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Diﬂhekimi-diﬂ teknisyeni

aras›nda belge trafi¤i
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Diﬂhekimlerinin
diﬂle ilgili ölçü,
kal›p ve
protezleri diﬂ
teknisyenine
hangi belgelerle
gönderdi¤ine
yönelik resmi
sorgulamalar›n
artmas› üzerine
‹DO Mali
Dan›ﬂman›
Hikmet Kabuk bu
konuya bir aç›l›k
getirdi.
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on zamanlarda Gelir ‹daresi’ne ba¤l›
vergi denetim elemanlar› diﬂhekimlerinin iﬂ yeri kontrollerinde, diﬂle ilgili
ölçü, kal›p ve protezlerin diﬂ teknisyenlerine hangi belgelerle gönderildi¤ini sorgulamaya baﬂlad›. Genelde diﬂhekimlerinin bu
tür çal›ﬂmalar› diﬂ teknisyenlerinin sevk irsaliyeleriyle diﬂhekimi ve diﬂ teknisyeni
aras›nda gidip gelmekteydi. Bu konuda
üyelerimizin yaﬂad›¤› s›k›nt›lar artmas›
üzerine konu Türk Diﬂhekimleri Birli¤i taraf›ndan Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na bir yaz›yla soruldu.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n TDB’ye yollad›¤› 17.03. 2010 tarihli 22055 say›l› cevab›nda, serbest meslek erbab› olarak çal›ﬂan diﬂhekimlerinin iﬂlerini diﬂ teknisyenine ölçü, kal›p, kontrol sonras› eksiklik giderilmesi, son kontrol gibi her aﬂamada
serbest meslek makbuzuyla göndermesi
gerekti¤i do¤rultusunda görüﬂ verdi.
Öte yandan limited veya anonim ﬂirket orta¤› olarak çal›ﬂan diﬂhekimleri, ﬂirketlerin
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Kurumlar Vergisi Mükellefi olmas› nedeniyle
ticari kazanç elde eden vergi mükellefleri
say›ld›¤› için, diﬂ teknisyenine iﬂlerini ölçü,
kal›p, kontrol sonras› eksiklik giderilmesi,
son kontrol gibi her aﬂamada sevk irsaliyesiyle göndermek zorundad›r.
Serbest meslek erbab› statüsünde çal›ﬂan
diﬂhekimlerine, hastalara düzenledikleri
serbest meslek makbuzundan bir cildi yaln›zca diﬂ teknisyenlerine ay›rarak, ölçü, kal›p, kontrol sonras› eksiklik giderilmesi, son
kontrol gibi her aﬂamada serbest meslek
makbuzu düzenlemelerini öneriyoruz.

Noter tasdiki unutulmamal›
Bilindi¤i gibi, serbest meslek makbuzunun
Oda’dan temin edilip mutlaka noterde tasdik edildikten sonra kullan›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca isteyen diﬂhekimleri Maliye
Bakanl›¤›’yla anlaﬂmal› matbaalarda yapt›rd›klar› serbest meslek makbuzunu kullanabilir. Yani diﬂhekimlerinin kulland›klar› serbest meslek makbuzlar› mutlaka ya noter
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tasdikli olmak ya da anlaﬂmal› matbaaya
yapt›r›lmak zorunda. Bu ﬂekilde kullan›lmayan serbest meslek makbuzlar› diﬂhekimlerinin vergi denetimlerinde zor anlar yaﬂamas›na neden olmaktad›r. Diﬂ teknisyenleri ﬂirket orta¤› veya ﬂah›s iﬂletmesi ﬂeklinde
nas›l çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar Vergi Kanunlar›
aç›s›ndan ticari kazanç sahibi olduklar› için
sevk irsaliyesi düzenlemek zorundad›r.
Ayn› ﬂekilde limited ve anonim ﬂirket orta¤›
ﬂeklinde çal›ﬂan diﬂhekimleri de sevk irsaliyesini k›rtasiyeciden al›p mutlaka notere
tasdik ettirdikten sonra kullanamaya baﬂlamal›d›rlar. Maliye Bakanl›¤›’yla anlaﬂmal›
matbaaya yapt›r›rlarsa noter tasdi¤ine gerek yoktur. Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha olmak zorundad›r. ‹rsaliyede irsaliye tarihi yan›nda, fiili sevk tarihi de yazmal›d›r.

Hangi nüsha kimde kalacak?
Serbest meslek erbab› diﬂhekimi diﬂ teknisyenine, diﬂ teknisyenin ad› soyad›, adresi, tarihi, fiili sevk tarihi, 1 adet köprü ölçü
yaz›p 2 nüsha serbest meslek makbuzu
düzenleyecektir.
Diﬂhekiminin düzenledi¤i serbest meslek
makbuzunun 1 adedi diﬂ teknisyeninde kalacak, 1 adedi koçanda kalacakt›r. Diﬂ teknisyeni 1 adet köprü yaz›p sevk irsaliyesini
düzenleyerek diﬂhekimine gönderecektir.
Diﬂ teknisyeninin düzenledi¤i sevk irsaliyesinin bir nüshas› diﬂhekiminde kalacak, 1
nüshas› diﬂhekimi taraf›ndan imzalan›p diﬂ
teknisyenine geri gidecektir. Yani köprü nihai olarak hastaya uygun hale gelinceye
kadar diﬂhekimiyle diﬂ teknisyeni aras›nda
her gidip gelmede sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundad›r.
Diﬂhekiminin sevk irsaliyesi amac›yla düzenledi¤i serbest meslek makbuzunun bir
adedi koçanda kalacak, bir adedi mutlaka
diﬂ teknisyeninde kalacakt›r. Diﬂ teknisyeninin irsaliyesinin bir adedi mutlaka diﬂ hekiminde kalacak, 1 adedi diﬂhekimi taraf›ndan imzalanarak diﬂ teknisyenine geri gidecektir. Düzenlenecek belgelerde belge tarihinin yan›nda mutlaka fiili sevk tarihi yaz›lmal›d›r.

Belgenizi mutlaka isteyin
Ayn› ﬂekilde, ﬂirket orta¤› olarak çal›ﬂan
diﬂhekimleri diﬂ teknisyenine diﬂ teknisyenin ad› soyad›, adresi, sevk irsaliyesi tarihi,
fiili sevk tarihi, 1 adet köprü ölçü yaz›p 3
nüshal› sevk irsaliyesi düzenleyeceklerdir.
ﬁirket orta¤› diﬂhekiminin düzenledi¤i sevk
irsaliyesinin bir nüshas› diﬂ teknisyeninde
kalacak, 1 nüshas› imzalan›p diﬂhekimine
gelecek, 1 adedi irsaliye koçan›nda kalacakt›r. Diﬂ teknisyeni 1 adet köprü yaz›p
sevk irsaliyesini düzenleyerek diﬂhekimine
gönderecektir. Diﬂ teknisyenin düzenledi¤i
sevk irsaliyesinin bir nüshas› diﬂhekiminde
kalacak, 1 nüshas› diﬂhekimince imzalan›p
diﬂ teknisyenine geri gidecektir. Yani köprü
nihai olarak hastaya uygun hale gelinceye
kadar diﬂhekimiyle diﬂ teknisyeni aras›nda
her gidip gelmede sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundad›r. Diﬂhekiminin sevk irsaliyesinin bir adedi koçanda kalacak, bir adedi
mutlaka diﬂ teknisyeninde kalacak, 1 adedi
diﬂ teknisyenince imzal› olarak diﬂhekimine
geri gelecektir. Diﬂ teknisyeninin irsaliyesinin bir adedi mutlaka diﬂhekiminde kalacak, 1 adedi diﬂhekimi taraf›ndan imzalanarak diﬂ teknisyenine geri gidecektir.I

Diﬂ teknisyenleri
ﬂirket orta¤› veya
ﬂah›s iﬂletmesi
ﬂeklinde nas›l
çal›ﬂ›rlarsa
çal›ﬂs›nlar Vergi
Kanunlar›
aç›s›ndan ticari
kazanç sahibi
olduklar› için
sevk irsaliyesi
düzenlemek
zorundad›r.

Konuyla ilgili uygulama ve örnek sevk
irsaliyeleri ww.ido.ogr.tr/pdf/sevk.pdf
adresinden indirilebilir.
Not: ﬁirket orta¤› diﬂhekiminin düzenledi¤i irsaliyeler
karﬂ›l›¤›nda diﬂ teknisyeni serbest meslek erbab› diﬂhekimine sevk irsaliyeleri düzenleyecektir.
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