GENELGE
Sayı : 001-1.2663
Konu : 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği
Yasasında Yapılan Değişiklik

Tarih : 07.12.2018

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,
İlgi: 05.12.2018 tarih ve 001-1.2648 sayılı genelgemiz.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yasa, 05.12.2018 tarih ve 30616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. maddesinin başlığı 'Bildirim
zorunluluğu' olarak değiştirilmiş ve maddenin ilk üç fıkrası yürürlükten kaldırıımış; dişhekimleri ile
bunları çalıştıranların, çalışma ilişkileri ve çalışma koşullarını bildirme yükümlülüğünün düzenlendiği
dördüncü fıkra ise korunmuştur.
Ancak söz konusu değişikliğe olduğundan daha geniş anlamlar yüklendiği ve artık Odalara
üyelik zorunluluğunun ortadan kalktığına varan yorumlar yapıldığı görüldüğünden değişikliğin
kapsam ve sınırlarının ayrıca belirtilmesinde yarar görülmüştür.
Bu Yasayla; dişhekimlerinin Oda üyeliği, üyeliğe bağlı yükümlülükleri, etik kurallara uyma
ve disiplin sorumluluklarında bir değişiklik bulunmamaktadır. Dişhekimlerinin bir ya da birden fazla
sağlık kuruluşundaki çalışmaları ile bunlarda ortaya çıkan değişiklikleri bildirim yükümlülükleri de
3224 sayılı Yasa’nın 42. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlendiği haliyle varlığını korumaktadır.
Yapılan değişiklik, sadece, dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmeleri için
Odadan onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.
Dişhekimlerinin insangücü planlaması ve coğrafik dağılımı ile ilgili sorunların giderek
ağırlaştığı bu süreçte meslek kuruluşlarının etki ve etkinliklerini azaltan bu değişikliğin iptali için
gerekli çalışmalar Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülmektedir.
Diğer yandan sözü edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yasanın 6.maddesi ile 1219 Sayılı Kanuna eklenen "GEÇİCİ 13"
maddesi ile "Oral Patoloji" Dişhekimliğinde 9.Uzmanlık Dalı olarak kabul edilmiştir.
3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği yasasındaki değişikliklerin yer aldığı tablo ektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,
Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek : 6 sayfa

3224 SAYILI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
HAKKINDA
3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu 15.11.2018 kabul tarihli 7151 sayılı kanunla
değiştirilmiştir. Kanun değişiklikleri 5.12.2018 tarihli 30616 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
1. Kanunun Aşağıda yer alan 42. Maddesinin yürürlükte iken kaldırılan kanuni deyimiyle
artık mülga olan ve sadece (4) fıkrası yürürlükten kaldırılmayan önceki hali şöyledir:
İkinci görev yasağı ve bildirim zorunluluğu
MADDE 42
(1) Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de
yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne
suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan diş
hekimlerine, kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.
(3) Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin
diş hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri
hususları da gözönünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karar bağlar.
(4) Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri
tayin, nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları
yerin Odalarına bildirmeye mecburdurlar.
2. 5.12.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile 42. Maddenin
Madde başlığı değiştirilmiş, (1)/(2)/(3) olmak üzere ilk üç fıkrası yürürlükten
kaldırılmış olup başlığı dahil değiştirilmiş olan yeni 42. Madde aşağıdaki gibidir:
Bildirim Zorunluluğu
Madde 42
Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri
tayin, nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları
yerin Odalarına bildirmeye mecburdurlar.
3. Sonuç olarak Dişhekimleri eskisi gibi Odalarına başvurarak ikinci görev yeri için
“izin” almak zorunda değillerdir. 42. Maddenin sadece (4) fıkrası yürürlükte olup;
dişhekimi, ikinci görev yeri ve/veya özel kurum ve işyerleri tayin, nakil işten ayrılma
gibi değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren (1) bir ay içinde
Odalarına bildirmek mecburiyetindedirler.
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4. Yasaklara ve Bildirim Mecburiyetine Uymayanlar ile ilgili olan müeyyide ise 3244
sayılı Kanunun 46. ıncı maddesinde para cezası olarak gösterilmiştir. Yeni Kanun
değişikliği ile bu maddede yer alan teknik değişiklikler 42. Madde ile ilgilidir.
Yürürlükten kaldırılan fıkralarla ilgilidir. Ancak 46. ıncı Maddenin yeni hali aşağıdaki
gibidir.
Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar
MADDE 46
Bu Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 42 nci maddesine uymayanlara
mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Değişik fıkra:
15.11.2018 t. 7151 s. K. m.19)
5. Ayrıca 5.12.2018 tarihli 3224 sayılı Kanun değişiklikleri ile ilgili tablo eklidir.
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3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunun 42. Maddesi değiştirilmiştir.
Bu değişikliğe benzer bir değişiklik ayrıca 6023 Türk Tabipleri Birliği
Kanunu 5. Maddede yapılmıştır. (Tablo 2)
6023 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
Yayın: T.C. Resmi Gazete
07.07.2018/30471/2

6023 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
Değişiklik
T.C. Resmi Gazete 05.12.2018/30616

Maddenin önceki hali Tamamen yürürlükten
kaldırılmıştır. Sadece (2) fıkra muhafaza
edilmiştir.

5.12.2018 tarihinde yapılan değişiklikle 5.
Maddenin sadece aşağıda altı çizili olan (2)
fıkra muhafaza edilmiştir.

MADDE 5

MADDE 5

Değişik madde: 11.12.1957 t., 6909 s.K., m.1

Değişik madde:11.12.1957 t., 6909 s.K.,m. 1

Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları
yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde
ikinci bir görev yapmalarına elverişli
bulunduğu tabip odaları idare heyetince
kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa
olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini
alamazlar.

Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları
yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde
ikinci bir görev yapmalarına elverişli
bulunduğu tabip odaları idare heyetince
kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa
olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini
alamazlar.

Değişik fıkra: 07.06.1985 t., 3224 s.K., m. 49

Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.11

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi
teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan tabiplere
kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu
hükmün dışındadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi
teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan
tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci
görevler bu hükmün dışındadır.

Değişik fıkra: 07.06.1985 t., 3224 s.K., m. 49

Değişik fıkra: 07.06.1985 t., 3224 s.K., m. 49

Tabip odaları idare heyetleri; tâyin
hususunda vâki müracaatları, iş hacmi,
vazifenin tabipler arasında âdilâne bir surette
tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri
sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı
mucibeli bir karara bağlar.

Tabip odaları idare heyetleri; tâyin
hususunda vâki müracaatları, iş hacmi,
vazifenin tabipler arasında âdilâne bir surette
tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri
sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı
mucibeli bir karara bağlar.
Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.11

Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam
eden bilumum daire, müessese ve işyerleri,
tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle
hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün
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Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam
eden bilumum daire, müessese ve işyerleri,
tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle
hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün
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zarfında mahallî tabip odalarına bildirmeye
mecburdurlar.

zarfında mahallî tabip odalarına bildirmeye
mecburdurlar.

Değişik fıkra: 07.06.1985 t., 3224 s.K., m. 49

Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.11

EK MADDE 1

EK MADDE 1

Değişik madde: 23.03.2006 t. 5477 s. K.
m.10

Mülga madde: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.11

5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları
tabip odaları idare heyetinin muvafakatini
almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden
veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde
birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay
zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip
odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı
beyanname veren veyahut bu beyanname
üzerine idare heyetinin vereceği karara
uymayarak vazifeye devam eden tabipler,
Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık
üye aidatının beş katı ile on katı arasında
değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları
tabip odaları idare heyetinin muvafakatini
almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul eden
veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde
birden fazla tabiplik vazifesi olup da üç ay
zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip
odalarına bildirmeyen veya gerçeğe aykırı
beyanname veren veyahut bu beyanname
üzerine idare heyetinin vereceği karara
uymayarak vazifeye devam eden tabipler,
Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık
üye aidatının beş katı ile on katı arasında
değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.

Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm
olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya
hakikate uymayacak şekilde beyanname
veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar
eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare
heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek
vazife kabul eden tabipler hakkında Haysiyet
Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye
aidatının on katı ile yirmi katı arasında
değişen para cezasına hükmolunur.

Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm
olmasına rağmen, beyanname vermeyen veya
hakikate uymayacak şekilde beyanname
veren veyahut ek vazifeye devamda ısrar
eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde
idare heyetinin muvafakati olmadıkça başka
bir ek vazife kabul eden tabipler hakkında
Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık
üye aidatının on katı ile yirmi katı arasında
değişen para cezasına hükmolunur.
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11 - 3224 Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
Yayın: T.C. Resmi Gazete 07.07.2018/30471/2
MADDE 42
İkinci görev yasağı ve bildirim
zorunluluğu
Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları,
kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun,
diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan diş
hekimlerine, kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır.
Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin diş
hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da
gözönünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karar bağlar.
Gerek dişhekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri tayin,
nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına
bildirmeye mecburdurlar.
12 - 3224 Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
Yayın: T.C. Resmi Gazete 05.12.2018/30616
Bildirim zorunluluğu
Değişik kenar başlığı:
MADDE 42

15.11.2018 t. 7151 s. K. m.18

Özel kurum ve işyerinde görevli diş hekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları,
kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun,
diğer bir kurum veya işyerinin diş hekimliği görevini alamazlar.
Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.18
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait Ver.
kadrolarda çalışan diş hekimlerine, kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün
dışındadır.
Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.18
Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin diş
hekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da
gözönünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karar bağlar.
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Mülga fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.18
Gerek diş hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün özel kurum ve işyerleri tayin,
nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına
bildirmeye mecburdurlar.
Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar
MADDE 46
Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.443
Bu
Kanunun
17
nci
maddesinin
dördüncü
nci maddesininbirinci ve dördüncü fıkralarındaki hükümlere

fıkrası

ile

42

uymayanlara mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Yasaklara ve bildirim mecburiyetine uymayanlar
MADDE 46
Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.443
Bu Kanunun 17 nci maddesinin dördüncüfıkrası ile 42 nci maddesine
uymayanlara mahallî mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Değişik fıkra: 15.11.2018 t. 7151 s. K. m.19
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