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GENELGE 
Sayı   : 001-1.9 Tarih : 03.01.2008
Konu : TDB Asgari Ücret Tarifesi 

 
……………….

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 
.

Türk Dişhekimleri Birliği 2008 yılı Asgari Ücret Tarifesi,  23 Kasım 2007  tarihinde 
Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştur. Tarife, 3224 sayılı yasa gereğince Bakanlık onayını takiben 
Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 
Ancak, 2008 Yılı Asgari Ücret Tarifesi tüm girişimlerimize karşın herhangi bir neden 

gösterilmeksizin Bakanlıkta bekletilmektedir. 
 

3224 sayılı  kanunun 40.maddesinde;  “Yeni  tarife,  yürürlüğe girinceye  kadar eski  
tarife hükümleri devam eder.” denildiğinden,  yeni tarife Bakanlık tarafından onaylanıncaya 
kadar 2007 Yılı Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreter
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GENELGE                                                                                                     
Sayı     : 001–1.13                                                                                          Tarih:03.01.2008
Konu   : 2008 Yılı Üye Aidatları

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

            Bilindiği üzere Türk Dişhekimleri Birliği 11.Olağan Genel Kurulunda,       2008 yılı 
üye aidatlarının 2007 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılarak belirlenmesine karar 
verilmiştir.

            2007 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün % 
5,94 olarak açıklanmıştır.

            Buna göre 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların 
sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 212,00 YTL,

2. Sadece  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  veya  mesleğini  icra  etmeyen 
dişhekimlerinden,  özel  sağlık  kurum ve  kuruluşlarının  sahibi  veya  ortağı  olmaları 
durumunda birinci maddede belirtilen miktarda, 

3. Sadece  kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  veya  mesleğini  icra  etmeyen 
dişhekimlerinden; 106,00 YTL, 

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile bu 
kurum ve kuruluşun ilk defa sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 106,00 YTL 
aidat alınacaktır. 

            Kayıt Ücreti ise; 106,00 YTL olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

         Saygılarımla,
                                                                                                                   Murat ERSOY
                                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                   Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı : 001–1.251 Tarih : 21.02.2008
Konu :  Ferdi Kaza ve İşgörememezlik 

   Sigortası Bildirimleri

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

Ferdi  kaza  ve  ferdi  kazaya  bağlı  işgörememezlik  sigortasına  ilişkin  bildirimlerde, 
farklı başlıklar kullanıldığından listelerin kontrolü ve sigorta şirketine iletilmelerinde çeşitli 
güçlükler yaşanmaktadır.

Odalarımız  tarafından  Birliğimize  gönderilecek  bildirimlerde  kullanılmak  üzere 
hazırlanan örnek liste ektedir. Bu örneğe uygun yapılacak bildirimlerle,  işlemlerin hatasız ve 
hızlı bir şekilde yürütüleceği,  böylece olası hak kayıplarının önleneceği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
                                                                                                                   Murat ERSOY
                                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                   Genel Sekreteri

Ek: Örnek liste (1 sayfa)

Not:  Nakil  işlemi  yapılan  dişhekimlerinin  sigortalılık  bilgileri,  ‘ilişik  kesme’ belgelerine 
mutlaka yazılacaktır.
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FERDİ KAZA VE İŞ GÖREMEMEZLİK 

SİGORTASI KAPSAMINA ALINACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 
(2008 ….. AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     

 FERDİ KAZA 
SİGORTASI KAPSAMINA ALINACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 

(2008 …..AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     

DAHA ÖNCE FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA OLUP 
İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTASI KAPSAMINA DA ALINACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 

(2008 ..... AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     

FERDİ KAZA VE İŞ GÖREMEMEZLİK 
SİGORTASI KAPSAMINDAN ÇIKARTILACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 

(2008 ….. AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     

FERDİ KAZA 
SİGORTASI KAPSAMINDAN ÇIKARTILACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 

(2008….. AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     

DAHA ÖNCE FERDİ KAZA VE İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLUP 
İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTASI KAPSAMINDAN ÇIKARTILARAK 

SADECE FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA KALACAK DİŞHEKİMİ LİSTESİ 
(2008….. AYI)

S. NO ADI SOYADI D. TARİHİ ODASI

1     
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 292  Tarih : 03.03.2008
Konu : POS Makinesi Zorunluluğu

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

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığının 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  379  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile 
meslektaşlarımıza  01  Haziran  2008  tarihinden itibaren POS makinesi  bulundurma 
zorunluluğu getirilmiştir.

Birliğimizce;  POS  makinesi  zorunluluğu  getiren  ve  uyulmaması  durumunda  ceza 
öngören düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açılmıştır. 

Ancak  dava  sürecinde  yaşanabilecek  bir  olumsuzluğa  karşı  meslektaşlarımızın  en 
uygun  koşullarda  POS  makinesine  sahip  olabilmeleri  için  de  bankalarla  görüşmeler 
sürdürülmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
                                                                                                                   Murat ERSOY
                                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                   Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 293  Tarih : 03.03.2008
Konu : TDB Asgari Ücret Tarifesi 

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

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünden alınan 14.02.2008 tarih ve B.
10.0.SEG.0.07.00.04/145.02-1559 sayılı yazıda, Asgari Ücret Tarifesi konusunda;  “maliyet 
analiz çalışmaları  risk maliyetleri  ile  hayat standardı göstergeleri  fiyatlara doğrudan 
yansıtılmış olduğundan, Türkiye genelinde uygulanan fiyat tutarlarının yüksek olduğu, 
bu nedenle fiyatların kabul edilemeyeceği” ifade edilerek yeni teklifimiz istenmiştir.

Merkez  Yönetim  Kurulumuzca  yapılan  değerlendirme  sonucunda;  23  Kasım  2007 
tarihinden bu yana onay için bekletilen 2008 Yılı  Asgari  Ücret Tarifesi’nin  “Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esaslı olarak Yeniden Belirlenmesi 
Projesi” kapsamında hazırlandığı ve bilimsel bir çalışma olduğu, bu nedenle de herhangi bir 
değişikliğe gidilmesinin uygun olmayacağı görüşüne varılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
                                                                                                                   Murat ERSOY
                                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                   Genel Sekreteri

EK : Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi 
         Genel Müdürlüğüne Gönderilen 
         28.02.2008 Tarih ve 002.267 Sayılı Yazı.

 

9



FAKS NO : 458 35 69
Sayı : 002. 267           Tarih: 28.02.2008
Konu : Türk Dişhekimleri Birliği

   Asgari Ücret Tarifesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne,

İLGİ : 14.02.2008 tarih ve B.10.0.SEG.0.07.00.04/145.02-1559 sayılı yazınız.

Türk Dişhekimleri Birliği 2001 yılından beri üzerinde çalıştığı ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile 
ilgili maliyet analizleri çalışmasını tamamlamıştır.

2008  yılı  Asgari  Ücret  Tarifesi  bu  analizler  çerçevesinde  belirlenerek,  3224  sayılı  Türk 
Dişhekimleri Birliği Kanununun 42. maddesi gereğince onaylanmak üzere Bakanlığınıza gönderilmiştir. 

23.11.2007  tarihinden  bu  yana  onaylanmak  üzere  bekleyen  Asgari  Ücret  Tarifesi  konusunda, 
“maliyet  analiz  çalışmaları  risk  maliyetleri  ile  hayat  standardı  göstergeleri  fiyatlara  doğrudan 
yansıtılmış olduğundan, Türkiye genelinde uygulanan fiyat tutarlarının yüksek olduğu, bu nedenle 
bu fiyatların kabul edilemeyeceği” içerikli yazınız Merkez Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2008 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Türk Dişhekimleri Birliği maliyet analizi çalışmaları fizik, teknik ve tıbbi olarak nitelikli hizmet 
veren,  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmeleri  izleyen  ve  mesleğimize  uygun  standartlar  içinde  bir  yaşam 
sürebilmek  için  dişhekimliğindeki  hizmet  bedellerinin  maliyet  temelli  olarak  belirlenmesi  amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Projede mesleğimizde sunduğumuz her hizmet biriminin iş analizleri yapılarak, her iş adımının 
maliyet değerleri toplanarak, işyeri sabit ve değişken giderleri ile dişhekiminin sosyal harcamaları da belirli 
oranlarda hizmet birimlerinin üzerine eklenerek sonuçlara ulaşılmıştır. 

“Risk  maliyeti  ve  hayat  standardı  göstergelerinin  fiyatları  doğrudan  yansıtılmış” olması 
gerekçesiyle  asgari  ücret  tarifesinin  yüksek  olduğu  yaklaşımı  Kurumunuzca,  yapılan  çalışmanın 
bilimselliğini yok saymaktadır. 

Bu  nedenle  tarifede  herhangi  bir  değişikliğe  gidilmemesine,  Asgari  Ücret  Tarifesi  konusunda 
yasamızın Bakanlığınıza tanıdığı yetki çerçevesinde tensiplerinize sunulmasına karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
          Saygılarımla,

         

          Murat ERSOY 
Türk Dişhekimleri Birliği

           Genel Sekreteri 
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 304  Tarih : 06.03.2008
Konu : Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimi 

………….
DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından sağlık meslek birlikleri ve diğer sağlık 
örgütlerine  gönderilen  11.02.2008  tarih  ve  B.13.1SGK.00.00/  002599  sayılı  yazıda;  SGK 
Başkanlığı  tarafından,  2009  yılı  çalışma  plan  ve  programı  çerçevesinde,  özel  sağlık 
kuruluşlarının  çalıştırdığı  personelin  çalışmalarının  sosyal  güvenlik  mevzuatı  kapsamında 
tespitine yönelik genel denetimler yapılacağı ifade edilmektedir.
 

Yapılacak olan denetimlerde, özel sağlık kuruluşunda 2008 yılı içerisinde çalıştırılan 
personelin çalışma gün sayıları ile kazançlarının SGK’ye tam olarak bildirilip bildirilmediği, 
özel sağlık kuruluşunun nitelik  ve kapasitesine göre işyerinde çalıştırılması gereken asgari 
personel sayısı ile diğer kamu kurumlarına yapılan bildirimler üzerinde ayrıntılı bir şekilde 
durulacağı belirtilmektedir. 

Yazının ekinde yer alan  Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notunda, özel 
sağlık kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalışmalarının SGK’ye bildirilmesi ile ilgili 
olarak  dikkat  edilmesi  gereken  hususlar  ve  yapılacak  denetimin  usul  ve  esaslarına  yer 
verilmiştir.

SGK Başkanlığı’nın Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notu Odanız e-posta 
adresine  gönderilmiş  olup,  meslektaşlarımızın  konu  hakkında  bilgilendirilmelerini  rica 
ederim. 

Saygılarımla,
                                                                                                                   Murat ERSOY
                                                                                                         Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                   Genel Sekreteri

“Özel Sağlık Kuruluşları İçin Bilgilendirme Notu” için tıklayınız…
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GENELGE                                                                                                   
Sayı     : 001–1.478                                                                                       Tarih:15.04.2008
Konu   : 5178 Sayılı Basın Kanunu
 
 
 
 

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

 
            5178 Sayılı Basın Kanunu, her basılmış eserde bazı künye bilgilerinin bulunmasını 
zorunlu kılmıştır.
 
            Odalarımızın belli periyotlarla yayınladıkları dergi künyelerinde rastlanan eksiklikler 
nedeniyle  Cumhuriyet  Başsavcılıklarınca  açılan  hazırlık  soruşturmaları  ile  karşı  karşıya 
kaldıkları görülmektedir. 
 
            Konu ile ilgili Hukuk Büromuzun değerlendirmesi ektedir.
 
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

          Saygılarımla,
                     Murat ERSOY
            Türk Dişhekimleri Birliği

         Genel Sekreteri
 
 
 
Ek       : Hukuk Büromuzun değerlendirmesi ( 2 Sayfa)
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

  
 
5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca her basılmış eserde bulunması zorunlu tutulan bazı 

künye bilgileri vardır. Bunlar;
1. Basıldığı yer ve tarih, 
2. Basımcının adı, varsa ticari unvanı ve adresi, 
3. Yönetim yeri, 
4. Sahibi, 
5. Sorumlu müdürü, 
6. Yayının türü 

 
Basılmış eserde bu bilgilerden bir ya da birkaçının eksik olması durumunda sorumlu 

müdüre karşı 2000 YTL para cezası uygulanmaktadır. Para cezası, savcılık tarafından ilgiliye 
ön ödeme tebliğinde bulunulması suretiyle uygulanır. Ön ödeme talebine karşı 10 gün içinde 
istenen miktar ödenirse dava açılmaz. Ön ödeme talebine  itiraz edilirse dava açılır ve 
Mahkeme tarafından yargılama yapılarak bir karar verilir.
 

Yayınlarda yukarıda belirtilen unsurların tamamlanmasının bir zorunluluk olduğunu 
belirtmek isterim.
 

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.11.4.2008
 

 
Avukat Mustafa Güler
 
 
 
Basın Yasası
 
Tanımlar
MADDE 2 /a) Basılmış eser: Yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya 
diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,
f) Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir 
veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
g)  Yayın  türü:  Süreli  yayınların  yaygın,  bölgesel  ve  yerel  yayın  türlerinden  hangisinin 
kapsamında olduğunu,
 
Zorunlu bilgiler 
MADDE 4.- Her  basılmış  eserde,  basıldığı  yer  ve  tarih,  basımcının  ve  varsa  yayımcının 
adları, varsa ticari unvanları ve işyeri adresleri gösterilir.  İlan, tarife, sirküler ve benzerleri 
hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Haber ajansı  yayınları  hariç  her türlü  süreli  yayında,  ayrıca yönetim yeri,  sahibinin,  varsa 
temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.
 
Zorunlu bilgileri göstermeme 
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MADDE 15.- 4  üncü maddeye  göre basılmış  eserlerde  gösterilmesi  öngörülen  hususların 
gösterilmemesi  veya  gerçeğe  aykırı  olarak  gösterilmesi  halinde,  süreli  yayınlarda  sorumlu 
müdür  ve  sorumlu  müdürün  bağlı  olduğu  yetkili,  süresiz  yayınlarda  yayımcı  ve  adını  ve 
adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda ikimilyar liradan, 
yaygın süreli yayınlarda beşmilyar liradan az olamaz.
 
Türk Ceza Yasası
MADDE 75 - (1) Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını 
gerektiren veya Kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan 
suçların faili;
a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,
b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden 
bulunacak miktarı,
c) Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için bu fıkranın (b) 
bendine göre belirlenecek miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,
Soruşturma giderleri  ile  birlikte,  Cumhuriyet  savcılığınca  yapılacak  tebliğ  üzerine  on gün 
içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
(2) Özel Kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi halinde de fail, 
hakim  tarafından  yapılacak  bildirim  üzerine  birinci  fıkra  hükümlerine  göre  saptanacak 
miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davası düşer.
(3)  Cumhuriyet  savcılığınca  madde  kapsamına  giren  suç  nedeniyle  önödeme  işlemi 
yapılmadan  dava  açılması  veya  dava  konusu  fiilin  niteliğinin  değişmesi  suretiyle  madde 
kapsamına giren bir suça dönüşmesi halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.
(4) Suçla ilgili Kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî para 
cezasından  yalnız  birinin  uygulanabileceği  hallerde  ödenmesi  gereken  miktar,  yukarıdaki 
fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir.
(5) Bu madde gereğince kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması, kişisel hakkın 
istenmesine, malın geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemez.
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 545    Tarih : 06.05.2008
Konu : Vergi Beyannamelerinin 
             Elektronik Ortamda Verilmesi

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

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel  Tebliği  ile  Kasım  ayından  başlayarak  meslektaşlarımıza  vergi  beyannamelerini 
elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi  Dairesi  Müdürlüklerine  yapılan  başvurularda  ise,  meslektaşlarımıza  kullanıcı 
kodu,  şifre  ve  parola  verilmesinin  mümkün  olmadığı,  beyannamelerini  ancak  serbest 
muhasebeciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebilecekleri ifade edilmekte idi.

İşlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Bursa Dişhekimleri Odasına üye bir 
meslektaşımız adına açılan ve Birliğimizce üstlenilen davada, Bursa 2. Vergi Mahkemesinin 
verdiği yürütmeyi durdurma kararı ektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreter

EK : Bursa 2. Vergi Mahkemesinin  Kararı (2 Sayfa)

15

http://www.tdb.org.tr/tdb/admin/mevzuat/userfiles/2007_16901.pdf


GENELGE 
Sayı   : 001-1. 550 Tarih : 08.05.2008
Konu : POS Makinesi Zorunluluğu

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

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığının 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak  yürürlüğe  giren,  379  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliği  ile 
meslektaşlarımıza  01  Haziran  2008  tarihinden itibaren POS makinesi  bulundurma 
zorunluluğu getirilmiştir.

Birliğimizce;  POS  makinesi  zorunluluğu  getiren  ve  uyulmaması  durumunda  ceza 
öngören düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açılmıştır. 

Ancak dava sürecinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı meslektaşlarımızın uygun 
koşullarda POS makinesine sahip olabilmeleri için de ülke çapında yaygın şube ağına sahip 
dört banka ile yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

Yapılan görüşmelerde,  belirlenen şartların  günün koşullarına göre tek taraflı  olarak 
değiştirilebileceği de bankalarca ifade edilmektedir. 

Odalarımızın,  ekte  bulunan  bankaların  herhangi  biriyle  anlaşma  yapabilecekleri 
konusunda meslektaşlarımızı ivedilikle bilgilendirilmelerini rica ederim. 

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

EK : Bankalarla Yapılan Görüşme Sonuçları (1 Sayfa) 
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 735  Tarih : 29.05.2008
Konu : Dişhekimlerinin Kayıtlarının  
            Tabip Odalarından Dişhekimleri
            Odalarına Geçiş Tarihi

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

Bilindiği gibi 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası yürürlüğe girmeden önce 
dişhekimleri de tabip odalarına kaydolmakta ve tabip odaları, tabip ve dişhekimlerinin ortak 
meslek örgütü olarak faaliyet göstermekte idi. 

Yasamızın yürürlüğe girmesiyle dişhekimlerinin ayrı meslek kuruluşlarının kurulması 
ve  dişhekimlerinin  kurulan  Dişhekimleri  Odalarına  üye  olmaları  düzenlenmiş;  bu 
düzenlemenin uzantısı  olarak 6023 sayılı  Türk Tabipleri  Birliği  Yasasında dişhekimlerinin 
üyelikleri ile ilgili hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı/çıkartıldığı değişiklikler yapılmıştır.

3224  sayılı  Yasa’nın  “Yürürlük”  başlıklı  61.  maddesi  ile  Türk  Tabipleri  Birliği 
Yasasında yapılan değişikliklerin Türk Dişhekimleri Birliğinin ilk genel kurul toplantısında 
yapılacak  merkez  organlarının  kesinleşmesiyle  yürürlüğe  gireceği  belirtilmiştir.  Türk 
Dişhekimleri  Birliği  1.  Genel  Kurul  toplantısı’nın  19-20  Nisan  1986  tarihinde  yapılmış 
olduğu dikkate alındığında dişhekimlerinin Tabip Odalarındaki üyeliklerinin en geç 20 Nisan 
1986 tarihine kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Bu  çerçevede,  dişhekimlerinin  emeklilik  işlemlerinin  yürütülmesinde  ve  özellikle 
Bağ-Kur tarafından Oda üyelik tarihinin istenmesinde, Dişhekimleri Odasının kuruluş tarihi 
ile 3224 sayılı Yasa’nın genel olarak yürürlüğe girdiği tarih arasında ortaya çıkan farklılık 
sebebiyle üyelik olmaksızın geçen zaman olduğu iddialarıyla karşılaşıldığından söz konusu 
açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı   : 001-1.744  Tarih : 30.05.2008
Konu : POS Cihazı

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

İLGİ:28.05.2008 tarih ve 001-1.716 sayılı genelgemiz.

1  Haziran  2008  tarihinden  itibaren  meslektaşlarımız  için  getirilen  POS  cihazı 
bulundurma zorunluluğunun, 1 Eylül 2008 tarihine ertelendiğine ilişkin 382 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği 30 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
            Genel Sekreteri

EK : 1 Adet Tebliğ
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GENELGE
Sayı     : 001–1. 995                                                                                       Tarih : 07.07.2008
Konu   : Ferdi Kaza İşgörememezlik Sigortası

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

Meslektaşlarımızın ödedikleri üye aidatlarından ayrılan payla yaptırılan Ferdi Kaza ve 
Kaza  Sonucu  İşgörememezlik  Sigortaları  için,  13.07.2008  tarihinden 13.07.2009  tarihine 
kadar geçerli olmak üzere New Life Sigorta Şirketi ile anlaşmaya varılmıştır.

Firma ile yapılan görüşmeler sonucunda;

1. Özel  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında  çalışan  tüm  dişhekimleri  Ferdi  Kaza  ve 
İşgörememezlik Teminatı kapsamına, 

2. Yalnız  kamu kurum ve  kuruluşlarında  çalışanlar  ile  mesleğini  icra  etmeyen  ancak 
Odalarımıza üye dişhekimleri sadece Ferdi Kaza Sigortası kapsamına alınabilecektir. 

Herhangi  bir  hak  kaybı  yaşanmaması  için  Odanızın  onayının  09  Temmuz  2008 
Çarşamba gününe kadar üye listeleri ile birlikte Birliğimize iletilmesini rica ederim. 

Saygılarımla,
                                                                                                                      Murat ERSOY
                                                                                                           Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                      Genel Sekreteri

TEMİNATLAR
Kaza Sonucu Ölüm 15.000 YTL. 
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık 15.000 YTL. 
Tedavi Masrafları 1.500 YTL.
Kaza Sonucu İş Görememezlik (günlük) 
(Kişi Başı 200 gün ile sınırlı)

75 YTL.
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GENELGE
Sayı : 001-1.1028                                                                                   Tarih :  16.07.2008 
Konu : Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigortası 

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

13.07.2008 -13.07.2009 dönemine ait ferdi kaza ve ferdi kazaya bağlı işgörememezlik 
sigortası  kapsamına  alınan  meslektaşlarımızın  teminatlarından yararlanabilmek için  gerekli 
olan Tazminat Değerlendirme Prosedürü (Tazminat İşlemleri İçin Gereken Belgeler) ve Ferdi 
Kaza ve Ferdi Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası Özel Şartları (ek protokol) ilişiktedir.

Tazminat  işlemlerinin hızlı  ve sorunsuz yürütülebilmesi için konunun Odanız üyesi 
meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

EK  :  4 Sayfa
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

2008 – 2009 GRUP FERDİ KAZA POLİÇESİ

TAZMİNAT DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

1. TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1.1. KAZA SONUCU VEFAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 Olayı açıklayan yakınlarının imzalı beyannamesi,
 Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 Ölüm tutanağı,
 Gömme izin kağıdı,
 Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,
 Sigortalının vefat  raporu sağlık ocağı ve/veya  tedavi gördüğü hastane yetkililerince 

düzenlenmiş ise mevcut hastalığın özgeçmişine ilişkin rapor,
 Vefat kaza sonucu meydana gelmiş ise kaza zaptı aslı veya kaza zaptını düzenlemeye 

yetkili kurumun onaylayacağı tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler (cinayet  sonucu 
meydana gelmiş ise Cumhuriyet Savcılığı iddianamesi veya takipsizlik kararı), 

 Vefat tazminatının ödeme aşamasında, ödemenin veraset ve intikal vergisinden muaf 
olduğuna veya verginin tahsil edildiğine dair mahalli Defterdarlıktan temin edilecek 
vergi ile ilgili yazı,

 Veraset ilamı,
 Hesap sahibi, banka, şube, hesap numarasının belirtildiği banka hesap bilgileri.
 İmzalı İbraname

İmzalı İbraname:  Sözkonusu belge sigorta şirketinin ileteceği bir döküman olup, tazminat  
ödemesi sırasında sigortalıdan talep edilecektir.

1.2. KAZA SONUCU MALULİYET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
Kaza sonucu maluliyet tazminat talebi durumunda tamamlanması gereken belgeler:

 Olayı  açıklayan  sigortalının  veya  sigortalının  bulunduğu  sağlık  koşulları  itibariyle 
mümkün değilse yakınlarının imzalı beyannamesi,

 Kaza zaptı aslı veya kaza zaptını düzenlemeye yetkili kurumun onaylayacağı tasdikli 
sureti ve ilgili diğer belgeler,

 Tam teşekküllü hastaneden maluliyetini içeren heyet raporu
 Sigortalı Diş hekiminin T.C. Kimlik No’su ve iletişim bilgileri (iş adresi, iş telefonu, 

GSM telefonu)
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 İmzalı İbraname

1.3. KAZA SONUCU TEDAVİ MASRAFLARI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN 
BELGELER

Kaza sonucu tedavi masrafları tazminat talebi durumunda tamamlanması gereken belgeler:

 Olayı  açıklayan  sigortalının  veya  sigortalının  bulunduğu  sağlık  koşulları  itibariyle 
mümkün değilse yakınlarının imzalı beyannamesi,

 Kaza zaptı aslı veya kaza zaptını düzenlemeye yetkili kurumun onaylayacağı tasdikli 
sureti ve ilgili diğer belgeler,

 Tüm doktor raporları,
 Tüm detaylı fatura asılları,
 Reçeteler ve ilaç küpürleri.
 Sigortalı Diş hekiminin T.C. Kimlik No’su ve iletişim bilgileri (iş adresi, iş telefonu, 

GSM telefonu)
 İmzalı ibraname

1.4. KAZA SONUCU GÜNDELİK TAZMİNAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN 
BELGELER

Kaza sonucu gündelik tazminat talebi durumunda tamamlanması gereken belgeler:

 Olayı  açıklayan  sigortalının  veya  sigortalının  bulunduğu  sağlık  koşulları  itibariyle 
mümkün değilse yakınlarının imzalı beyannamesi,

 Kaza zaptı aslı veya kaza zaptını düzenlemeye yetkili kurumun onaylayacağı tasdikli 
sureti ve ilgili diğer belgeler,

 Tüm doktor raporları,
 Geçici olarak çalışamayacak durumda olunduğuna dair doktor raporu.
 Rahatsızlık ile ilgili çekilen MR / Röntgen filmleri
 Sigortalı Diş hekiminin T.C. Kimlik No’su ve iletişim bilgileri (iş adresi, iş telefonu, 

GSM telefonu)
 İmzalı İbraname 
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

2008 – 2009 GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI

EK PROTOKOL

1- Ferdi  Kaza  Sigortası  Genel  Şartları  5.  maddesi  e  bendinde  belirtilen  3713  sayılı 
Terörle  Mücadele  Kanununda  belirtilen  terör  eylemleri  ve  bu  eylemlerden  doğan 
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla 
yetkili  organlar  tarafından  yapılan  müdahaleler  sonucu  meydana  gelen  biyolojik 
ve/veya  kimyasal  kirlenme,  bulaşma  veya  zehirlenmeler  nedeniyle  oluşacak  bütün 
zararlar teminat kapsamı dahilindedir.

2- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nın 6. maddesi f bendinde sayılan deprem ve diğer 
doğal afetler sonucunda oluşacak tazminat talepleri teminat kapsamı dahilindedir.

3- Diş hekimleri için cumartesi günü iş günü olarak kabul edilecek ve gündelik tazminat 
hesabına dahil edilecektir.

4- Tazminat talebine ilişkin olarak Şirketin talep ettiği evrakın tamamlanmasından sonra 
dosyaların  onaylanması makul  süreyi  aşmayacaktır.  Makul sürenin aşılması  halinde 
şirket, süreç hakkında MARSH ve TDB ye gerekçelerini  yazılı  olarak bildirecektir. 
Onaylanan  dosyalara  ilişkin  tazminat  ödemeleri  imzalı  ibranamenin  aslının  şirkete 
gönderilmesinin  ardından  sigortalı  ya  da  sigorta  ettiren  tarafından  bildirilen  banka 
hesabına 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. 

5- Kaza sonucu gündelik tazminat teminatı kişi başı maksimum 200 gün ile sınırlıdır.
6- Toplam yıllık hasar üst limitimiz yoktur.
7- Tazminat ödemelerinde muafiyet uygulaması yoktur.
8- Tazminat talebinde sigortalının gerçeği beyanı ve iyiniyeti esastır. Rapor ile istirahatlı 

olacağını  beyan  eden  sigortalı  diş  hekimi,  kısmen  veya  tamamen  çalışabilecek 
durumda bulunduğu veya bilahare kısmen veya tamamen çalışabilecek duruma geldiği 
taktirde,  bu  durumu  5  gün  içinde  sigortacıya  bildirecektir.  Sigortalının  kısmen 
çalışabilecek  duruma  geldiği  tarihten  itibaren  tazminat  yarıya  indirilir,  tamamen 
çalışabilecek  duruma  geldiği  tarihten  itibaren  ise  tazminat  ödemesi  sona  erer. 
Sigortacıya  bildirim  yapılmayıp,  sigortacı  tarafından  sigortalının  çalıştığı  tespit 
edilmesi halinde, beyana aykırılıktan tazminat talebi reddedilecektir.

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

10- Yatarak  yapılan  tedaviler  sonucu verilen  raporlar,  tetkik  ve  tahlillerle  istenen  tüm 
belgeler  mümkünse  kazadan  itibaren  5  iş  günü  içinde,  olanaklı  değil  ise  taburcu 
olduktan  itibaren  5  iş  günü  içinde  Sigorta  Şirketine  göndermelidir.  Yasal  mücbir 
sebebin varlığı halleri dışında söz konusu 5 günlük süreden sonra ya da rapor süresi 
bittikten sonra gelen tazminat talepleri reddedilecektir.

11- Adli vakâlarda adli rapor mutlaka gönderilmelidir.
12- Raporlar, özel veya kamu hastanelerinden alınmış ise başhekim onayı aranacaktır.
13- (20 güne kadar)  tek tabip  raporu yeterli  olup daha fazlasında  heyet  raporu geçerli 

olacaktır.
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14- Yumuşak  doku  travması,  kırık  yada  çıkık  durumu  oluşmayan  v.b.  rahatsızlıklarla 
ilgili,  kaza sonucu gündelik tazminat taleplerinde heyet raporu verilmemiş veya rapor 
süresi bitiminden sonra yapılmış olan başvurular reddedilecektir.

15- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nın 13. maddesinin B bendinin 2. fıkrası gereğince, 
sigortacı  her  zaman  sigortalının  muayene  ve  sağlık  durumunu  kontrol  ettirmek 
hakkına  haiz  olup,  bu  muayene  ve  kontrollerin  yapılmasına  müsaade  edilmesi 
mecburidir.  Ancak  şirket  muayene  işlemini  dişhekiminden  talep  etmeden  önce, 
gerekçelerini MARSH’a ve TDB’ye açıklamakla yükümlüdür.

16- Tazminat  değerlendirmesi  sırasında  şüpheli  bulunan  dosyalarda  ilgili  evrağın  aslı 
Sigorta Şirketi tarafından istenebilecektir.

17- Kaza  Sonucu  Gündelik  Tazminat  başvurularında  gündelik  tazminat  süresi,  tıbbi 
tedavini başladığı günden itibaren,  doktor/heyet  raporunda belirtilen süre sonu esas 
alınarak belirlenir.

18- Sigorta ettiren sigortaya dahil olacakları, kuruluştan ayrılanları ve değişiklikleri aylık 
olarak Sigortacıya bildirir. Sigortacı giriş-çıkış zeyillerini aylık olarak Marsh Sigorta 
ve Reasürans Brokerliği  aracılığı  ile  Sigorta  ettirene  iletir.  Tazminat  talepleri  ilgili 
giriş, çıkış ya da değişikliğin Türk Diş Hekimleri Birliği Dişhekimleri Odaları Üye 
Kayıt Defteri’nde yer alan tarihler dikkate alınarak değerlendirilecek ve söz konusu 
defter sigortalılık açısından ispat dokümanı olarak kabul edilecektir.

19- Poliçeye  giriş-çıkışlar  Türk Diş  Hekimleri  Birliği  Ferdi  Kaza Grup Sözleşmesi’nin 
6.Madde’sinde belirtildiği gibi gün esasına göre yapılır.

20- Grup  poliçesine  giriş-çıkış  bildirimlerinde  mevcut  listedeki  bilgilerle  farklılık 
göstermeyecek şekilde liste  ve kişi  bilgisi  gönderilmelidir.  Hatalı  listelerin  giriş  ve 
çıkışları yapılmayacaktır.
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GENELGE
Sayı : 001-1.1030                                                                           Tarih :  16.07.2008 
Konu : Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigortası 

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

13.07.2008 -13.07.2009 dönemine ait ferdi kaza ve ferdi kazaya bağlı işgörememezlik 
sigortaları için New Life firması ile anlaşmaya varılmıştır.

Firma ile  yapılan  görüşmeler  sonucu yalnız  kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
meslektaşlarımızın  da  ferdi  kazaya  bağlı  işgörememezlik  sigortası  kapsamına  alınmaları 
konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
 

Ferdi kazaya bağlı işgörememezlik sigortası kapsamına alınması istenen yalnız kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın ad soyad ve adreslerinin gönderilmesinin 
ve  sigorta primlerinin de ödeme planına göre aşağıda bulunan hesap numarasına yatırılmasını 
rica ederim.

HESAP NUMARASI : Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 
39867156–5001  No’lu Hesap

Saygılarımla,
Murat ERSOY

Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı : 001–1.1033    Tarih: 17.07.2008
Konu : Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Görememezlik Sigortası

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

 Bilindiği  gibi  12.07.2008-12.07.2009  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 
verilmiş  ve  bir  genelge  ile  Odalarımıza  duyurulmuştur.   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) Odalarımızca  Birliğimize  isimleri  yazılı  olarak  bildirilen  meslektaşlarımız 
sigortadan yararlanabilmektedir. 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 ve nakil gidenler 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.
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8) Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile yalnız kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
dişhekimleri  Ferdi  Kaza  ve  Kaza  Sonucu  İşgörememezlik  teminatı  kapsamına, 
mesleğini  icra  etmeyen  ancak  Odalarımıza  üye dişhekimleri  sadece  Ferdi  Kaza 
sigortası kapsamına alınabileceklerdir.

9) Birliğimizde sigorta borç – alacakları Odalarımız adına açılmış olan “sigorta cari  
hesabı”ndan 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     : 001-1.1066                                                                                     Tarih : 24.07.2008
Konu  : Sözleşmeli Çalışan 
              Dişhekimlerinin Ücretleri

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

            Merkez  Yönetim  Kurulumuzun  23.06.2008 tarihli  toplantısında,  özel  kurum  ve 
işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretleri  1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli 
olmak üzere, yılın ikinci altı ayı için net olarak;

- Tam gün çalışanlarda; 

2.975  ( ikibindokuzyüzyetmişbeş YTL. )   

- Yarım gün çalışanlarda; 

2.065  ( ikibinaltmışbeş YTL. )   

- Saat ücreti ise; 

105  ( yüzbeş 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     : 001–1.1081                                                                                                   Tarih: 28.07.2008
Konu    : TDB Asgari Ücret Tarifesi SGK Tarafından Uygulanacak                       
 

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

Bilindiği gibi Birliğimizce açılan davada Danıştay 2. Dairesi 2007 yılında verdiği bir kararla, diş 
tedavisi  için  resmi  sağlık  kurumlarında  tedavi  imkanı  bulamadığı  için,  sevkle  özel  sağlık  kurum  ve 
kuruluşları  ile  muayenehanelerden  hizmet  alan  hak  sahiplerine  Bütçe  Uygulama Talimatında  belirtilen 
fiyatlardan ödeme yapılmasının ve Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile Bütçe Uygulama 
Talimatı arasındaki farkın kişilerce ödenmesi yükümlülüğünün sunulan hizmetin amacı ile bağdaşmadığına, 
ödemelerin Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ne göre yapılması gerektiğine ve ancak Türk 
Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ni aşan bir ücret söz konusu ise bu farkın kişinin kendisince 
karşılanacağına hükmetmiştir. 

Söz konusu kararda Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nin resmi niteliği ile bu Tarife 
altında hizmet sunulmasının olanaklı olmadığı hususu da belirlenmişti.   

Danıştay 10. Dairesinde İzmir Dişhekimleri Odamızca 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı 
maddelerinin  iptali  istemiyle  açılmış  olan  davada  verilen  15.4.2008  tarihli  kararda  da  Devletin  tedavi 
hizmeti sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sevk ettiği hak sahiplerinin ‘özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarında’ (muayenehanelerde) yaptırdıkları işlemler sebebiyle ödemek zorunda kaldıkları 
bedelin  ancak  bir  kısmının  karşılanmasına  ilişkin  düzenlemeler  hukuka  aykırı  bulunarak  yürütmesi 
durdurulmuştur. 

 Söz  konusu  kararla,  Sağlık  Uygulama  Tebliğinin  ‘özel  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarında’  diş 
tedavilerini düzenleyen 8.2 maddesinin;

“1- Tek  çenede  kronlar  ile  protezin  (seramik  kron  ve  protez  dahil)  birlikte  veya  ayrı  ayrı  
yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL' yi, 

2- Alt-Üst  çenede  kronlar  ile  protezin  (seramik  kron  ve  protez  dahil)  birlikte  veya  ayrı  ayrı  
yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL' yi, 

geçmemek şartıyla ödenir.” 
hükmündeki parasal sınırların; aynı fıkradaki  “Bu sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için  

getirilmiş  olup,  diğer  diş  tedavilerine  ait  bedeller,  Tebliğ  eki  EK–7  Listesinde  yer  alan  fiyatlar  esas  
alınarak karşılanır.” hükmünün ve aynı maddenin 10. fıkrasındaki “En son tedavi tarihi esas alınarak bir  
yıl içinde yeniden kron yaptırılması halinde bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda  
belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.” düzenlemesinin yürütmesi durdurulmuştur.

Anılan karar üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.7.2008 tarih ve 28010 sayılı Genelge 
yayınlanmıştır.  Söz  konusu  Genelgede  yukarıda  açıklanan  hüküm  vurgulanmakta  ve  Danıştay  kararı 
doğrultusunda işlem yapılması gereği belirtilmektedir. 

Danıştay Kararları ve bu kararların uygulanmasına ilişkin Genelge hükmü uyarınca resmi tedavi 
kurumlarında  tedavilerinin  sağlanamaması  sebebiyle  ‘özel  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarına’  sevk  edilen 
hastaların diş tedavileri ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliğinde (Ek–7) belirtilen hizmet bedellerinin 
uygulanma imkanı kalmadığından bundan böyle  hak sahiplerinin özel  sağlık kurum ve kuruluşlarından 
(muayenehanelerden)  aldıkları  diş  tedavisi  hizmetleri  ile  ilgili  olarak  Türk  Dişhekimleri  Birliği  Asgari 
Ücret Tarifesi uygulanacaktır.  

Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri
                                                                               
                                                                                         
Eki:     1-Danıştay 2.Daire 2007/2574 E. sayılı karar

2-Danıştay 10. Daire 2007/7393 E. sayılı YD kararı
3-SGK Genelgesi 
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 1098 Tarih : 01.08.2008
Konu : POS Cihazları İle İlgili Danıştay Kararı 

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

Meslektaşlarımızın  muayenehanelerinde  POS cihazı  bulundurmalarını  zorunlu kılan 
Tebliğin  yürütmesinin  durdurulması  ve  iptali  istemiyle  Danıştay’da  açtığımız  davada  2 
muhalif oya karşın 3 oyla yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz red edilmiştir. 

Ekte göndermiş olduğumuz karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna 
gerekli itiraz 7 gün içinde yapılacaktır.  

Bu  karara  göre;  POS  cihazı  bulundurulması  ile  ilgili  Tebliğ  yürürlükte  olup, 
uygulanmaya devam edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 
Saygılarımla,

                                                                                                                      Murat ERSOY
                                                                                                           Türk Dişhekimleri Birliği
                                                                                                                      Genel Sekreteri

EK : Danıştay Dördüncü Daire Kararı (6 Sayfa) 
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GENELGE
Sayı   : 001-1. 1148   Tarih : 14.08.2008
Konu : Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Fakültesi Dekanları 
             Ortak Basın Açıklaması

 
……………

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

3-5  Temmuz  2008  tarihlerinde  İstanbul’da  yapılan  Yüzyıl  Kongresinde  (Türk 
Dişhekimleri Birliği  15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi) Türk Dişhekimleri Birliği ve 
Dişhekimliği Fakültesi Dekanları  ortak bir basın açıklaması yapmışlardır. 

Açıklamada;  Bilimsel Dişhekimliğinin 100. yılını kutladığımız bu günlerde dünya ile 
yarışan mesleğimizle duyulan gurura değinilerek; dişhekimliği fakültelerindeki kadro sorunu, 
fiziki koşulların olumsuzluğuna karşın öğrenci kontenjanlarının artırılması, tedavi bedellerinin 
bilimsel olarak maliyet analizlerine göre belirlenmesi gerekirken, bunun dikkate alınmaması, 
Sağlık Uygulama Tebliği üzerinden ödemelerin sürmesi, devletin tedavi ihtiyaçlarını sadece 
fakülteler ve kamu sağlık kurumları eliyle yürütmeye çalışması yerine, başta muayenehaneler 
olmak üzere özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet almasının gerekliliği vurgulanarak 
yıllardır  devam  eden  sorunların  çözümlenemediği  ve  mesleki  kaygıların  giderek  arttığı 
vurgulanmıştır. 

Kamunun dişhekimliği ile ilgili konularda karar alırken konunun asli muhatapları olan 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimliği Fakültelerinin görüşlerinin alınmamasının, yaşanan 
olumsuzlukların temel nedeni olduğu belirtilen “Basın Açıklaması” metnini bilgilerinize rica 
ederim. 

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

EK: Basın Açıklaması Metni 

DAĞITIM : 
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Bakanlar Kurulu Üyeleri
Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Üniversite Rektörleri
Dişhekimleri Odaları
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GENELGE MAİL
Sayı : 001–1.1136 Tarih:12.08.2008
Konu : İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 

  Hakkındaki Danıştay Kararı

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

13.04.2007 gün ve 26492 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri 
Açma  ve  Çalışma  Ruhsatlarına  İlişkin  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair 
Yönetmeliğin  3.maddesinin  iptali  istemiyle  Birliğimizce  açılan  davada  Danıştay  8.Dairesi 
2007/4009  esas  numaralı  kararıyla  “kanunda  belirtilen  istisnalar  arasında  dişhekimlerinin 
muayenehaneleri bulunmadığı”  gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daha önce  Ankara  Barosu’nun başvurusu  üzerine  aynı  konuda  verilen  “yürütmeyi 
durdurma” kararı da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca kaldırılmıştır.

Karar Hukuk Büromuzca 30 gün içinde temyiz edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek: Danıştay 8.Dairesi 2007 / 4009 Esas Numaralı Kararı ( 4 Sayfa)
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GENELGE MAİL-FAKS
Sayı : 001–1.1197 Tarih:01.09.2008
Konu : Serbest Meslek Makbuzu 

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

379 ve 382 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca 
yayınlanan  30.05.2008  tarihli  sirküler  uyarınca  POS  Cihazı  bulundurulması  01.09.2008 
tarihinden itibaren zorunlu tutulmuş ve yeni POS Cihazı kullananların ayrıca Serbest Meslek 
Makbuzu düzenlemeyecekleri bildirilmiştir.

Mesleğimize ilişkin uygulama konusunda yaşanan sorunların çözümü için yaptığımız 
başvurular sonucu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ekte bulunan 29.08.2008 tarih 
ve 86248 sayılı bir açıklamayı Birliğimize göndermiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
  29.08.2008 tarih ve 86248 sayılı yazısı (2 sayfa)

33

http://www.tdb.org.tr/tdb/admin/mevzuat/userfiles/serbest_m_mak.pdf
http://www.tdb.org.tr/tdb/admin/mevzuat/userfiles/serbest_m_mak.pdf


GENELGE                     FAKS TEYİDİ
Sayı : 001–1. 1289                   Tarih:15.08.2008
Konu : TOYY Programı 

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

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Yönetim ve Yazılım Programının (TOYY); 
oluşan  yeni  ihtiyaçlar  ve  Odalarımızdan  gelen  talepler  nedeniyle  başlatılan  yapılandırılma  işlemi 
sonuçlandırılmıştır.

Programa  12.09.2008  tarihinde  saat;  17.00  itibariyle  Odalarımızın  mevcut  kayıtları  aynen 
aktarılmış  olup,  Oda  kullanıcıları  bundan  böyle  toyy.tdb.org.tr adresinden  aynı  şifreleri  ile 
girebileceklerdir.

Programla;

Ana sayfada Birliğimizden Odalara gönderilen genelgeleri ve Odalara özel olarak gönderilen 
tüm yazıları ekleriyle görmeniz mümkün hale gelmiştir. 

Odanızın üye sayısını, çalışan, çalışmayan, serbest, kamu + serbest gibi çalışma durumları her 
an  izlenebilir  hale  gelmiştir.  Bu  bilgilerden  Oda  sekretaryasının  kayıtlara  giriş  biçimi  de 
görülebilmektedir.

Kimlik sorgulaması yeniden düzenlenerek kimlik alan / almayanların raporları alınabilmektedir.

Ferdi kaza ve iş görememezlik sigortası aylık bildirimlerinde hak kaybını önlemek amacıyla 
programa sigorta modülü eklenmiştir. Girişler Odanız tarafından yapılacak, Birlik tarafından 
işleme konulacaktır.

Meslektaşlarımız  www.tdb.org.tr adresli  web  sitemizin  şifre  ile  girilebilen  “dişhekimi” 
alanından 1998 yılından itibaren aldıkları SDE puanlarını görebileceklerdir.

Disiplin  modülü  ile  disiplin  işlemlerinin,  cari  modül  ile  aidat,  üye  borçları  vb.  gibi  cari 
işlemlerinin mevzuata uygun olarak bilgisayar ortamında yapılması sağlanmıştır.

TOYY dışında bir başka programla üye bilgilerini takip eden Odalarımızın bu kayıtları mail / 
CD / DVD ortamında göndermeleri halinde mevcut bilgilerinde herhangi bir veri kaybı olmaksızın 
programa aktarılabilecektir.
           
             Birlik, Oda, Dişhekimi bilgilerinin; doğru, erişilebilir ve hızlı yapılandırılması amacıyla 
yeniden  düzenlenen  programa  Odalarımızca  bilgi  girişi  yapılarak  görüş  ve  önerilerinin  15  gün 
içerisinde  bildirilmesi  halinde  gerekli  düzenlemeler  yapılabilecek  ve  uygulamalarımız  için  daha 
kapsamlı bir yapı oluşturulabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE 
Sayı   : 001-1. 1451 Tarih : 22.10.2008
Konu : Dilekçe Örnekleri

 
……………….

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

Ağız diş  sağlığı  hizmetleri  için  resmi  sağlık kuruluşlarından serbest  dişhekimlerine 
sevk istemi ile Bütçe Uygulama Talimatı,  Sağlık Uygulama Tebliği  ve Türk Dişhekimleri 
Birliği Asgari Ücret Tarifesi arasında doğan ücretin talep edilmesine ilişkin dilekçe örnekleri 
Hukuk Büromuzca hazırlanarak Odanızın mail adresine gönderilmiştir. 

Konunun meslektaşlarımıza ve topluma duyurulması için gerekenin yapılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

EK : Dava Dilekçesi Örnekleri ( 8 Sayfa ) 
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…………………….MÜDÜRLÜĞÜ’NE

……… tarihinde …………sağlık kurumu tarafından yapılan sevk ile diş tedavilerimi serbest 
dişhekimliğinde / özel sağlık kuruluşunda yaptırmış olmam sebebiyle ödemek zorunda kaldığım fark 
ücretin tarafıma verilmesi gereklidir. Zira diş tedavisine ilişkin olarak resmi kurum tarafından tarafıma 
sağlık hizmeti sunulamamış olması sebebiyle özel sağlık kuruluşundan yararlanmak zorunda kaldım. 
Ayrıca  özel  sağlık  kuruluşlarının  tedavi  ücretleri  3224  sayılı  Türk  Dişhekimleri  Birliği  Kanunu 
uyarınca Türk Dişhekimleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup ödemek zorunda 
kaldığım  fark  ücret  Tedavi  Yardımına  İlişkin  Uyulama  Tebliği  uyarınca  karşılanan  miktar  ile 
dişhekimliği asgari ücreti arasındaki farktır. 

Sonuç olarak, ekli belgelerin incelenmesi ile diş tedavimi yaptırabilmek için ödemek zorunda kaldığım 
……… YTL’nin tarafıma ödenmesini talep ederim.

Saygılarımla…./…./2008 

Not:Fark ücretin ödenmesinden itibaren bir yıl içinde sağlık yardımını sağlayan, bir başka ifadeyle 
kişinin çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak fark ücreti talep etmesi gereklidir. Talebin yazılı olarak 
reddedildiği ya da başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek reddedilmiş sayıldığı 

tarihten sonraki 60 gün içinde dava açılabilir. Bu sürenin geçirilmesi halinde idari dava “süre aşımı 
sebebiyle” reddedilir.Ad - Soyad

İmza

ADRES:

…………………………..

……………………….

Ekler:

Sevk, tedavi ve fark ücret ödendiğini gösteren belgeler.

Not: Fark ücretin ödenmesinden itibaren bir yıl içinde sağlık yardımını sağlayan, bir başka 
ifadeyle kişinin çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak fark ücreti talep etmesi gereklidir. 
Talebin yazılı olarak reddedildiği ya da başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap 
verilmeyerek reddedilmiş sayıldığı tarihten sonraki 60 gün içinde dava açılabilir. Bu sürenin 
geçirilmesi halinde idari dava “süre aşımı sebebiyle” reddedilir.
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ÇALIŞAN MEMURLAR İÇİN

……………..İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :…………………………..(Hastanın Adı-Soyadı ve TC Kimlik 

numarası)

……………………………(Adresi)

DAVALI :……………………………(Eksik ödeme yapan kurum/kuruluş)

……………………………..(Adresi)

T.KONUSU :Özel  diştabibi  tarafından  yapılan  tedavi  sebebiyle  ödemek  zorunda 

kaldığım …. YTL fark ücretin dava tarihinden itibaren işleyen faiziyle 

davalıdan tahsiliyle tarafıma ödenmesi istemidir.

T.TARİH :…………… (İstemin reddine ilişkin işlem ya da başvurunun 60 gün 

içinde yanıtlanmayarak zımnen reddi tarihi)

AÇIKLAMALAR :

1. Halen …. ‘da çalışıyorum. Rahatsızlığım sebebiyle başvurduğum… Hastanesi / Ağız 

Diş Sağlığı Merkezinde hastalığımın (30/45/90) gün içinde tedavisinin yapılamayacağı 

belirtilmiş ve bu suretle özel sağlık kuruluşunda tedavi edilmem gereği doğmuştur.

2. Açıklanan nedenle ağız ve diş sağlığına ilişkin … hastalığımın tedavisi …….. özel 

sağlık  kuruluşunda  yapılmıştır.  Sözkonusu  tedavi  sebebiyle,  Tedavi  Yardımı 

Uygulama Tebliğinin  5.  maddesi  gereğince  Tebliğin  (7)  numaralı  ekinde  belirtilen 

tedavi  ücreti  ödenmiş;  tedavi  giderinin  ………  YTL’lik  kısmı  ise  tarafımdan 

karşılanmak  zorunda  kalınmıştır.  Zira,  özel  sağlık  kuruluşlarında  yapılan  diş 

tedavilerine  ilişkin  asgari  ücretler  3224  sayılı  Yasa  gereğince  Türk  Dişhekimleri 

Birliği  ve  Sağlık  Bakanlığı  tarafından  belirlenmekte  ve  dişhekimlerinin  anılan 

ücretlere  uymaları  zorunludur.  Bir  başka  ifade  ile  diş  tedavisinin  özel  sağlık 

kuruluşunda yapılması  sebebiyle  ortaya  çıkan  tedavi  gideri  yasal  asgari  gider  olup 

bunun altında bir miktara hizmet alınması mümkün bulunmamaktadır.

3. Her ne kadar  anılan  Tebliğ’de  hastaların  diş  hastalıklarının  tedavisinde  özel  sağlık 

kuruluşlarına sevk edilmelerinin  ilke  olarak öngörülmediği  ve ancak doğacak fiyat 

farkını  ödemeyi  kabul  eden  hastaların  özel  sağlık  kuruluna  sevk  edilebilecekleri 

belirtilmekte ise de anılan hüküm sağlık hizmeti  ihtiyacının ertelenemez niteliği  ile 
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bağdaşmamaktadır.  Hastanın  özel  sağlık  kuruluşuna  sevk  edilmesi,  ilgili  hukuksal 

düzenlemeler uyarınca sağlık hizmetlerini sunmakla yükümlü olan resmi sağlık kurum 

ve kuruluşlarının anılan hizmetleri  tam ve zamanında sunamaması  sebebiyle  ortaya 

çıkmıştır. Zira yinelemek gerekirse hastanın özel sağlık kuruluşuna sevk edilebilmesi 

için  ilgili  hastalığın  düzenlemede belirtilen  süre içinde tedavi  edilemeyecek olması 

zorunludur.  Ağız  diş  sağlığı  hastalıklarının  tedavisinin  ertelenebilir  olmadığı, 

ertelenen  tedaviler  sebebiyle  hastaların  tedavilerinin  güçleşeceği  ya  da  bu  sebeple 

başka  hastalıkların  da  ortaya  çıkabileceği  bilimsel  bir  gerçektir.  Anayasa’nın  17. 

maddesindeki  yaşam hakkı  ve  56.  maddesindeki  sağlıklı  yaşam hakkı  kapsamında 

değerlendirilmesi gereken hastanın tedaviye erişim hakkı yönetmelikle düzenlenmiş 

bir hasta hakkı olmasının yanı sıra anayasal bir haktır.

4. Resmi  sağlık  kurum  ya  da  kuruluşu  tarafından  yapılan  sevk  üzerine  özel  diş 

hekimliklerinden hizmet alınmasında Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan 

ve Sağlık Bakanlığının onayıyla Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Diş 

Hekimlerinin  Yapacakları  Muayene  ve  Tedavilere  Uygulanacak  Ücretlerin  Asgari 

Hadleri  Hakkında  Tebliğ”in  geçerli  olduğu  ve  yapılacak  ödemelerin  buTebliğ 

hükümleri dikkate alınarak hesaplanması gerektiği Danıştay 2. Dairesinin 28.11.2007 

tarih ve 2007/2574 E. 2007/4612 K. sayılı kararında da belirtilmiştir. 

5. Ayrıca,  Danıştay 2.  Dairesinin 26.3.2008 tarih  ve 2007/2863 E. sayılı  kararıyla  da 

Devlet  Memurları  bakımından  uygulama  alanı  bulan  Tedavi  Yardımı  Uygulama 

Tebliğinin serbest diş tabipliklerinde, diş tedavilerine ilişkin sınırlama ve uygulanacak 

fiyatlar ile ilgili kurallarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

6. Kısaca belirtmek gerekirse, resmi sağlık kurumlarının sağlayamadığı tedavimin sevk 

edildiğim özel sağlık kuruluşunda yaptırılmış olması sebebiyle tarafımdan fark ücret 

ödenmiş  olması  bireylerin  sağlıklı  yaşam  hakkını  sağlayacak  düzenlemeler 

yapılmasını  gerekli  kılan anayasa hükmüne ve Devletin  sosyal  devlet  olma vasfına 

temelden aykırıdır. Tedavi hakkına ilişkin olarak Anayasa’nın 65. maddesi uyarınca 

Devletin  ekonomik  gücü  ölçüsünde  katkıda  bulunabileceği  ve  Devletin  ödemediği 

sağlık giderine hastanın katlanması gerektiği ileri sürülebilir ise de bu yaklaşım bütün 

hakların  temeli  olan  yaşam  hakkına  aykırı  olmakla  kabul  edilemez.  Anayasa 

Mahkemesi  de  “Devlet,  ekonomik  ve  sosyal  alandaki  görevlerini  yerine  getirirken  

yapacağı düzenlemelerde "yaşama hakkı"nı ortadan kaldıran ya da kısıtlayan kurallar  

getiremeyecektir.  Bu nedenle,  sağlık yardımlarının yataklı  tedavi kurumlarında altı  

ayı geçemeyeceğine ilişkin itiraz konusu kural, Anayasa'nın 65. maddesi kapsamında 
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değerlendirilemez.”1 şeklinde ifade edilen kararları ile sağlık giderlerinin ilgili sosyal 

güvenlik kuruluşu ya da kamu kurumu tarafından tam olarak ödenmesi gereğine işaret 

etmiştir.

7. Sonuç olarak, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının yeterli organizasyonu kurmamaları 

sebebiyle  tarafıma  veremedikleri  sağlık  hizmetini,  resmi  sevk  üzerine  özel  sağlık 

kuruluşundan  almam  sebebiyle  ödemek  zorunda  kaldığım  ……..YTL’nin  tarafıma 

ödenmemesine ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyorum.

HUKUKSAL NEDENLER :Anayasa ve ilgili diğer mevzuat.

KANITLAR :Hastane kayıtları, sevk belgesi, fatura/serbest meslek makbuzu, 

dava konusu idari işlem ve diğer tüm kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenlerle,  özel  diştabibi  tarafından yapılan  tedavi 

sebebiyle  ödemek zorunda kaldığım …. YTL fark ücretin  tarafıma ödenmesi  hususundaki 

talebimin reddine dair işlemin iptaliyle söz konusu miktarın dava tarihinden itibaren işleyen 

faiziyle  birlikte  davalıdan  tahsiliyle  tarafıma  ödenmesine,  yargılama  giderleri  ile  vekalet 

ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim…./…/2008 

Davacı

Ekleri:

1-Sevk belgesi

2-Tedavi belgeleri

3-Fatura/Serbest Meslek Makbuzu

4- Dava konusu işlem

5-Danıştay kararları

11 Anayasa Mahkemesi Karar Günü: 16.10.1996 Esas Sayısı: 1996/17 Karar Sayısı: 1996/38 Resmi Gazete 
Tarihi: 9 Ağustos 1997Resmi Gazete Sayısı: 23075; aynı yönde kararlar: Esas Sayısı : 1998/35 Karar Sayısı: 
1998/70  Karar  Günü:  17.11.1998  Resmi  Gazete  Tarihi:  15  Ocak  2003  Resmi  Gazete  Sayısı:  24994  , 
Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 1995/37 Karar Sayısı : 1995/31 Karar Günü : 11.7.1995 Resmi Gazete 
Tarihi : 23 Mart 1996 Resmi Gazete Sayısı : 22589)
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EMEKLİLER VE MEMURLAR DIŞINDAKİ DİĞER ÇALIŞANLAR İÇİN

……………..İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :…………………………..(Hastanın Adı-Soyadı ve TC Kimlik 

numarası)

……………………………(Adresi)

DAVALI :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balgat / Ankara 

T.KONUSU :Özel  diştabibi  tarafından  yapılan  tedavi  sebebiyle  ödemek  zorunda 

kaldığım …. YTL fark ücretin dava tarihinden itibaren işleyen faiziyle 

davalıdan tahsiliyle tarafıma ödenmesi istemidir.

T.TARİH :…………… (İstemin reddine ilişkin işlem ya da başvurunun 60 gün 

içinde yanıtlanmayarak zımnen reddi tarihi)

AÇIKLAMALAR :

1. Halen  ….  ‘da  çalışıyorum  /  …  sosyal  güvenlik  kuruluşundan  emekliyim. 

Rahatsızlığım  sebebiyle  başvurduğum …Hastanesi  /  Ağız  Diş  Sağlığı  Merkezinde 

hastalığımın (30/45/90) gün içinde tedavisinin yapılamayacağı belirtilmiş ve bu suretle 

özel sağlık kuruluşunda tedavi edilmem gereği doğmuştur.

2. Açıklanan nedenle ağız ve diş sağlığına ilişkin … hastalığımın tedavisi …….. özel 

sağlık  kuruluşunda  yapılmıştır.  Sözkonusu  tedavi  sebebiyle,  Sağlık  Uygulama 

Tebliğinin 8. maddesi gereğince Tebliğin (7) numaralı ekinde belirtilen tedavi ücreti 

ödenmiş; tedavi giderinin ……… YTL’lik kısmı ise tarafımdan karşılanmak zorunda 

kalınmıştır.  Zira,  özel  sağlık  kuruluşlarında  yapılan  diş  tedavilerine  ilişkin  asgari 

ücretler  3224 sayılı  Yasa gereğince  Türk  Dişhekimleri  Birliği  ve  Sağlık  Bakanlığı 

tarafından belirlenmekte ve dişhekimlerinin anılan ücretlere uymaları zorunludur. Bir 

başka  ifade  ile  diş  tedavisinin  özel  sağlık  kuruluşunda  yapılması  sebebiyle  ortaya 

çıkan tedavi gideri yasal asgari gider olup bunun altında bir miktara hizmet alınması 

mümkün bulunmamaktadır.

3. Her ne kadar  anılan  Tebliğ’de  hastaların  diş  hastalıklarının  tedavisinde  özel  sağlık 

kuruluşlarına sevkin kişinin isteği durumunda olacağı ve bu halde Tebliğ eki Ek 7’de 

belirtilen  miktarın  ödeneceği  belirtilmekte  ise  de  anılan  hüküm  sağlık  hizmeti 

ihtiyacının ertelenemez niteliği ile bağdaşmamaktadır. Hastanın özel sağlık kuruluşuna 
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sevk  edilmesi,  ilgili  hukuksal  düzenlemeler  uyarınca  sağlık  hizmetlerini  sunmakla 

yükümlü  olan  resmi  sağlık  kurum  ve  kuruluşlarının  anılan  hizmetleri  tam  ve 

zamanında sunamaması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Zira yinelemek gerekirse hastanın 

özel sağlık kuruluşuna sevk edilebilmesi için ilgili hastalığın düzenlemede belirtilen 

süre içinde tedavi  edilemeyecek olması  zorunludur.  Ağız diş  sağlığı  hastalıklarının 

tedavisinin ertelenebilir olmadığı, ertelenen tedaviler sebebiyle hastaların tedavilerinin 

güçleşeceği ya da bu sebeple başka hastalıkların da ortaya çıkabileceği bilimsel bir 

gerçektir.  Anayasa’nın 17. maddesindeki yaşam hakkı ve 56. maddesindeki sağlıklı 

yaşam hakkı  kapsamında  değerlendirilmesi  gereken hastanın  tedaviye  erişim hakkı 

yönetmelikle düzenlenmiş bir hasta hakkı olmasının yanı sıra anayasal bir haktır.

4. Resmi  sağlık  kurum  ya  da  kuruluşu  tarafından  yapılan  sevk  üzerine  özel  diş 

hekimliklerinden hizmet alınmasında Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan 

ve Sağlık Bakanlığının onayıyla Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Diş 

Hekimlerinin  Yapacakları  Muayene  ve  Tedavilere  Uygulanacak  Ücretlerin  Asgari 

Hadleri  Hakkında  Tebliğ”in  geçerli  olduğu  ve  yapılacak  ödemelerin  buTebliğ 

hükümleri dikkate alınarak hesaplanması gerektiği Danıştay 2. Dairesinin 28.11.2007 

tarih ve 2007/2574 E. 2007/4612 K. sayılı kararında da belirtilmiştir. 

5. Danıştay  10.  Dairesinin  15.4.2008  tarih  ve  2007/7393  E.  sayılı  kararı  ile  –anılan 

davadaki taleple bağlı kalarak- Sağlık Uygulama Tebliği’nin serbest diş tabipliklerinde 

diş tedavilerinden kuron ve protez ile ilgili  sayısal  olarak ve tedavi  ücreti  ile ilgili 

sınırlama içeren 8.2 numaralı maddenin 9. ve 10. fıkralarındaki hükümler ile diğer diş 

tedavilerinde  Tebliğ  ekindeki  fiyat  listesinin  uygulanacağına  ilişkin  düzenlemenin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

6. Danıştay  2.  Dairesinin  26.3.2008 tarih  ve 2007/2863 E.  sayılı  kararıyla  da  Devlet 

Memurları  bakımından uygulama alanı bulan Tedavi Yardımı Uygulama Tebliğinin 

serbest diş tabipliklerinde, diş tedavilerine ilişkin sınırlama ve uygulanacak fiyatlar ile 

ilgili kurallarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

7. Kısaca belirtmek gerekirse, resmi sağlık kurumlarının sağlayamadığı tedavimin sevk 

edildiğim özel sağlık kuruluşunda yaptırılmış olması sebebiyle tarafımdan fark ücret 

ödenmiş  olması  bireylerin  sağlıklı  yaşam  hakkını  sağlayacak  düzenlemeler 

yapılmasını  gerekli  kılan anayasa hükmüne ve Devletin  sosyal  devlet  olma vasfına 

temelden aykırıdır. Tedavi hakkına ilişkin olarak Anayasa’nın 65. maddesi uyarınca 

Devletin  ekonomik  gücü  ölçüsünde  katkıda  bulunabileceği  ve  Devletin  ödemediği 

sağlık giderine hastanın katlanması gerektiği ileri sürülebilir ise de bu yaklaşım bütün 
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hakların  temeli  olan  yaşam  hakkına  aykırı  olmakla  kabul  edilemez.  Anayasa 

Mahkemesi  de  “Devlet,  ekonomik  ve  sosyal  alandaki  görevlerini  yerine  getirirken  

yapacağı düzenlemelerde "yaşama hakkı"nı ortadan kaldıran ya da kısıtlayan kurallar  

getiremeyecektir.  Bu nedenle,  sağlık yardımlarının yataklı  tedavi kurumlarında altı  

ayı geçemeyeceğine ilişkin itiraz konusu kural, Anayasa'nın 65. maddesi kapsamında 

değerlendirilemez.”2 şeklinde ifade edilen kararları ile sağlık giderlerinin ilgili sosyal 

güvenlik kuruluşu ya da kamu kurumu tarafından tam olarak ödenmesi gereğine işaret 

etmiştir.

8. Sonuç olarak, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının yeterli organizasyonu kurmamaları 

sebebiyle  tarafıma  veremedikleri  sağlık  hizmetini,  resmi  sevk  üzerine  özel  sağlık 

kuruluşundan  almam  sebebiyle  ödemek  zorunda  kaldığım  ……..YTL’nin  tarafıma 

ödenmemesine ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyorum.

HUKUKSAL NEDENLER :Anayasa ve ilgili diğer mevzuat.

KANITLAR :Hastane kayıtları, sevk belgesi, fatura/serbest meslek makbuzu, 
dava konusu idari işlem ve diğer tüm kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenlerle,  özel  diştabibi  tarafından yapılan  tedavi 
sebebiyle  ödemek zorunda kaldığım …. YTL fark ücretin  tarafıma ödenmesi  hususundaki 
talebimin reddine dair işlemin iptaliyle söz konusu miktarın dava tarihinden itibaren işleyen 
faiziyle  birlikte  davalıdan  tahsiliyle  tarafıma  ödenmesine,  yargılama  giderleri  ile  vekalet 
ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim…./…/2008 

Davacı

Ekleri:
1-Sevk belgesi
2-Tedavi belgeleri
3-Fatura/Serbest Meslek Makbuzu
4- Dava konusu işlem
5-Danıştay kararları

21 Anayasa Mahkemesi Karar Günü: 16.10.1996 Esas Sayısı: 1996/17 Karar Sayısı: 1996/38 Resmi Gazete 
Tarihi: 9 Ağustos 1997Resmi Gazete Sayısı: 23075; aynı yönde kararlar: Esas Sayısı : 1998/35 Karar Sayısı: 
1998/70  Karar  Günü:  17.11.1998  Resmi  Gazete  Tarihi:  15  Ocak  2003  Resmi  Gazete  Sayısı:  24994  , 
Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı : 1995/37 Karar Sayısı : 1995/31 Karar Günü : 11.7.1995 Resmi Gazete 
Tarihi : 23 Mart 1996 Resmi Gazete Sayısı : 22589)

42



GENELGE
Sayı : 001-1.1452                   Tarih: 22.10.2008
Konu : New Life Sözleşmesi Ek Protokol 8.Madde

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

İLGİ: a) 07.07.2008 tarih ve 001-1.995 sayılı,
           b) 16.07.2008 tarih ve 001-1.1028 sayılı yazılarımız.

Bilindiği  üzere  2008/2009  dönemi  ferdi  kaza  ve  kaza   sonucu  iş  görememezlik 
sigortası sözleşmesi New – Life firması ile yapılmıştır.

Geçtiğimiz dönemlerde Birliğimize yapılan başvurulardan;  meslektaşlarımızın rapor 
süresi  içinde  hasta  muayene ve tedavi  ettikleri,   bu halin  sigorta  firması  tarafından tespit 
ettirilmesi sonucu “iş görememezlik tazminatı” alamadıkları bilinmektedir.

Sigorta  Firması  ile  yapılan  sözleşme  eki  protokol  ve  uygulama prosedürü,  ilgi  (b) 
yazımız  ile  Odalarımıza  gönderilmişti.  Ek  protokolün  8.maddesi  aşağıya  çıkarılmış  olup, 
“tazminat  talebinde sigortalının gerçeği  beyan ve iyi  niyeti  esastır” cümlesi  ile  başlayan 
madde içeriğinin mağduriyet yaşamamaları için meslaktaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,
Murat ERSOY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2008 – 2009 DÖNEMİ GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI EK PROTOKOL
…………
Madde  8- Tazminat  talebinde  sigortalının  gerçeği  beyanı  ve  iyiniyeti  esastır.  Rapor  ile 
istirahatlı  olacağını  beyan  eden  sigortalı  diş  hekimi,  kısmen  veya  tamamen  çalışabilecek 
durumda  bulunduğu  veya  bilahare  kısmen  veya  tamamen  çalışabilecek  duruma  geldiği 
taktirde, bu durumu 5 gün içinde sigortacıya bildirecektir. Sigortalının kısmen çalışabilecek 
duruma  geldiği  tarihten  itibaren  tazminat  yarıya  indirilir,  tamamen  çalışabilecek  duruma 
geldiği  tarihten  itibaren  ise  tazminat  ödemesi  sona  erer.  Sigortacıya  bildirim  yapılmayıp, 
sigortacı tarafından sigortalının çalıştığı tespit edilmesi halinde, beyana aykırılıktan tazminat 
talebi reddedilecektir.

43



GENELGE
Sayı : 001-1.1646               Tarih: 18.12.2008
Konu : Tip Sözleşme Onay Ücreti

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

Bilindiği gibi,  4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe  giren  Türk  Dişhekimleri  Birliği  ve  Dişhekimleri  Odalarının  Anlaşmalı 
Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak 
isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip 
sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır.

Merkez Yönetim Kurulumuzca, 2009 yılı için onay ücreti olarak her sözleşme için 50 
(elli) YTL. alınmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Süha ALPAY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı  : 001-1.1649  Tarih : 18.12.2008
Konu  : Sözleşmeli Çalışan 
              Dişhekimlerinin Ücretleri

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

Merkez  Yönetim  Kurulumuzun  17-18.12.2008 tarihli  toplantısında,  özel  kurum ve 
işyerlerinde  sözleşmeli  çalışan  dişhekimlerinin  ücretleri  1  Ocak  2009 tarihinden  geçerli 
olmak üzere, yılın ilk altı ayı için net olarak;

- Tam gün çalışanlarda;    3.500 (üçbinbeşyüz) YTL.
- Yarım gün çalışanlarda; 2.450 (ikibindörtyüzelli) YTL.
- Saat ücreti ise;        125 (yüzyirmibeş) YTL.  olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Süha ALPAY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
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GENELGE
Sayı     :001-1.1699                                                                                       Tarih: 29.12.2008
Konu   :2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği için 
              Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi
 
  

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

 
Türk  Dişhekimleri  Birliği  tarafından  açılan  dava  sonucunda,  Sosyal  Güvenlik 

Kurumu’nca 29.09.2008 tarih ve 27012 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008 
yılı  Sağlık  Uygulama  Tebliği’nin  8.fıkrasında  yer  alan;  “Serbest  dişhekimleri,  kurumla 
sözleşmesi  resmi  sağlık  kurumu  veya  kuruluşlarındaki  veya  özel  sağlık  kurum  ve 
kuruluşlarındaki teşhis , tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK-7 
listesinde yer alan fiyatlar esas alınır.” Kuralının ve 24.1.1.3.1 maddesinde yer alan  “(diş  
tedavileri  Ek-7 listesinde  )  göre faturalandırılır” ibaresinin,  davalı  idarenin  savunmasının 
alınmasına ve yürütmenin durdurulması hakkında yeniden karar verilinceye kadar Danıştay 
10.Dairesi tarafından yürütmenin durdurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

Bu duruma göre; ikinci bir karar verilinceye kadar Sosyal Güvenlik Kurumunca diş 
tedavi  ücretlerinde  Türk  Dişhekimleri  Birliği  Asgari  Muayene  ve  Tedavi  Ücret  Tarifesi 
uygulanması gerekmektedir.

 
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Süha ALPAY

  Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

  
EK: 1 adet Danıştay 10.Dairesi Esas No: 2008/9164 Sayılı kararı
       (E-posta adresine gönderilmiştir.)
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