belediye  hastaneleri,  özel hastaneler,  özel tıp merkezleri,  dal 
merkezleri,  özel  sağlık  poliklinikleri,  hemodiyaliz  merkezleri,  görüntüleme  merkezleri, 
hiperbarik  oksijen  tedavi  merkezleri,  güzellik  merkezleri,  sürücü  olur  poliklinikleri,  tıp 
poliklinikleri, özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, diş poliklinikleri, özel laboratuarlar, özel 
muayenehaneler, v.b. ) çalışan Hekimlere duyurulması ve her Hekim ve Diş Hekiminin kendi 
Diploma  Tecil  Numarasını  http://sbu.saglik.gov.tr/drbank/  linkinden  veya  Bakanlığımızın 
web  sitesindeki  (www.saglik.gov.tr) web uygulamaları bölümü  altında  bulunan  Doktor 
Bilgi Bankası linkinden öğrenmesinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.     
  

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
   Bakan a.
  Müsteşar

 
Ek:
Örnek Kaşe (1 sayfa).
 
Dağıtım:
A Planı
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 ÖRNEK KAŞELER
  
Bir kurum mensubu olarak çalışan Hekimler için örnekler: 

 

A.Kurum Adı

B.Unvanı /Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

Uzm. Dr. Çetin KUMCU

            Dip.Tes. No: 69240

Ortopedi ve travmatoloji Uzmanı

 

Aksaray Devlet Hastanesi

            Uzm. Dr. Ahmet TERZİ

 Dip.Tes. No: 112349

            Genel Cerrahi Uzmanı 

 

A.Kurum Adı

B.Unvanı/Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

              Dr. Sezai EMİRAL

    Dip.Tes. No: 26009

                  Aile Hekimi 

 

Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Diş Hekimi Asil ŞEKER

Dip.Tes. No: 810812   

 
 

A.Kurum Adı

B.Unvanı /Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

    Elif Tıp Merkezi

   Dr. Elif SOYSAL

                Dip.Tes. No: 85858

 

              Özel Kaya Hastanesi

Dr. Ahmet ÖZDEMİR

 Dip.Tes. No: 85169

Dermatoloji Uzmanı 

 

A.Kurum Adı

B.Unvanı/Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

 

Duyur Dekorasyon A.Ş.

İşyeri Hekimi Dr. Bülent SEZGİN

Dip.Tes. No: 38006

 

Net Görüntüleme Merkezi

            Dr. Ayfer AÇAN

            Dip.Tes. No: 68112

             Radyoloji Uzmanı

 

A.Kurum Adı 

B.Unvanı/Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

Özel Yaşam Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi

Uzm. Dr. Gülay AKYÜZ

Dip.Tes. No: 58106
FTR Uzmanı

Sultandağı Merkez Sağlık Ocağı

Doktor Sefa DURMAZ

Dip.Tes. No: 42003
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E.Kurum Adı

F.Unvanı /Adı Soyadı

G.Diploma Tescil No

H.Uzmanlık Alanları

 

 Onur Ağız ve Diş Sağlığı  Merkezi

Dt. Kadir ALDIRMAZ

              Dip.Tes. No: 26003

 

    Özel Şifa Hastanesi

Dr. Fatma KORKMAZ

 Dip.Tes. No: 125312

                

 
 

E.Kurum Adı

F.Unvanı/Adı Soyadı

G.Diploma Tescil No

H.Uzmanlık Alanları

  

Uzm. Dr. Ayşe TURAN

Dip.Tes. No: 39215

Aile Hekimi

  

Uzm. Dr. Hikmet ŞENER

Dip.Tes. No: 58442

Aile Hekimliği Uzmanı

 

Serbest çalışan (muayenehane) Hekimler için örnekler:
 

A.Kurum Adı

B.Unvanı /Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

          

            Prof. Dr. Adnan ERDEM

  Dip.Tes. No: 69240

 Plastik ve Rekonstr. Cerrahi Uzmanı

 

Diş Hekimi  Dr. Dt. Arzu  GENEL

 Dip.Tes. No: 38006

 Ortodonti Uzmanı

A.Kurum Adı

B.Unvanı /Adı Soyadı

C.Diploma Tescil No

D.Uzmanlık Alanları

                Doktor Binnaz KAYA

                 Dip.Tes. No: 69761

          Diş Hekimi Veli KILINÇ 

Dip.Tes. No: 66796
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GENELGE
Sayı  : 001-1. 807                                                                                         Tarih : 04.07.2007
Konu  : Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri
 
 

………………
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

            Merkez Yönetim Kurulumuzun 23 Mayıs 2007 tarihli toplantısında, özel kurum ve 
işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri 01 Temmuz 2007 tarihinden geçerli 
olmak üzere, yılın ikinci altı ayı için net olarak;
 

-         Tam gün çalışanlarda; 
2.575,00  (ikibinbeşyüzyetmişbeş YTL. )   

-         Yarım gün çalışanlarda; 
1.785,00 ( binyediyüzseksenbeş YTL. )

-         Saat ücreti ise; 
91,00 ( doksanbir YTL.) olarak belirlenmiştir.

 
            Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı    : 001-1. 908                                                                                       Tarih  : 01.08.2007
Konu  : TDB Tabela Standartları                                                                  
 
 
  

…………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
Türk Dişhekimleri  Birliği  14.  Uluslararası  Dişhekimliği  Kongresi  Meslek Sorunları 

Sempozyumu  bölümünde  Oda  Yöneticilerimizle  yapılan  toplantıda  üzerinde  mutabakata 
varılan  değişiklikler  sonrası  yeniden  düzenlenen  Tabela  Standartları  Merkez  Yönetim 
Kurulumuzun 31 Temmuz – 01 Ağustos 2007 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup ekte 
gönderilmiştir. 

 
Bugüne  kadar  Tabela  Standartları  ile  ilgili  yapılan  tüm  düzenlemeler  yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
EK : TDB Tabela Standartları (4 Sayfa) 
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
TABELA STANDARTLARI  

 
(01.08.2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

 
 

(MUAYENEHANELER İÇİN)

1. Tabelaların  üzerinde  yalnız  “Dişhekimi”  unvanı  ve  dişhekiminin  adı,  soyadı  yazılacaktır. 
Tabelalarda çalışma gün ve saatlerinin yanı sıra telefon numarası da yazılabilir.

2. Tabelalarda yalnız Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir.

3. Tabelalarda dişhekimliği  alanındaki  bilim ve anabilim dallarından alınan Dr.,  Yrd.  Doç, Doç., 
Prof.  gibi  unvanlar  kullanılabilir.  Bu  ünvanın  alındığı  “bilimdalı”  ve/veya  “anabilimdalı” 
yazılamaz.

4. * Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.

5. **  Tabelalarda logo, resim vb değişik hiçbir ibare kullanılamaz.

6. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır. 

7. Işıklı tabela kullanılamaz ve tabelalar her ne suretle olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz.

8. Tabelaların büyüklüğü en çok 75 x 150 cm ebadında olabilir.

9. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Ana caddeden 
uzakta  bulunan  muayenehanelerin  yerlerini  gösteren  en  çok  40  x  50  cm  ebadında  1  tane 
yönlendirme  tabelası  asılabilir  ve  binanın  en  çok  100  m  uzağına  konulabilir.  Yönlendirme 
tabelasına dişhekiminin adı soyadı yazılabilir.

10. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. 

11. Ticari  ortaklık  olarak kurulan  muayenehanelerde  ticari  şirketin  adı  (tüzel  kişilerin  ticaret  sicil 
gazetesindeki adı) 9. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.

12. Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının 
yazdığı en çok 15x30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler.

13. Tüzel  kişiliğin  Ticaret  Sicil  Gazetesindeki  adını  (Şirketin  adını)  taşıyan  tabelalar  yalnız  bina 
kapısına ya da muayenehane kapısına asılabilir.

*      4. madde Kasım ayında Eskişehir’de yapılacak TDB Başkanlar konseyi toplantısında yeniden 
değerlendirilecektir. Bu süre zarfında madde yazıldığı şekilde uygulanacaktır. 

**   5. madde; 9-10 Mart 2007 tarihlerinde Ankara’da yapılan TDB Başkanlar Konseyi toplantısında 
alınan karar    

       gereği yapılacak logo çalışması sonucuna göre yeniden değerlendirilecektir. 
      

 Logo çalışması sonuçlanana dek madde yazıldığı şekilde uygulanacaktır. 
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MUAYENEHANELER İÇİN

TABELA ÖRNEKLERİ

18

Yönlendirme Tabelası Bina Yada Daire Kapısına 
Tüzel Kişiler

75 cm

150 cm

Dişhekimi

A…………    E……………….

  Tel : ………………

Dişhekimi
Dr. A………    E……… 

Doç.Dr. A ………    E………  
Prof.Dr. A ………    E………  

  Tel : ………………

30 cm

…………………………
Ltd. Şti.

(A.Ş.)15 cm

50 cm

Dişhekimi
A…..……     E…………….

Tel : ………………

40 cm

75 cm

150 cm



 (POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN)

1. Tabelalardaki yazılar “özel” kelimesi ile başlayacak ve sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde 
belirtilen adının arkasından “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” , “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” 
kelimeleri gelecektir. 

Tabelalara çalışan tüm dişhekimlerinin ad ve soyadları yazılacaktır. Tabelalarda çalışma gün ve 
saatlerinin yanı sıra telefon numarası da yazılabilir.

2. Tabelalarda yalnız Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir.

3. Tabelalarda dişhekimliği  alanındaki  bilim ve anabilim dallarından alınan Dr.,  Yrd.  Doç.  Doç., 
Prof.  gibi  unvanlar  kullanılabilir.  Bu  ünvanın  alındığı  “bilimdalı”  ve/veya  “anabilimdalı” 
yazılamaz.

4. * Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.

5. ** Tabelalarda logo, resim vb değişik hiçbir ibare kullanılamaz.

6. Poliklinik ve merkezlerin Sağlık Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk belgelerindeki adı 4. 
maddede belirtilen kurala uygun olmalıdır.

7. Poliklinik ve merkezler bu değişikliğin yayınlandığı tarihten itibaren 2008 yılı Haziran ayı sonuna 
kadar tabelalarını 4. ve 5. maddelerdeki koşullara uygun hale getirmek zorundadırlar.

8. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır. 

9. Işıklı tabela kullanılamaz ve tabelalar her ne suretle olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz.

10. Tabelaların büyüklüğü en çok 100 x 250 cm ebadında olabilir.

11. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 2 adet tabela asılabilir. Ana caddeden 
uzakta bulunan poliklinik ve merkezlerin yerlerini gösteren en çok 40x50 cm ebadında 1 adet 
yönlendirme  tabelası  asılabilir  ve  binanın  en  çok  100  m  uzağına  konulabilir.  Yönlendirme 
tabelalarına dişhekimlerinin adı soyadı yazılabilir.

12. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. Poliklinik ve merkezlerin tabelalarında 
kullanılan  “özel,  ibaresi  de  dahil  olmak  üzere  sağlık  kuruluşuna  ait  isim ve  unvan aynı  yazı 
karakterinde  olacaktır.  “Özel”  ibaresi  diğer  harf  ve  rakam  puntolarının  1/3  den  küçük 
olmayacaktır. 

13. Ticari ortaklık olarak kurulan poliklinik veya merkezlerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret 
sicil gazetesindeki adı) 11. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.

14. Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının 
yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler.

15. Tüzel  kişiliğin  Ticaret  Sicil  Gazetesindeki  adını  (Şirketin  adını)  taşıyan  tabelalar  yalnız  bina 
kapısına ya da poliklinik veya merkezin kapısına asılabilir.

*      4. madde Kasım ayında Eskişehir’de yapılacak TDB Başkanlar konseyi toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Bu 
süre zarfında madde yazıldığı şekilde uygulanacaktır. 

**   5. madde; 9-10 Mart 2007 tarihlerinde Ankara’da yapılan TDB Başkanlar Konseyi toplantısında alınan karar    
       gereği yapılacak logo çalışması sonucuna göre yeniden değerlendirilecektir. 
      

 Logo çalışması sonuçlanana dek madde yazıldığı şekilde uygulanacaktır. 
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POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN
TABELA ÖRNEKLERİ

20

Yönlendirme Tabelası

100 cm

250 cm

Özel
…………………..

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

A…………    E……………….

             
       Tel : ………………

100 cm

250 cm

Özel
…………………..

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

A…………    E……………….
             

       Tel : ………………

50 cm

Özel  
………..

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği /
                                  Merkezi

…………………………..
…………………………..

Tel : …………

40 cm

Bina Yada Daire Kapısına Tüzel 
Kişiler
30 cm

…………………………
Ltd. Şti.

(A.Ş.)15 cm



GENELGE
Sayı     : 001–1.905                                                                                       Tarih:01.08.2007
Konu   : Düzenleme
 

 
 

…………………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
            Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Genel  Sekreterliği  Destek  Hizmetleri  Daire 
Başkanlığı’ndan alınan ve Birliğimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan ve 
hak sahiplerine verilen ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili protokolün 10.maddesinin ( D ) 
bendinin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan düzenleme 
ektedir.
 
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
            

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 
 
 
Ek: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri 
        Daire Başkanlığı’ndan alınan yazı ( 2 Sayfa )
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BAŞTABİPLİK
Sayı : A.01.0.GNS.0.13.00.03/443
Konu :                                                                                                           17.07.2007
 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ’NE,
 

            Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  ile  kurumunuz  arasında  imzalanan  protokolün  10. 
maddesinin  (D) bendindeki,  protez  maddesinin  uygulanmasında  tespit  edilen  aksaklıkların 
giderilmesi amacıyla, maddenin kurumumuz tarafından uygulanması “Veneer Kron Seramik 
ödeme esaslarımız; Tam Seramik Kron (metal desteksiz), Laminate veneer kron (seramik); 
ödenmez, yapıldığında veneer kron (seramik ) bedeli ödenir. Diş tedavi sırasında; kullanılması 
zorunlu  olsa  bile,  altın,  bileşimde  kıymetli  metal  bulunan  alaşımlar  ve  zirkonyum  bedeli 
ödenmez.” Şeklinde olacaktır.
 
            Bilgilerinize arz ederim. 
 
 
                                                                                                          Dr. Bülent KUTLUCA
                                                                                                                      Baştabip 
 

 
 
 

TÜRKİYE  BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İLE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
ARASINDA, HAK SAHİPLERİNE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL
10. MADDE
 
D) PROTEZ
 
Hareketli ve sabit protezlerde 2 yıldan önce protezin yenilenmesi durumunda, fatura bedeli 
dişhekiminin  protezi  yenileme  nedenlerini  ayrıntılı  bir  rapor  halinde,  fatura  ile  birlikte 
Kuruma sunması ve uygun bulunması halinde ödenir. Hareketli ve sabit protezlerde 2 yıldan 
önce  protezin  yenilenmesi  gerektiğinde;  tedaviye  başlanmadan  önce  protezin  yenilenme 
nedeninin  belirten  rapor  ve  proforma  fatura  kuruma  bildirilir,  kurum  tarafından  uygun 
görülmesi durumunda protez yapılır.
 
Hassas tutuculu protez yapıldığında hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir. Ancak hassas 
tutucuya  ait  labaratuar  faturasının  fotokopisinin  de  doktor  faturasına  iliştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu üzerine gelen bölümde kron 
işlemesi yapılırsa bunun bedeli ödenmez.
 
İmmediat  protez;  Aynı  faturada immediat  protez ve Tam ( veya  hareketli  )  protez tedavi 
olarak belirtilemez. Ancak immediat protez tedavisinin üzerinden en az 4 ay geçmesi halinde 
Tam (veya hareketli) protez tedavisi ayrıca fatura edilebilir.
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GENELGE
Sayı    : 001-1. 919                                                                                  Tarih  : 06.08.2007
Konu  : TDB Tabela Standartları
              (Poliklinik ve Merkezler İçin)                                                                  
  

…………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

İLGİ : 01.08.2007 tarih ve 001-1.908 sayılı yazımız.
 

Merkez Yönetim Kurulumuzun 31 Temmuz – 01 Ağustos 2007 tarihli toplantısında 
kabul edilen Tabela Standartları ilgi yazımız ekinde gönderilmişti. 

Poliklinik  ve  Merkezler  için  belirlenen  Tabela  Standartlarının  1.  maddesinin  2. 
fıkrasının  farklı  yorumlara  neden  olduğu  anlaşıldığından;  fıkra,  aşağıdaki  şekilde 
düzeltilmiştir. 

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI
(POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN)

ESKİ HALİ 
“Tabelalara  çalışan  tüm  dişhekimlerinin  ad,  soyadları  ve  istenirse  telefon  numarası 
yazılabilir.”

YENİ HALİ 
“Tabelalara  istenirse  çalışan  tüm  dişhekimlerinin  ad,  soyadları  ve  telefon  numarası 
yazılabilir.”
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GENELGE
Sayı    : 001-1. 979                                                                                      Tarih  : 29.08.2007
Konu  : Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigortası 

 
 
 

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
Bilindiği gibi 12.07.2007 – 12.07.2008 dönemi için meslektaşlarımızın Ferdi Kaza ve 

Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortaları New Life Firmasına yaptırılmıştır.
 
Firma  ile  yapılan  görüşmeler  sonucu  ara  dönemde  sigortaya  dahil  olacakların, 

sigortalılıktan ayrılacakların aşağıda bulunan  “Ek Protokol Maddesi” uyarınca aylık olarak 
bildirilmesi karara bağlanmıştır.

 
Herhangi  bir  hak  kaybı  yaşanmaması  için  ek  protokol  maddesine  göre;  sigorta 

kapsamına alınacak veya çıkarılacak dişhekimlerinin her ayın son haftasında periyodik olarak 
Birliğimize bildirilmesini  ve tüm üye kayıtlarının,  üyelikten ayrılışların  ve nakillerin  karar 
defterine işlenmesi gerektiğini bilgilerinize sunarım. 

 
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
 
 
EK PROTOKOL MADDESİ 
 
“Sigorta ettiren sigortaya dahil olacakları, kuruluştan ayrılanları ve değişiklikleri aylık olarak 
sigortacıya bildirir. Sigortacı giriş – çıkış zeyillerini aylık olarak Marsh Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği  aracılığıyla  Sigorta  ettirene  iletir.  Tazminat  talepleri  ilgili  giriş,  çıkış  ya  da 
değişikliğin Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Karar Defteri’nde yer alan tarihler dikkate 
alınarak değerlendirilecek ve söz konusu defter sigortalılık açısından ispat dökümanı olarak 
kabul edilecektir.”
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GENELGE
Sayı     : 001–1.1006                                                                                       Tarih: 10.09.2007
Konu   : Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası
 
 
 

…………………
 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,
 

 
Bilindiği  gibi  12.07.2007-12.07.2008  dönemi  Ferdi  Kaza  ve  Kaza  Sonucu  İş 

Görememezlik  Sigortası,  33  Odamızdan  31’inin  katılımı  ile  New  Life  firmasına 
 yaptırılmıştır. 

 
Odalarımızdan zaman zaman gelen bilgilenme talepleri ve uygulama birliği sağlamak 

amacıyla aşağıda bazı hatırlatmaların yapılmasında fayda görülmüştür.
 
1) www.tdb.org.tr adresli web sitemizde sigorta uygulaması konusunda gerekli bilgi 

 verilmiştir.  Web sitesi  bulunan Odalarımızın kendi web sitelerine bu bilgileri 
taşımaları faydalı olacaktır.

 
2) Sigorta  teminatından  yararlanmak  isteyen  meslektaşlarımızın  başvuruları; 

kendileri, yakınları veya Odalarımız tarafından yapılabilmektedir. 
 
3) Birliğimize  isimleri  yazılı  olarak  bildirilen  meslektaşlarımız  sigortadan 

yararlanabilmektedir.  29.08.2007  tarih  ve  001-1.979  sayılı  genelgemizle 
duyurduğumuz  gibi  ara  dönemde  sigortaya  dahil  olacaklar,  sigortadan 
ayrılacaklar  aylık  olarak  bildirilecektir.  Bildirimlerde  öncelikle  mail  yolunun 
kullanılması işlemleri kolaylaştıracaktır. 

 
4) Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için sigortaya dahil olacaklar, sigortadan 

ayrılacaklar her ayın son haftasında periyodik olarak Birliğimize bildirilecek ve 
tüm üye kayıtları, üyelikten ayrılışlar ve nakiller karar defterine işlenecektir. 

 
5) İletişimde yaşanabilecek sorunlar ve aksaklıklar göz önüne alınarak bildirimlerde 

ayın son günü beklenmemeli ve diğer aya kesinlikle sarkıtılmamalıdır. 
 

6) Bir başka Oda bölgesine nakil giden meslektaşlarımızın sigorta kapsamında olup 
olmadığı “ilişik kesme belgesinde” mutlaka belirtilmelidir. 

 
7) Nakil  giden  dişhekimi  sigorta  kapsamında  ise,  gittiği  Odamızın  ikinci  kez 

bildiriminde  bulunmasına  gerek  yoktur.  Bu mükerrer  işlem olacağından,  Oda 
adına   fazladan bir gider olacaktır. Meslektaşımız sigorta kapsamında değil ise 
yeni üye olduğu Odamızca istenildiği takdirde sigorta yaptırılabilecektir.
 

8) Özel  sağlık  kurum ve kuruluşlarında  çalışan  tüm dişhekimleri  Ferdi  Kaza  ve 
Kaza  Sonucu  İş  görememezlik  teminatı  kapsamına,  yalnız  kamu  kurum  ve 
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kuruluşlarında  çalışanlar  ile  mesleğini  icra  etmeyen  ancak  Odalarımıza  üye 
dişhekimleri  sadece Ferdi Kaza sigortası kapsamına alınabileceklerdir.

 
9) Birliğimizde, Odalarımız adına “sigorta cari hesabı” açılmış olup, sigorta borç – 

alacakları bu hesaptan takip edilmektedir. Sigorta işlemleri, primlerin zamanında 
ödenmesi ile gerçekleştiğinden Odalarımızın taahhüt ettikleri ödeme tutarlarını 
zamanında yatırmaları gerekmektedir. 

 
10) Sigorta  teminatı  kapsamına  ara  dönemde  alınan  yada  kapsamdan  çıkartılması 

istenen  meslektaşlarımızın  primleri,  Oda  cari  hesabına  borç  yada  alacak 
 kaydedilmektedir. Odalarımızın bu tür pirim borç - alacakları dönem sonlarında 
hesaplaşma  yoluyla  kapatılacağından,  ara  dönem  için  havale  yoluyla  para 
göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

                                                         
                                 

  Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı    : 001-1.  1027                                  Tarih  : 18.09.2007
Konu  : İşyeri Açma Ruhsatı ve Harcı Talep Edilmesi 

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 
Bilindiği  üzere  son zamanlarda  meslektaşlarımıza,   muayenehaneleri  için  belediyeden 

işyeri açma ruhsatı almaları gerektiğine ilişkin yazılar tebliğ edilmektedir. 

Söz konusu işlemlerin dayanağı  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun Çeşitli  Harçlarla  İlgili 
Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesinde “muayenehane” ibaresine 
yer  verilmiş  olması  ve  İçişleri  Bakanlığı’nın  genelge  ve  yazılarıdır.  Bütün  bu  düzenleyici 
işlemler ve ilgili belediye tarafından dişhekimine yönelik tesis edilen bireysel işlemin iptali 
için  Türk  Dişhekimleri  Birliği  Hukuk  Bürosu  tarafından  bir  meslektaşımız  adına  dava 
açılmıştır.

Ayrıca,  Belediye  Gelirleri  Kanunu’nun  Çeşitli  Harçlarla  İlgili  Hükümlerinin 
Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmeliğin  10.maddesindeki  “muayenehane”  ibaresinin  iptali  için 
Danıştay 9. Dairesinde 2007/1011 E. sayılı dava açılmıştır. Bu davada da düzenleyici işlemin 
yürütmesinin  durdurulması  talep  edilmiş  ise  de  istemin  reddine  karar  verilmiş;  kararın 
kaldırılmasıyla  yürütmenin  durdurulması  için  Danıştay  İdari  Dava  Daireleri  Genel  Kurulu 
nezdinde itirazda bulunulmuştur. 

13.4.2007 gün ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına  İlişkin Yönetmelik’in  6.  maddesinde değişiklik  yapılmış;  ruhsatını 
belediyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından alan işyerlerinin de 
“İşyeri Açma Ruhsatı” almalarının zorunlu olduğu, bu ruhsat alınmadan açılmış işyerlerinin 
yetkili idareler tarafından kapatılacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz  konusu  Yönetmelik  değişikliği  ile  ruhsatını  Sağlık  Müdürlüğünden  alan 
muayenehaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarının ayrıca belediyeden işyeri açma ruhsatı alma 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Düzenleme, işyeri açma ruhsatının temel mantığına aykırı olduğu 
gibi üst hukuk normu niteliğindeki 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair  Kanun, 3359 sayılı  Sağlık Hizmetleri  Temel  Kanunu ve 181 sayılı  Kanun Hükmünde 
Kararname’ye de aykırıdır. 

Ayrıca  söz  konusu  düzenleme  kamu  yararı  ve  hizmet  gereklerine  de  uygun 
bulunmadığından  Türk  Dişhekimleri  Birliği  tarafından  Danıştay  8.  Dairesinde  açılan 
2007/4009 E. sayılı dava ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir. Anılan davadaki 
yürütmenin durdurulması isteminin davalı Başbakanlık’tan konu ile ilgili savunma geldiğinde 
görüşüleceği 3.7.2007 tarihli ara kararı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Oda üyelerinizden bu tür işlemlere muhatap olanlar adına, verecekleri vekaletname ile 
Hukuk Büromuz avukatlarının dava açması mümkün olduğu gibi; kendisine (veya vekiline) 
hukuksal destek verilmesi de mümkündür.
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Belediyelerin bu işlemlerle gelir elde etme kaygısında olmalarından da kaynaklı olarak, 
yargısal karar dışında kesin olarak durdurulması mümkün bulunmamakla birlikte;  söz konusu 
düzenleyici işlemler aleyhine açılmış davaların ilgili İdare’ye bildirilmesi suretiyle herhangi bir 
kapatma işlemine girişmemesi; aksi takdirde doğacak zarardan sorumluluğunun bulunacağının 
anımsatılması yararlı olabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

   Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı : 001–1.1206 Tarih: 24.10.2007
Konu : Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu 

  İş Görememezlik Sigortası

……………
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Üyelerimizin Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigorta teminatlarından 
yararlanma talepleri New Life Yaşam Sigorta A.Ş. tarafından titizlikle değerlendirilmekte ve 
mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.

Ancak son dönemde bazı  meslektaşlarımızın  sigortadan yararlanma başvurularında, 
sigorta  şirketini  yanıltmaya  yönelik,  gerçeği  yansıtmayan  beyanlarda  bulundukları 
gözlenmektedir.

Bu  davranışlar  bir  yandan  Birliğimizin  ve  Odalarımızın  saygınlığını  olumsuz 
etkilerken, diğer yandan önümüzdeki yıllarda teminat alınmasında sorunlara neden olacaktır.

Konu  ile  ilgili  meslektaşlarımızın  uyarılmasını  ve  gerçek  dışı  beyanda  bulunanlar 
hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
  Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı : 001-1. 1257          Tarih : 06.11.2007
Konu : Kamunun Muayenehanelerden 
              Hizmet Satın Alması

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

02-03 Kasım 2007 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında 
kamunun, muayenehaneler de dahil olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet satın 
alması  konusu  yeniden  değerlendirilmiş  ve  bir  eylem  programı  oluşturulmasına  karar 
verilmişti.

Kamunun serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet satın alması konusunda yapılması 
gerekenler ile ilgili görüş ve önerilerinizin ayrıntılı bir rapor halinde 19 Kasım 2007 tarihine 
kadar Birliğimize gönderilmesini rica ederim. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı : 001-1. 1258          Tarih : 06.11.2007
Konu : Başkanlar Konseyi Toplantısı 
              Sonuç Bildirgesi 

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

02-03 Kasım 2007 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında 
kabul edilen Sonuç Bildirgesi ektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Sekreteri

EK : Sonuç Bildirgesi (2 Sayfa) 
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

2-3 Kasım 2007 Tarihlerinde Eskişehir’de Yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında 
Ülke Gündemi ve Dişhekimliği Alanında Yaşanılan Sorunlarla İlgili;

Biz Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları;

Ülke gündemi ile ilgili olarak diyoruz ki;

Ülkemizin son derece sıkıntılı bir dönemden geçtiği hepimizce bilinen bir gerçektir. 
Bu  sıkıntıların  atlatılması  için  her  zamankinden  daha  fazla  sağduyuya,  hoşgörüye  ve 
dayanışmaya ihtiyacımız vardır. 

Yaşam hakkının  kutsallığına  inanan  bir  mesleğin  yöneticileri  olarak  terör  nereden 
gelirse gelsin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.
 

Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyet güçlerine ve sivil halka yönelik yapılan saldırıların 
bir an önce son bulması ve her türlü şiddetin bir an önce sonlandırılması talebimizdir.

Terör olayları  sürecinde şehit düşen askerlerimize ve diğer vatandaşlarımıza rahmet 
acılı ailelerine başsağlığı dileriz. 

Özgürlüğün, barışın ve demokrasinin egemen olduğu, terörün son bulduğu, kardeşlik 
türkülerinin  ülkenin  dört  bir  yanından  yükseldiği  bir  Türkiye’de  yaşamak  en  büyük 
dileğimizdir. 

Toplumsal  barışın  sağlanması  için  üzerimize  düşenleri,  bugüne  kadar  olduğu  gibi 
bundan sonra da yapacağımızın bilinmesini isteriz.

Mesleğimiz ile ilgili olarak diyoruz ki;

Sağlıkla ilgili her türlü mevzuat ve uygulama değişikleri için mutlaka sağlık meslek 
örgütlerinin görüşlerine başvurulmalı,

Tam  gün  çalışmayla  ilgili  olarak;  hekimlerin  emeğini  tek  bir  çalışma  alanında 
değerlendirmesini  ilkesel  olarak  doğru  bulmaktayız,  ancak  hekimlerin  grevli  toplu 
sözleşmeli  iş  güvencesi  sağlanmalı,  özlük  hakları  korunmalı  ve  uygulamada 
mağduriyetlerin en az olması için kademeli bir geçiş süresi tanınmalıdır.

Sağlık hizmetlerinde kamu ve özel sektörün ülke kaynağı oldukları unutulmadan, bu 
iki  sektör  birbirlerini  yok  etmeden  hizmet  sunumu  planlanmalı  ve  kamu;  başta 
muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından ağız diş sağlığı hizmetlerini 
almalı, 

İlkesel olarak benimsediğimiz kamusal istihdam, insan gücü planlaması çerçevesinde, 
diş hekimi olmayan, diş hekimliği hizmetlerine erişilebilirliğin yetersiz olduğu yerlere 
yapılmalı,

32



Halkın ağız  diş  sağlığı  hizmetlerine  ulaşmasını  kolaylaştırmak  için  dişhekimlerinin 
coğrafi dağılımı sağlanmalı,

“Bilimsel  Dişhekimliğinin  100.Yılı”nda,  Sağlık  Bakanlığı  ağız  diş  sağlığı 
göstergelerini  iyileştirmek için  ulusal  ölçekli  projeler  üretmelidir.  Toplum ağız  diş 
sağlığı göstergelerini iyileştirmek için başlatılacak her türlü çalışmada bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da yer alacağımızı kamuoyuna bir kez daha duyururuz.
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GENELGE
Sayı : 001–1.1263                  Tarih: 08.11.2007
Konu : Sahte Dişhekimleri

……………………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Halkın  ağız  diş  sağlığı  ve  genel  sağlığına  büyük  bir  tehdit  oluşturan  sahte 
dişhekimlerine yönelik 10.06.2004 tarihinde 5181 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile cezai 
yaptırımlar artırılmıştır.

Ancak  “Temel  Ceza  Kanunlarına  Uyum  Amacıyla  Çeşitli  Kanunlarda  Değişiklik 
Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı” kapsamında sahte dişhekimlerine verilecek cezaların alt 
sınırının  iki  yıla  düşürülmesine  ve  böylece  tecil  edilebilmesine  olanak  sağlayacak  taslak 
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek, TBMM Genel Kuruluna gönderilmesine karar 
verilmiştir.

Hukukta benzer suçlara benzer cezalar verilebileceği gerekçesiyle azaltılacak cezalar 
yeni düzenlemenin sonuçlarının henüz alınmaya başladığı bir süreçte, kamu sağlığı açısından 
zarar  verici  olacağı  gibi,  ceza  indirimi  yapılarak  sahte  dişhekimlerine  cesaret  verilmiş 
olacaktır.

Hem  kamu  sağlığı  hem  de  mesleki  saygınlığımızın  korunması  bakımından;  sahte 
dişhekimlerine verilen cezaların azaltılmamasını sağlamak için Başbakanlık, Sağlık ve Adalet 
Bakanları,  bölgeniz  milletvekilleri  ve  ekte  isim  ve  faks  numaraları  bulunan  Adalet 
Komisyonu  Üyeleri  nezdinde  girişimlerde  bulunulması;  bu  düzenlemenin  önlenmesinde 
caydırıcı unsur olacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
  Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Sekreteri

EK:  1-Örnek Metin
   2-TCY Ceza Alt Sınırı 3 Yıl Olan Bazı Suçlar
   3-Adalet Komisyonunun Üyelerinin Telefon ve Faks Numaraları
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Halkın  ağız  ve  diş  sağlığı  ve  genel  sağlığına  büyük  bir  tehdit  oluşturan  sahte 
dişhekimlerine yönelik 10.06.2004 tarihinde 5181 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile cezai 
yaptırımlar artırılmıştır.

Yıllardır  böyle  bir  düzenleme yapılması  için  çaba gösteren 20.000 dişhekimi,  hem 
kamu sağlığı  hem de meslek  saygınlığı  açısından bu düzenlemeyi  sevinç ile  karşılamıştır. 
Ancak  sahte  dişhekimlerine  verilen  cezaların  alt  sınırının  2  yıla  düşürülmesine  olanak 
sağlayacak tasarının Adalet Komisyonunda kabul edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

AB  sürecinde  ciddi  adımlar  atan  ve  kazanımlar  sağlayan  hükümetimizin  AB 
müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olan sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde 
daha titiz ve dikkatli adımlar atacağına inanıyoruz.

AB  ülkelerinde;  kişilerin  sağlığına,  değil  sahte  hekimin  zarar  vermesi,  meslek 
erbabının  vereceği  herhangi  bir  zararın  bile  ciddi  yaptırımları  bulunmaktadır.  10.06.2004 
tarihinde  yapılan  bu  düzenleme  sonucunda,  yüzlerce  sahte  dişçi  bu  işi  yapmaktan 
vazgeçmiştir ve kısmen de olsa sahte dişhekimlerinde azalma olmuştur.

Sağlık alanında  bulaşıcı  hastalıkların  büyük risk oluşturduğu ve ağız-diş  ve komşu 
dokularda çalışan bu kişilerin bulaşıcı hastalıkları taşımada önemli tehlike oluşturduğu bilinen 
bir gerçektir.

Yeni  düzenlemenin  sonuçlarının  henüz  alınmaya  başladığı  bir  süreçte,  cezai 
yaptırımların  azaltılması  kamu  sağlığı  açısından  zarar  verici  olacağı  gibi,  ceza  indirimi 
yapılarak sahte dişhekimlerine: halkın ağız diş sağlığına zarar vermeleri noktasında cesaret 
verilmiş olacaktır.

Hem  kamu  sağlığı  hem  de  mesleki  saygınlığımızın  korunması  açısından  sahte 
dişhekimlerine verilen cezanın düşürülmemesini meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.
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TÜRK CEZA YASASINDA
CEZASININ ALT SINIRI ÜÇ YIL OLAN BAZI SUÇLAR

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
MADDE 79 - (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek 
maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,
Kişi,  üç yıldan  sekiz  yıla  kadar  hapis ve  onbin  güne  kadar  adlî  para  cezası  ile 

cezalandırılır.

İNTİHARA YÖNLENDİRME
MADDE 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını 

kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(3)  Başkalarını  intihara  alenen teşvik eden kişi,  üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan 
kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara 
mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK
MADDE 142 - (1) Hırsızlık suçunun;...
(2) Suçun;
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal  olayların meydana getirdiği  korku veya kargaşadan 

yararlanarak,
d)  Haksız  yere  elde  bulundurulan  veya  taklit  anahtarla  ya  da  diğer  bir  aletle  kilit 

açmak suretiyle,
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
g)  Barınak  yerlerinde,  sürüde  veya  açık  yerlerde  bulunan  büyük  veya  küçük  baş 

hayvan hakkında,
İşlenmesi hâlinde,  üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu 

fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine 
veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, onbeş yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
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NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
MADDE 158 - (1) Dolandırıcılık suçunun;
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f)  Bilişim  sistemlerinin,  banka  veya  kredi  kurumlarının  araç  olarak  kullanılması 

suretiyle,
j)  Banka  veya  diğer  kredi  kurumlarınca  tahsis  edilmemesi  gereken  bir  kredinin 

açılmasını sağlamak maksadıyla,
...Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, 

adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

HİLELİ İFLÂS
MADDE 161 - (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu 

hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL 
DEĞİŞTİRMESİ

MADDE 174 -  (1)  Yetkili  makamlardan  gerekli  izni  almaksızın,  patlayıcı,  yakıcı, 
aşındırıcı,  yaralayıcı,  boğucu,  zehirleyici,  sürekli  hastalığa  yol  açıcı  nükleer,  radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere 
nakleden,  muhafaza  eden,  satan,  satın  alan veya  işleyen kişi,  üç yıldan sekiz yıla  kadar 
hapis  ve  beşbin  güne  kadar  adlî  para  cezası  ile  cezalandırılır.  Yetkili  makamların  izni 
olmaksızın,  bu  fıkra  kapsamına  giren  maddelerin  imalinde,  işlenmesinde  veya 
kullanılmasında  gerekli  olan  malzeme  ve  teçhizatı  ihraç  eden  kişi  de  aynı  ceza  ile 
cezalandırılır.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
MADDE 204 - (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte 

olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı 
olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi  üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, Kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge 
niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
MADDE 236 - (1) Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları,  bunların  iştirakiyle  kurulmuş  şirketler,  bunların  bünyesinde  faaliyet  icra  eden 
vakıflar,  kamu yararına  çalışan  dernekler  ya  da  kooperatiflere  karşı  taahhüt  altına  girilen 
edimin ifasına fesat karıştıran kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ 
BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI

MADDE 239 - (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, 
bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya 
ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası  ile  cezalandırılır.  Bu  bilgi  veya  belgelerin,  hukuka  aykırı  yolla  elde  eden  kişiler 
tarafından yetkisiz kişilere  verilmesi veya  ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya  göre cezaya 
hükmolunur.

(2)  Birinci  fıkra  hükümleri,  fenni  keşif  ve  buluşları  veya  sınai  uygulamaya  ilişkin 
bilgiler hakkında da uygulanır.

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı 
takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit  kullanarak bir kimseyi  bu madde kapsamına giren bilgi  veya 
belgeleri  açıklamaya  mecbur  kılan  kişi,  üç  yıldan  yedi  yıla  kadar  hapis  cezasıyla 
cezalandırılır.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
MADDE 245 - (Değişik: 5377 - 29.6.2005 /  m.27) (1) Başkasına ait bir banka veya 

kredi  kartını,  her  ne  suretle  olursa  olsun  ele  geçiren  veya  elinde  bulunduran  kimse,  kart 
sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak 
veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis 
ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve 
onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte  oluşturulan veya  üzerinde sahtecilik  yapılan bir  banka veya  kredi kartını 
kullanmak  suretiyle  kendisine  veya  başkasına  yarar  sağlayan  kişi,  fiil  daha  ağır  cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

İRTİKAP
MADDE 250 - (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine 

veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden 
kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)  Görevinin  sağladığı  güveni  kötüye  kullanmak  suretiyle  gerçekleştirdiği  hileli 
davranışlarla,  kendisine  veya  başkasına  yarar  sağlanmasına  veya  bu  yolda  vaatte 
bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

İFTİRA
MADDE 267 - (7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adlî veya 

idari bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi,  üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

YALAN TANIKLIK
MADDE  272  -(6)  Aleyhine  tanıklıkta  bulunulan  kimsenin  ağırlaştırılmış  müebbet 

hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis 
cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar 
hapis cezasına hükmolunur.
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(7) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin mahkûm olduğu hapis cezasının infazına 
başlanmış ise, altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(8) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında adlî veya idari bir 
yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN 
YARAR SAĞLAMA 

MADDE 305 - (Değişik 1. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.38) (1) Temel milli yararlara karşı 
fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da 
Türkiye'de bulunan yabancıya, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para 

cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.

YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA
MADDE  336  -  (1)  Yetkili  makamların  Kanun  ve  düzenleyici  işlemlere  göre 

açıklanmasını  yasakladığı  ve niteliği  bakımından  gizli  kalması  gereken bilgileri  açıklayan 
kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan halde faile altı 
aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir
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23.DÖNEM
TBMM ADALET KOMİSYONU ÜYELERİ

Üyenin Adı Soyadı . Komisyon Görevi . Partisi . Seçim Çevresi .
Ahmet İyimaya Başkan AK Parti Ankara
Hakkı Köylü Başkanvekili AK Parti Kastamonu
Mehmet Emin Ekmen Sözcü AK Parti Batman
İlknur İnceöz Katip AK Parti Aksaray
Ahmet Aydın Üye AK Parti Adıyaman
Zekeriya Aslan Üye AK Parti Afyonkarahisar
Yılmaz Tunç Üye AK Parti Bartın
Fatih Metin Üye AK Parti Bolu
Mehmet Tunçak Üye AK Parti Bursa
Mehmet Salih Erdoğan Üye AK Parti Denizli
Celal Erbay Üye AK Parti Düzce
Veysi Kaynak Üye AK Parti Kahramanmaraş
Ali Öztürk Üye AK Parti Konya
İhsan Koca Üye AK Parti Malatya
Mustafa Hamarat Üye AK Parti Ordu
Yahya Akman Üye AK Parti Şanlıurfa
Halil Ünlütepe Üye CHP Afyonkarahisar
İsa Gök Üye CHP Mersin
Ali Rıza Öztürk Üye CHP Mersin
Rahmi Güner Üye CHP Ordu
Ali İhsan Köktürk Üye CHP Zonguldak
Ayla Akat Ata Üye DTP Batman
Osman Ertuğrul Üye MHP Aksaray
Metin Çobanoğlu Üye MHP Kırşehir
Rıdvan Yalçın Üye MHP Ordu

İletişim :
Tel 420 53 23
Tel-Fax 420 53 24
Elektronik Posta adlkom@tbmm.gov.tr
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GENELGE 
Sayı     : 001-1.1266                                                                                     Tarih   : 09.11.2007
Konu   : Sigorta Teminatı İçin Yapılacak Başvurular

………………
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Meslektaşlarımızın  Ferdi  Kaza  ve  Kaza  Sonucu  İş  Görememezlik  sigorta 
teminatlarından  yararlanmak  üzere  yaptıkları  başvurulardaki  eksiklikler  nedeniyle  çeşitli 
sorunlar yaşanmakta ve tazminat taleplerinin karşılanmasında gecikmeler ortaya çıkmaktadır. 

  
Sigorta  şirketi  ile  yapılan  görüşmeler  sonucu  aşağıdaki  hususlara  dikkat  edilmesi 

yaşanabilecek sorunları en aza indirecek ve işlemlerin sonuçlanmasını hızlandıracaktır. 

1)      Ferdi  kaza  ve  kaza  sonucu  iş  görememezlik  teminatlarından  yararlanacak 
meslektaşlarımız durumu öncelikle telefonla sigorta şirketine bildirilmelidir.

2)      Ayakta yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, tetkik ve tahliller ile istenen tüm 
belgeler kazadan itibaren 5 iş günü içinde Sigorta Şirketine gönderilmelidir.

3)      Yatarak yapılan tedaviler sonucu verilen raporlar, tetkik ve tahliller ile istenen tüm 
belgeler mümkünse kazadan itibaren 5 iş günü içinde, olanaklı değil ise taburcu 
olduktan itibaren 5 iş günü içinde Sigorta Şirketine gönderilmelidir.

4)      Raporlar, özel ve kamu hastanelerinden alınmış ise başhekim onayı aranacaktır.

5)      Tazminat  taleplerinde;  raporlar,  tetkik  ve  tahlillerin  birer  örnekleri  Sigorta 
Şirketine gönderilmelidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
                                                                                                         

 Saygılarımla,
                                                                                                          Murat ERSOY
                                                                                                Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                          Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı : 001-1. 1320    Tarih : 16.11.2007
Konu : Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

………………
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

213 sayılı  Vergi  Usul  Kanununun mükerrer  257.  maddesinin  birinci  fıkrasının  (4) 
numaralı bendinde  “…beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler 
aracı  kılınarak  gönderilmesi  hususlarında  izin  vermeye  veya  zorunluluk  getirmeye,  
beyanname,  bildirim  ve  bilgilerin  aktarımında  uyulacak  format  ve  standartlar  ile  
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya 
bilgi  çeşitleri,  mükellef grupları  ve faaliyet  konuları itibarıyla ayrı ayrı  uygulatmaya…” 
Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun mükerrer 227. maddesine göre de “Maliye Bakanlığı:

1.  Vergi  beyannamelerinin  3568  sayılı  Kanun'a  göre  yetki  almış  serbest  
muhasebeci,  serbest  muhasebeci  mali  müşavir  veya  yeminli  mali  müşavirler  tarafından 
imzalanması  mecburiyetini  getirmeye,  bu  mecburiyeti  beyanname  çeşitleri,  mükellef  
grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,

2.  Vergi  kanunlarında  yer  alan  muafiyet,  istisna,  yeniden  değerleme,  zarar 
mahsubu  ve  benzeri  hükümlerden  yararlanılmasını  Maliye  Bakanlığınca  belirlenen  
şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi  
şartına bağlamaya,
Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Bu  çerçevede  Maliye  Bakanlığı  tarafından  çeşitli  tebliğler  yayımlanarak  konunun 
düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu  Tebliğlerden  340  sıra  numaralı  Vergi  Usul  Yasası  Genel  Tebliğinde  vergi 
beyannamelerinin  elektronik  ortamda  gönderilmesi  ile  ilgili  düzenlemeler  yapılmış  ve 
Tebliğin IV-Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler başlığı altında “3568 
sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik  
Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının  
belli  bir  tutarın  üzerinde  olması  nedeniyle,  beyannamelerini  meslek  mensubuna 
imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini  
elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.” denilmiştir. 

Vergi  Beyannamelerinin  Serbest  Muhasebeci  Ve  Serbest  Muhasebeci  Mali 
Müşavirlerce İmzalanması  Hakkında Genel Tebliğ’de de kimlerin  beyannamelerini  meslek 
mensuplarına  imzalatma  zorunluluğu  bulunduğu  düzenlenmiş  olup  söz  konusu  Tebliğin 
Kapsam başlıklı II. Kısmının (B) bendinin (3) numaralı alt bendine göre “3 - Serbest meslek  
faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı ekli tabloda belirtilen  
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miktarı,  aşmayanlar…  beyannamelerini  imzalatmak  zorunda  değildirler.”  İlgili  Tebliğ 
ekindeki “Beyannamelerin  İmzalatılmasına  İlişkin  Parasal  Hadler  Tablosu” uyarınca 
Serbest  meslek  faaliyetinde gayrisafi  hasılatları  tutarı  83.000 YTL’nin  altında  kalan 
mükellefler verecekleri beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

Maliye  Bakanlığı  tarafından  çıkartılan  ve  18.10.2007  tarih  ve  26674  sayılı  Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile  elektronik  beyanname  uygulamasının  yaygınlaştırılması  amacıyla  bir  düzenleme 
yapılmıştır.  Buna  göre  serbest  meslek  faaliyeti  sebebiyle  gerçek  usulde  vergilendirilen 
mükelleflerin  gelir  vergisi,  geçici  vergi,  muhtasar  ve  KDV  beyannamelerini  elektronik 
ortamda göndermelerine karar verilmiştir. Bu Tebliğ’de 340 numaralı Tebliğ’den farklı olarak 
mükellefler  hiçbir  parasal  sınırı  olmaksızın  beyannamelerini  elektronik  ortamda gönderme 
zorunluluğu kapsamına  alınmışlardır.  Bir  başka ifadeyle,  mesleğini  serbest  olarak yürüten 
bütün  dişhekimlerinin  Kasım  ayından  başlayarak,  beyannamelerini  elektronik  beyanname 
olarak vermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğuna ilişkin 376 
sayılı  Genel Tebliğ’de bu beyannamelerin  serbest  muhasebeci  ve serbest muhasebeci  mali 
müşavirler  tarafından  imzalanması  bakımından  herhangi  bir  düzenleme  bulunmamakta; 
beyannamelerin 340 ve 346 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan 
usul ve esaslara göre gönderecekleri belirtilmektedir.

376 sıra numaralı  Tebliğin yayımından sonra, sebebi anlaşılamayan biçimde,  Vergi 
Dairelerinde  beyannamelerin  bizzat  verilmesini  fiilen  engelleyen  ancak  gerekçe 
gösterilmeyen ciddi bir karmaşa yaşanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen Yasa ve Tebliğ düzenlemelerinin bir arada değerlendirilmesinde, 
mesleğini  serbest  olarak  yürüten  dişhekimlerinin  beyannamelerini  Kasım ayından  itibaren 
elektronik ortamda vermeleri gerektiği; bir önceki yıl gayrisafi mesleki geliri 83.000 YTL’nin 
altında olan dişhekimlerinin beyannamelerini bizzat vermelerinin mümkün olduğu açıktır. 

Beyannamelerin elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli kullanıcı kodu, şifre ve 
parolanın  verilmesi  işlemi  vergi  daireleri  tarafından  yapılmakta  ve  fiili  durum yaratılarak 
içinde dişhekimlerinin de bulunduğu meslek gruplarına söz konusu kod, şifre ve parolanın 
verilmediği  gözlenmektedir.  Maliye  Bakanlığı’na  bu hususta  yazılan  yazıya  ise  henüz  bir 
yanıt verilmemiştir. 

Dişhekimlerinin,  beyannamelerin  bizzat  verilebilmesi  ile  ilgili  olarak  vergi 
dairelerinden şifre ve parola taleplerini yazılı olarak yapmaları, reddine ilişkin herhangi bir 
yazılı  yanıt  alınması  durumunda  söz  konusu  işlemin  iptali  için  bulundukları  yer  idare 
mahkemesinde  dava  açmaları  mümkündür.  Ancak  vergi  beyannamesi  verilmemesi  ya  da 
süresinde  verilmemesi  hususu Vergi  Usul  Kanununa göre  para cezasını  gerektiren  bir  fiil 
olup, dişhekimlerinin, bu hususu da dikkate alarak yargısal  süreçte geçen zaman sebebiyle 
mağduriyete uğramamaları için gerekli önlem cümlesinden olarak geçici de olsa bir serbest 
muhasebeci  mali  müşavir  ile  anlaşma  hususunun  değerlendirmelerinde  de  yarar 
görülmektedir.
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Bütün  bunlardan  başka  Birliğimizce  dişhekimlerinden  isteyenlerin  kendi 
beyannamelerini  bizzat  verebilmeleri  hususundaki  hukuksal  düzenlemelerin  uygulamaya 
geçirilmesi ve aksine uygulamaların iptali için gerekli girişimler Maliye Bakanlığı nezdinde 
yapılmaktadır.  Maliye  Bakanlığının  herhangi  bir  olumsuz  işlemine  karşı  yargısal  yola 
başvurulacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
  Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı    : 001-1. 1290   Tarih : 15.11.2007
Konu  : Sağlık Kuruluşları Tekil Tanımlayıcı ve 
              Hekim Takip Sistemi Veri Tabanı

……………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal  Güvenlik  Kurumu tarafından  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarıyla  yapılacak 
sözleşmelerle,  bu  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından  gönderilecek  ödeme  taleplerinin  ve 
faturaların  izlenebilmesi,  tüm uygulamalarda  tek tanımlayıcının  geçerli  olmasını  sağlamak 
üzere  Sağlık  Kuruluşları  Tekil  Tanımlayıcı ve  buna  bağlı  Hekim  Takip  Sistemi  Veri  
Tabanının oluşturulması amacıyla bir çalışma yapılmaktadır. 

Konunun meslektaşlarımıza duyurulması için gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla,
  Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
   Genel Sekreteri

EK : Sosyal Güvenlik Kurumu 
         Başkanlığının Duyurusu (1 Sayfa) 
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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Kurumumuz web sayfasında “Sosyal  Güvenlik Kurumu tarafından sağlık kurum ve 
kuruluşlarıyla yapılacak sözleşmelerle bu kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilecek ödeme 
talebi ve  faturaların elektronik ortamda izlenebilmesi, değerlendirilmesi, tüm uygulamalarda 
tek  tanımlayıcının  geçerli  olması,  bu  tanımlayıcının  diğer  projelerde  de  kullanılmasını 
sağlamak üzere, Ulusal Sağlık Kuruluşları Tekil Tanımlayıcısı ve buna bağlı Hekim Takip 
Sistemi veritabanının oluşturulması için çalışma başlatılmıştır.

Hizmetlerin  elektronik  ortamda  izlenmesi  ve  güncel  tutulması  için  Genel  Sağlık 
Sigortası  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  veritabanı  oluşturulmaktadır.  Veritabanına  kayıt 
girilmesi ve bu verinin güncel tutulması sorumluluğu sağlık kuruluşlarına ait bulunmaktadır.

Belirtilen veritabanının oluşturulması, Ulusal Tekil Tanımlayıcının alınması ve Hekim 
Takip Sistemine kayıt  girişi için, internet üzerinden  www.huap.org  web sitesinde bulunan 
‘’menü’’  bölümünde  yer  alan  ‘’  Sağlık  Kuruluşları  Tekil  Tanımlayıcı  ’’  alanındaki  giriş 
formunun kullanılması gerekmektedir. İşlemler T.C. Sağlık Bakanlığı veritabanları ile entegre 
olarak yürütülmektedir. Tüm sağlık kuruluşlarının (devlet, fakülte, eğitim, özel kurumlar, tanı 
ve  görüntü  merkezleri,  eczaneler,  optikçiler  vb..)  tanımlayıcı  tekil  numara  alması 
gerekmektedir.

Uygulama,
1) İnternet adresindeki formun eksiksiz doldurulması,
2) Doldurulan formun onaylanması için, form dökümanında belirtilen belgelerin ilgili 

adrese  gönderilmesi,  (Hacettepe  Hastaneleri  Genel  Direktörlüğü,  C  Katı  Başhekimlik, 
Türkiye Ulusal Bilgi Bankası, 06100 Sıhhiye ANKARA)

3)  Onay  işlemiyle  sağlık  kuruluşunun  tanımladığı  yetkili  kişilere  verilecek  özel 
kullanıcı adı ve şifre ile bünyesinde çalışan hekimlerinin kayıt, güncelleme ve takip işlerinin 
yapılması, şeklinde yürütülecektir.

Uygulama  konusunda  belirtilen  internet  adresinde  hizmete  alınan  form  üzerindeki 
yardım alanından yararlanılabileceği gibi, 0312 266 29 92 telefon ve 0312 266 29 98 faks 
hattını ya da tekiltanimlayici@huap.org eposta adresini de kullanılabilecektir.

İşlemlerin  önemi  ve  olabilecek  sıkıntıların  önlenmesi  açısından,  Ulusal  Tekil 
Tanımlayıcı ve Hekim Takip Sistemi oluşturma işlemlerine ait girişlerin, 30.8.2007 tarihine 
kadar tamamlanması gerekmektedir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur .”

Şeklinde duyuru yapılmış ancak sisteme kayıt işleminin tamamlanmadığı 
görülmektedir.

Buna istinaden 01.01.2008 tarihinden itibaren sisteme kaydı yapılmayan hekimlerin 
Kurumumuz MEDULA ve provizyon sistemi üzerinden işlem yapması ve reçete kayıtları
gerçekleşmeyecektir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.
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GENELGE
Sayı : 001-1.1342                  Tarih: 23.11.2007
Konu : Yeni web sitemiz

…………………………………..
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Web  sitemiz,   kurumsal  yapımıza  yeni  açılımlar  getirmek  amacıyla  22.11.2007 
tarihinde yenilenmiştir.

İçeriği  zenginleştirilen,  kullanımı  kolaylaştırılan  yeni  sitemizde;  Odalarımızın  şifre 
alarak girebilecekleri  “DİŞHEKİMLERİ ODALARI” bölümü ile meslektaşlarımızın yine 
şifre alarak girebilecekleri "DİŞHEKİMLERİ" bölümüne de yer verilmiştir. 

Yeni sitemize www.tdb.org.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
 Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
     Genel Sekreteri

NOT : Yeni  web sitemize  problemsiz  olarak  erişebilmek  için;  eski  web sitemizin  kayıtlı 
olduğu kısa yol menüleri (Sık Kullanılanlar) kullanılmadan, adres çubuğuna www.tdb.org.tr 
adresinin yeniden yazılması gerekmektedir.
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GENELGE
Sayı  : 001-1.1399  Tarih : 05.12.2007
Konu  : Sözleşmeli Çalışan 
             Dişhekimlerinin Ücretleri

..……………
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun  4 Aralık 2007 tarihli  toplantısında,  özel  kurum ve 
işyerlerinde  sözleşmeli  çalışan  dişhekimlerinin  ücretleri  1  Ocak  2008 tarihinden  geçerli 
olmak üzere, yılın ilk altı ayı için net olarak;

- Tam gün çalışanlarda; 

2.835,00  ( ikibinsekizyüzotuzbeş YTL. )   

- Yarım gün çalışanlarda; 

1.965,00 ( bindokuzyüzaltmışbeş YTL. )

- Saat ücreti ise; 

100,00 ( yüz YTL.) olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
 Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
     Genel Sekreteri
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