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D�ş hek�ml�ğ� fakültes� mezunu olan her yen� d�ş hek�m�, hayatının b�r
noktasında yeterl� b�lg� ve b�r�k�me sah�p olup b�r d�ş kl�n�ğ� açmayı
hedefleyeb�l�r. Yeterl� deney�me sah�p olduğunuzu düşünüyorsanız ve gerekl�
sermayen�z de varsa, d�ş kl�n�ğ� açmak �ç�n gerekl� şartları yer�ne get�rmek çok
da zor olmayacaktır.

Öncel�kle bulunduğunuz bölgedek� D�ş Hek�mler� Odasına kayıt olmalısınız. 
Ardından gerekl� belgeler eşl�ğ�nde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmalısınız. 
Notere Serbest Meslek Kazanç defter� tasd�k ett�rmel�s�n�z. Faal�yete 
başladıktan sonra b�r ay �ç�nde Gel�r İdares� Başkanlığı sayfasından verg� levhası 
almalı ve Sosyal Güvenl�k Kurumuna tesc�l �ç�n b�ld�r�m yapmanız 
gerekmekted�r. 
Tab�� �ş, gerekl� evrakları toplamak ve �lg�l� �z�nler� almakla da b�tm�yor. B�r 
muayenehane açmanın gerekl� f�z�k� şartlarını da ayrıca sağlamanız 
gerek�yor. 

D�ş kl�n�ğ� açmak �ç�n tüm sürec� ve bütün gerekenler� bu rehberde s�z�n 
�ç�n adım adım anlattık. Gel�n b�rl�kte yapmanız gerekenlere göz atalım. 

1

Diş Polikliniği açmaya karar verdiniz,
peki nereden başlamalısınız? 



D�ploma ya da yen� mezunlar �ç�n mezun belges� fotokop�s�

Nüfus cüzdanı fotokop�s� 

İkametgah belges� 

3 tane ves�kalık fotoğraf 

Odadan alınan üyel�k formu 

D�ş hek�mler�n�n, meslekler�n� uygulamaya başladıkları tar�hten �t�baren b�r ay 
�ç�nde o �l veya bölge D�ş hek�mler� Odasına üye olması ve üyel�k görevler�n� 
yer�ne get�rmes� yasal yükümlülüktür. Meslekler�n� sadece kamu kurum ve 
kuruluşlarında uygulayanlar �le herhang� b�r sebeple mesleğ�n� yapmayanların 
Oda’ya kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır; bu meslektaşlarımız �sted�kler� 
takd�rde üye olab�l�rler. 

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına da�r hüküm 
bulunanlardan meslekler�n� serbest olarak �cra edenler; 
meslek� hak, yetk�, d�s�pl�n ve sorumluluk bakımından 
bu kanun hükümler�ne tab�d�rler. Bu �st�snalar dışında, 
mesleğ�n yapılab�lmes� �ç�n mutlaka �lg�l� d�ş hek�mler� 
odasına kayıt olunması zorunludur. (Türk D�ş Hek�mler� 
B�rl�ğ� Kanunu Madde: 17) 
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Odaya kayıt için aşağıdaki belgeler gereklidir:

Diş Polikliniği Açmak İçin İlk Adım:
Diş Hekimleri Odasına Kayıt1



1. Kend� başlarına faal�yet göstereceklerse faal�yete başlamadan önce notere 
Serbest Meslek Kazanç defter� tasd�k ett�recekler.

Ş�rket olarak faal�yet gösterecekse öncel�kle ş�rketle �lg�l� kuruluş �şlemler�n� 
MERSİS s�stem�nden yapacaklar. (Kuruluş �şlemler� başlamadan önce defterler 
notere tasd�k ett�r�l�r.) MERSİS' de gerekl� düzenleme yapıldıktan sonra T�caret 
S�c�l�ne tesc�l �şlem� yapılacak. Mükellef�yet �ç�n 10 gün �ç�nde de verg� da�res�ne 
b�ld�recekler.

Bu b�ld�r�m sırasında �şyer�n�n k�ra kontratını,(İşyer� kend�s�ne a�t �se tapu 
fotokop�s�) nüfus cüzdanı örneğ�, �kametgâh �lmühaber�, �mza beyannames� ve 
muhasebec� sözleşmeler�n�n verg� da�res�ne ver�lmes� gerek�r.

2. Faal�yete başladıktan sonra verg� da�res�n�n tutacağı elektron�k yoklamayı 
tak�ben verg� levhası Gel�r İdares� Başkanlığı (GİB) sayfasından alınacak.

3. Faal�yete başladıktan sonra b�r ay �çer�s�nde Sosyal Güvenl�k Kurumuyla her 
hang� b�r bağı yoksa b�r ay �çer�s�nde kurumun �lg�l� b�r�m�ne tesc�l �şlem�n� 
yaptıracak.

4. Faal�yete başladığı aydan �t�baren tak�p eden her ayın 26`sı akşamına kadar 
muhtasar beyannames�n� verg� da�res�ne verecek. Ödemes�n� ayın 26`sında 
yapacak .

5. Faal�yete başladığı aydan �t�baren tak�p eden her ayın 28`sı akşamına kadar 
KDV beyannames�n� verg� da�res�ne verecek. Ödemes�n� ayın 28`s�nda yapacak .

6. Eğer �şç� çalıştırıyorsa tak�p eden her ayın 28`� akşamına kadar Sosyal 
Güvenl�k Kurumu`na Aylık S�gorta Pr�mler� B�ld�rges�n� verecek. Pr�m Ödemes�n� 
ayın 30`unda yapacak.

7. T�car� ya da Serbest meslek faal�yet�nden dolayı elde ed�lm�ş kazançlar üçer 
aylık dönemler hal�nde hesaplayacak ve tak�p eden �k�nc� ayın (MAYIS, AĞUSTOS, 
KASIM ve ŞUBAT) 17`s� akşamına kadar verg� da�res�ne b�ld�recek. Ödemeler�n� �se 
ayın 17`s� akşamına kadar yapacak.

8. Yıl �çer�s�nde elde etm�ş olduğu kazancı, tak�p ed�len yılın mart ayı sonuna 
kadar yıllık gel�r verg�s� beyannames� �le verg� da�res�ne b�ld�recek. Ödemeler �se 
MART ve TEMMUZ aylarında �k� taks�tte yapacak.

9. Şayet hek�mler ferd� olarak değ�l de ş�rket olarak faal�yet göster�yorsa

Kurumlar 
Verg�s� mükellef� olarak mükellef�yet�n� tesc�l ett�recek, yıllık kazancını da tak�p 
eden yılın n�san ayı sonuna kadar Kurumlar Verg�s� Beyannames� �le b�rl�kte verg� 
da�res�ne b�ld�recek. Ödemes�n� �se b�r defada olmak üzere tamamını NİSAN 
ayında yapacak.

Meslek Mensupları;
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D�ş kl�n�ğ� açmak �steyen d�ş hek�mler�n�n, İl Sağlık Müdürlüğüne
b�ld�r�mde bulunulması gerekl�d�r. Bel�rt�len Yönetmel�ğ�n ek�ndek� Ek 1/a
l�stes�ne göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru
yapılırken gerekl� belgeler şunlardır: 

Kl�n�ğ�n açılacağı adres� ve ruhsatname düzenlenmes� taleb�n� �çeren b�r

d�lekçe Kl�n�k yer�n�n kat planını ve mekânın kullanım amaçlarını gösteren b�r

belge 

D�ploma ve varsa uzmanlık belges� 

2 adet ves�kalık fotoğraf 

Odadan alınan üyel�k formu 

D�ş Hek�mler� Odası'na kayıtlı olduğuna da�r belge 

Adl� s�c�l kaydı 

Verg� levhası 

Kl�n�kte bulunması zorunlu tıbb� c�hazların l�stes� 

Yangına karşı �lg�l� mevzuatlara uygun alınmış tedb�rler�n alındığına da�r yetk�l� 
merc�lerden alınmış belge 
Tıbb� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre yapılan sözleşme 

Kl�n�kte çalışan varsa eğer �ş sözleşmes�, Sosyal Güvenl�k Kurumu kaydı ve 
d�plomaları 
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Diş Polikliniği Açmak İçin İkinci Adım:
İl Sağlık Müdürlüğüne Başvuru 2



D�ş kl�n�ğ� açmak �steyen b�r d�ş hek�m�, tek başına faal�yet gösterecekse notere Serbest
Meslek Kazanç defter� doğrulatmalıdır. Eğer tüzel k�ş�l�k (ş�rket) olarak pol�kl�n�k
açıyorsanız, MERSİS kaydı yaptırmanız gerekmekted�r. 

MERSİS yan� Merkez� S�c�l Kaydı S�stem�, t�car� �şletmeler�n ve ş�rketler�n t�caret 
s�c�l kayıtlarını d�j�tal ortamda tutulması amacıyla kullanılan b�r ver� tabanıdır. 
Muayenehane, b�r d�ş hek�m� tarafından şahsı adına açılab�l�r, ş�rket tarafından 
muayenehane açılamaz.B�rden fazla d�ş hek�m� ya da tüzel k�ş�l�k tarafından 
ancak pol�kl�n�k ya da Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez� (ADSM) açılab�l�r. 

Uygulamaya başladıktan sonra her ayın 26’sına kadar muhtasar beyannames�, 
KDV beyannames� verg� da�res�ne ver�lecek ve ödemeler� yapılacaktır. 

Ancak şahs� olarak değ�l de ş�rket olarak faal�yet gösteren kuruluşların, Kurumlar 
Verg�s� Mükellef� olarak yükümlülüğünü tesc�l ett�rmes� ve yıllık kazancını da tak�p 
eden yılın n�san ayı sonuna kadar Kurumlar Verg�s� Beyannames� �le verg� 
da�res�ne b�ld�rmes� gerekmekted�r. Ödemes�n� �se b�r defada olmak üzere n�san 
ayında yapması beklenmekted�r. 
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Diş Polikliniği Açmak İçin Yükümlülükler
Maliyeye Karşı Yükümlülükler



Verg� Da�res�ne mükellef�yet tes�s� yaptıran d�şhek�m�n� �lg�l� D�şhek�mler� Odası, 4b
(BAĞ-KUR) tesc�l� �ç�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna 15 gün �çer�s�nde b�ld�r�r. 

D�şhek�mler�n�n de 1 ay �çer�s�nde kend�ler� �le �lg�l� 4b kapsamında Sosyal 
Güvenl�k Kurumuna ödemek �sted�ğ� pr�m m�ktarının tesp�t� �ç�n kazanç ve gel�r 
durumunu e-devlet sayfasından b�ld�rmeler� gerek�r. 

4b kapsamında tesc�l �ç�n meslek odası b�ld�r�mler� genell�kle geç kalmaktadır. 
Geç tesc�l dolayısıyla cezalı duruma düşmemek �ç�n D�şhek�m�n�n kend�s� de 
başvurab�l�r. Tesc�l yaptırmak �ç�n �lg�l� belge (SGK İl Müdürlükler�nden tem�n 
ed�leb�l�r) bağlı olduğu Oda �le Verg� Da�res�ne onaylatıldıktan sonra kuruma 
ver�lmes� gerek�r. 

Bu form �le b�rl�kte b�rer adet nüfus cüzdanı suret� ve �kametgâh belges� �sten�r.

İşveren olarak 4/a (s�gortalı ) kapsamında personel çalıştıranlar 

Personel çalıştırmaya başlamadan �nternetten SGK' ya �şyer� tesc�l� yapılır, sonrada 
�nternetten yapılan tesc�l belges�n�n çıktısıyla b�rl�kte Verg� Levhası, İkamet ve 
Nüfus Cüzdan Suret�, İmza beyanı, Personel İşe G�r�ş B�ld�rges�, B�ld�rgeler� vermek 
�ç�n İşyer� Ş�fre formu hazırlanarak SGK Tesc�l serv�s�ne ver�l�r ve �şyer� tesc�l �şlem� 
b�t�r�l�r. 

Tesc�l� yapılan �ş yerler�nde, personel �şe g�r�şler� �lk tesc�l har�ç en az 1 gün 
önceden, çıkışlar �se 10 gün �ç�nde SGK'ya elektron�k ortamdan b�ld�r�l�r. 

D�ş hek�mler�n�n, kl�n�ğ� açtıktan �t�baren 1 ay �çer�s�nde kend�ler� �le �lg�l� 4b
kapsamında Sosyal Güvenl�k Kurumuna E-Devlet üzer�nden b�ld�r�m
yapmaları gerekmekted�r. 
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Sosyal S�gortalar Ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4/b
maddes�ne göre,

Diş Polikliniği Açmak İçin Yükümlülükler
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Karşı
Yükümlülükler 



D�ş kl�n�ğ� açmak �ç�n kl�n�kler�n sağlaması gereken bazı f�z�k� şartlar söz konusudur.

Öncel�kle muayenehaneler�n, yeterl� şek�lde aydınlatılan ve havalandırılan b�r
muayene odası olmalıdır. 

D�ş ün�t�n�n çevres�nde, hastanın başı gelen tarafta en az 1,50 metre, d�ğer kalan
taraflarda �se en az 1 metre kadar çalışma alanı bırakılmalıdır. 

 
Hasta mahrem�yet�n�n korunması, uygun şartlarda muayenen�n
gerçekleşeb�lmes� �ç�n ses, görüntü ve gürültü açısından gerekl� düzenlemeler
yapılmalıdır. 

En az 10 metrekare büyüklüğünde b�r hasta bekleme odası bulunmalıdır.
Bekleme odası, sekreter h�zmet alanı olarak da kullanılab�l�r. 

Kl�n�kte el yıkama bölümü ve h�jyen şartlarını sağlayacak malzemeler�n
bulunduğu b�r tuvalet de olmalıdır. 

Kl�n�ğ�n tüm bölümler�n�n zem�n� kolay tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r
b�r malzemeden yapılmış olmalıdır. 

Diş Polikliniği Açmak İçin Fiziki Şartlar 



D�ş ün�t� 

Aeratör başlığı 

M�kromotor 

Anguldruva 

Işınlı dolgu c�hazı 

Ultrason�c scaler (en az 5 adet yedek uçlab�rl�kte) 

Amalgamatör, (�steğe bağlı) 

Otoklav (03.02.2015 tar�h�nden önce açılmışmuayenehaneler �ç�n bu 
madden�nyürürlük tar�h�nden �t�baren �k� yıl sonra zorunludur) ve poşetleme 
c�hazı(manuelpoşetleme yapılması hal�nde poşetleme c�hazı �stenmez)

Per�ap�kal röntgen c�hazı veya taşınab�l�rröntgen c�hazı (�steğe bağlı) 

D�j�tal Sensör C�hazı/ fosfor plak okuyucu/otomat�k banyo c�hazı/f�lm banyo
tankı (�steğe bağlı) 
Tedav� el aletler� (En az 5 set)

Kapaklı küvet (En az 1 adet) 

Çek�m aletler� 

Muayene set� (En az 10 set) 

Ac�l set�

Oks�jen tüpü ve maskes� 

Manşonlu tans�yon alet� ( er�şk�n ve çocuk boy) 

Diş Polikliniğinde Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihazlar 
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