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T.C. 

Sağlık Bakanlığı 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 
Sayı : B.10.0.THG.0.11.0.00.7-215.99- 40673 11.10.2010 

 

Konu : Diş Hekimliği Hizmetlerinin Yeniden 
Yapılandırılması 

 
 

 

 
…………… VALİLİĞİNE 

(İl Sağlık Müdürlüğü) 

 

 
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızca sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin 

yeniden yapılandırılması hakkında Makamdan alınan 06.10.2010 tarihli ve 39939 sayılı Onayın bir örneği 

ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

 

 

 
Doç. Dr. İrfan ŞENCAN 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 

 

 

 
 

Dağıtım: 

Bilgi: 

81 İl Valiliğine 

Strateji Geliştirme Başkanlığına 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığına 
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……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Sağlık Bakanlığı THGM Ağız Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı Ağız Diş Sağlığı Ruhsatlandırma ve Yardımcı 

Hizmetler Şube Müdürlüğü Rüzgârlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat:4/23 Ulus/ ANKARA Tel:0312 324 66 65 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 
Sayı : B.10.0.THG.011.00.01- 020.99-39939 06.10.2010 

Konu : Diş Hekimliği Hizmetlerinin Yeniden 

Yapılanması 
 

BAKANLIK MAKAMINA 

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızca sunulan ağız diş sağlığı hizmet 
kapasitesinde ve hizmet çeşitliliğinde büyük bir artış ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede; merkez ve taşra 

teşkilatındaki diş hekimliği hizmet birimlerinin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Hali hazırda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ağız diş sağlığı hizmetleri; 

diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet hastanesine veya ağız ve diş sağlığı merkezlerine 
bağlı faaliyet gösteren diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri aracılığıyla verilmekte olup 
sağlık ocağı düzeyindeki diş hekimliği hizmetleri ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; geri kalan ( diş protez teknisyenliği hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı 
yardımcı hizmetleri dahil olmak üzere) tüm hizmetler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş 
Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Gelişen hizmetler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yataklı ve branşlaşmış ağız diş sağlığı 
hizmetleri verilmesi gerekliliği doğmuş olup hizmet birimlerinin sağlık hizmet bölgelerine göre eşit 
dağılımının yapılması ile hizmet sunumunun ulaşılabilir ve hakkaniyetli olması amacıyla Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmet Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması şu şekilde planlanmıştır; 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri: Ağırlıklı olarak koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri olmak 
üzere, tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin de verildiği, idari ve mali bakımdan bir eğitim araştırma 
hastanesi ya da devlet hastanesine bağlı entegre sistem ile çalışan hizmet birimleri, 

 

Diş Tedavi ve Protez Merkezi: Koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin verildiği 
bünyesinde diş protez laboratuvarıda bulunan, idari ve mali bakımdan devlet hastanesine, eğitim ve 
araştırma hastanesine, ağız ve diş sağlığı merkezine, ağız ve diş sağlığı hastanesine veya ağız ve diş 
sağlığı eğitim araştırma hastanelerine bağlı olarak açılan entegre sistem ile çalışan hizmet birimleri, 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi: Diş hekimliğinin tüm branşlarında, muayene, tetkik, teşhis ve 
tedavi hizmetlerinin verildiği, en az 20 diş üniti kapasiteli, hasta yatağı bulunmayan, entegre sistem ile 
çalışan, müstakil idaresi ve döner sermayesi olan idari açıdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez 
merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumları, 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi: Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetleri ile günübirlik ve/veya yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra 
ileri tetkik ve tedavilerinin de uygulandığı, ameliyathanesi bulunan ve tıbbın diğer branşlarından gerekli 
uzman hekimlerin sürekli ya da konsültan olarak çalışabildiği, en az 50 standart ünitli ve en az 5 hasta 
yatağı bulunan entegre sistem ile çalışan idari açıdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri 
ile ağız ve diş sağlığı poliklinikleri de açılabilen müstakil yataklı sağlık kurumları, 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde 
verilen hizmetlerin yanında diş hekimliği ve ilgili alanlarında eğitim, öğretim ve araştırma yapılan, 
uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği, yüksek lisans veya doktora eğitiminin de verilebildiği, en az 
100 en çok 200 diş üniti ve en az 10 en çok 50 hasta yatağı bulunan, klinik sistemi ile çalışan, 
Bakanlığa bağlı müstakil sağlık kurumu ya da üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, 

Olarak tanımlanması, 

 

Eğitim araştırma hastanelerine veya devlet hastanelerine bağlı faaliyet gösteren diş tedavi protez 

merkezleri, bulundukları mahalde ağız ve diş sağlığı merkezi var ise bu hizmet birimleri idari ve mali 
açıdan ilgili ağız diş sağlığı merkezine bağlanması, 

 

Diş Hekimi Planlaması: 

İllerde kamuda çalışan her diş hekimine 7000 nüfus düşecek şekilde nihai planlama yapılarak 
personel dağıtım cetvelinin yeniden oluşturulması, bu planlanmada illerin merkezlerinde ve 
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güçlendirilmiş ilçelerde hizmetin daha yoğun olması sebebiyle, bu hizmet birimlerinde tasarlanan diş 
hekimi sayısının %10 fazlasının planlanması, sağlık bölgelerinde, bağlı olduğu illere oranla bölge 
merkezine %10 fazla diş hekimi planlanması, 

Diş hekimliği hizmet birimlerinde görev alan hemşire oranının buralarda görevlendirilmesi 
planlanan diş klinik yardımcısı istihdamı oranında aşağıya çekilmesi, diş hastaneleri ve ağız ve diş 
sağlığı eğitim araştırma hastanelerinde ise yataklı serviste ve ameliyathanelerde yeterli düzeni 
sağlayacak kadar hemşire istihdamına devam edilmesi, 

 

Uzman Diş Hekimi Planlaması: 

Yeni yapılanma ile oluşturulacak ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde Yüksek 
Öğretim Kurulunca kabul görmüş diş hekimliği ana bilim dalı veya yan dallarda uzmanlık eğitimi 
verilmesi sağlanarak; 2023 yılına kadar mevcut diş hekimi sayısının %30’u oranında uzman diş hekimi 
planlaması yapılması ve bu uzmanların öncelikli olarak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde istihdam 
edilmesi, 

Oluşturulacak yeni yapılanmada ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerine ilişkin mevzuatın 
geliştirilmesi, hizmetlerin tek elden ve bütüncül olarak takip ve denetiminin yapılabilmesi ve öngörülen 
yapılanmanın oluşturulabilmesi için yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmesi, 

Hususlarını tensiplerinize uygun görüşle arz ederim. 

 
 

 
Doç. Dr. İrfan ŞENCAN 

Genel Müdür V. 

 

 
Uygun görüşle arz ederim. 

…./…./2010 

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN 
Müsteşar 

 

 

 
OLUR 

..../..../2010 

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Bakan 
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