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Serdar SÜTCÜ
Başkan Vekili & Editör

Sağlık alanında kalıcı çözümlerin gerçekleşebilmesi, uygulanan 
sağlık politikalarının sağlık meslek örgütleri ile birlikte planlanması 
ve toplumun diğer kesimlerince anlaşılır ve kabul edilebilir olması 
ile mümkündür. Meslek Örgütümüzün içinde olacağı birliktelikle 
alınan ortak kararlar, arkasındaki destek ile uygulanabilir olacaktır.

Ben yaptım oldu mantığı hala devam ediyor.

TDB ‘nin maliyet analizi esasına dayalı bilimsel temelde oluşturdu-
ğu Asgari Ücret Tarife’sinin onaylanmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın 
2007 yılında yine kendi onayladığı Asgari Ücret Tarifesi’ni 2010 
yılında yarı yarıya indirerek onaylaması dişhekimi emeğinin yok sa-
yılması ve meslek örgütüne yapılan bir saygısızlıktır. 

Tıbbi kötü uygulamalara neden olan şartları düzeltmek yerine, 
zararı tazmin yoluyla sigortacılığa kaynak aktarmak amacıyla ha-
zırlanmış bu yasanın yanlışlarını ortaya koymamıza rağmen, son 
güne kadar bilişim teknolojik alt yapıyı kuran tek bir sigorta şirketi-
nin olmaması komik, zavallı bir durum ne yazık ki.

Gelecek yıllara ait planlamalar yapılmadan, siyasi kararlarla  gelişi 
güzel açılan Dişhekimliği Fakültelerinin gerek fiziki şartlar, gerek-
se de öğretim üyesi eksikliği açısından durumları gözler önünde. 
Kontenjanları arttırarak eğitim kalitesinin düşmesine ve her yıl yüz-
lerce işsiz diş hekimi mezun olmasına yol açan olumsuzluğu gö-
rememek.

Ağız ve diş sağlığını genel sağlıktan ayrı düşünmeden, koruyucu 
sağlık hizmetlerini öncelemek, diş hekimlerinin dengeli coğrafi da-
ğılımını sağlamak, sağlık hakkını ve sağlık çalışanlarının haklarını 
güvence altına almakla mümkündür söylemimize yıllardır kulakla-
rını tıkamak.

Nereye Kadar...



etmişler, en zor şartlarda da çalışmaktadırlar. 
Kimsenin aklı, hastanın cebinde değildir. Hiç bir 
hekim bu sözü hak etmiyor. Bunu söyleyenler 
hastalarımızı müşteri, hastanelerimizi de birer iş-
letme olarak görenlerdir. Hekimlerimizi de hasta-
larımızla karşı karşıya getirenlerdir.

Bunları da söylediniz

“Ben sektöre bunları bilerek söylüyorum ki, gi-
din bu Birliklere laf anlatın yani. Bu gitmez bir 
yere. Bakın iki maddelik kanundur arkadaşlar, 
üç maddelik kanundur. Bir kanun yaparız deriz 
ki Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Dişhekimleri 
Birliği’nin birlik kanunları iptal edilmiştir. Hadi ba-
kayım Danıştay karar alsın da göreyim bakıyım. 
Hangi kararı alacağını ondan sonra göreyim ba-
kayım ben.” 

Dilin kemiği yok konuşun biraz daha. Ama, 
Nereye kadar… 

Yolun sonu görünüyor….
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Tam Gün Yasası ile ilgili Meslek Odamızın öne-
rilerini duymazdan gelmek. Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay'ın hukukuna takılmak.

Labaratuvarlardan hizmet satın alınması ile ya-
pılan işlemlerin ihale yoluyla alınması konusunda 
tek başına hareket ederek, sağlığın ihalesi olmaz 
mantığını kavrayamamak. 

Toplumun ağız diş sağlığı göstergelerinin iyileşti-
rilmesi amacıyla beraber  bir model, Ulusal Ağız 
ve Diş Sağlığı programı hazırlayalım görüşüne 
uzak durmak.

Kontrolsüz Ağız Diş Sağlığı Merkezleri açarak 
devlet kaynaklarını israf ederek, muayenehane 
dişhekimliğini gözden çıkarmak. 

Konunun asıl tarafı meslek örgütümüzü yok say-
mak.

Bu yanlışları daha sıralayabiliriz. Bunlar son gün-
lerde yaşananlardan sadece bir kaçı. Bakıyoruz 
ki hiçbir olaydan kimse ders almıyor, kendini 
düzeltmiyor. Özel sektörde, basit bir işletmede 
bu kadar yanlış yapılsa sen ne yapıyorsun derler 
adama. 

Bu meslek onurlu bir meslektir, bunu yapanlar 
da onurlu meslektaşlarımızdır. Her zaman en 
zor şartlarda okumuşlar, yaşamışlar, mücadele 
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Siz "Zafere Kaçış" (Escape to Victory) diye bir film 
izlediniz mi?

2. Dünya Savaşı sırasında; esir kampindaki tutsaklar 
ile Alman Yıldız Takımı arasında yapılan futbol ma-
çında, esirlerin yenilmeleri emredilmiştir.

Tabii ki tek taraflı faullerin, hakaretlerin, alayla-
rın bininin bir para oldugu (Pele'nin de, Sylvester 
Stallone'nin de oynadığı) maçta, esirler yenilmekte-
dir.

Ancak artık öyle bir noktaya gelinir ki, kimse tuta-
maz tutsak oyuncuları, canlarını dişlerine takıp ken-
dileri gibi oynamaya başlarlar ve yenerler rakiplerini. 
Alman seyirciler bile coşkuyla inerler sahaya ve za-
fere kaçarlar o curcunada.

Hala pek çok halı saha futbol maçımızda feci yenik 
durumdayken bile takım arkadaşlarımı:

— Hadii; Zafere Kaçıış; hadiii, Zafere Kaçııış..." di-
yerek gaza getirmeye çalışırım.

Ama asıl beni mahveden, bu "mutlu son"lu film de-
ğildir. Bu filmin orijinali olan ve Turkiye'de "Cehen-
nemde İki Devre" olarak gosterilen Zoltan Fabri'nin 
1961 yapımı:"Two Half Times in Hell" (Két Félido a 
Pokolban) filmidir.

Bu filmdeki maç, 1944'de Macaristan'daki bir esir 
kampında geçmektedir. Ne yazik ki maçın sonunda, 
tutsaklar Almanları yenerler; ama bu ölümüne bitişte 
hemen oracıkta kurşuna dizilirler.

Bu filmi yıllar önce TRT televizyonunda izleyip, hün-
gür hüngür ağlayarak yatağıma gittiğimi anımsıyo-
rum.

"Zafera Kaçış" da - "Cehennemde İki Devre" de, so-
nuçta birer filmdir; ama bu filmlerin esinlendiği öyle 
bir gerçek, oynanmış öyle bir "ölüm maçı" vardır 
ki: o da 9 Ağustos 1942'de Alman işgali altındaki 
Kiev'de, Start (Dinamo Kiev) ile Alman Flakelf (Fla-
helf) takımları arasında oynanan maçtan başkası 
değildir.

19 Eylul 1941'de Ukrayna'yı işgal eden Naziler 
Kiev'e girer. Dinamo Kiev futbol takımı dağılmıştır. 
Futbolcuların bir kısmı Kiev'de ekmek fırınında çalış-
tırılmaktadır. Derken Alman kökenli, futbol hastasi fı-
rıncı Iosif Kordik, bir fırın futbol takımı oluşturmak is-
ter. 1942 ilkbaharinda eski Dinamo Kiev'li 8 ve eski 
Dinamo Lokomotiv'li 3 futbolcuyla yedeksiz "Start" 
(CTAPT) takımı kurulur. Yine bir futbol hastası olan 
Alman Vali, General Eberhardt'ın da izniyle, kendi 
ordu takımlarıyla da maç yapmaları karşılığında Ze-
nit Stadyumu'nda antrenmanlar başlar.

7 Haziran 1942'de maçlar başlar; Start, 6 Ağustos 
1942'ye kadar, garnizon takımlarıyla yaptığı tüm 
maçları kazanır.

Derken, önce 6 Ağustos 1942'de, karşılarına Al-
manların o zamanlar yenilmez armadası "Flakelf" 
takımı çıkartılır. Flakelf'i de 5-1 yenince, kendilerine 
3 gün süre verilir. Flakelf ile bir daha maç yapacaklar 
ve işgal güçlerinin morali açısından rovanş maçını 
kazanmayacak, hatta hiç asılmayacaklardır.

9 Ağustos 1942'deki Ölüm Maçı'nın hakemi bir SS 
subayıdır ve Zenit Stadyumu'na izleyici olarak tek 
Ukraynalı seyirci alınmaz. Start futbolcuları her za-
manki gibi oynamaya kararlıdırlar ve maçtan önce 
Nazi selamı da vermezler.

Hakem ölümüne yapılan hiçbir Flakelf faulunu gör-
mezken, ilk devre Start'in 2-1 üstünlüğü ile sonra 
erer.

Tekme tokat geçen 2. yarıda Start 5-3 öndeyken, 
savunma oyuncusu Klimenko, kendi sahasından 
başlayarak, tüm Flakelf'li futbolcuları çalıma dizer ve 
rakip kaleciyle karşı karşıya kalır.

Ona da bir çalım atar ve topu ağlara bırakacağına, 
geri dönüp orta yuvarlağa doğru şut çeker. İşte o 
anda SS hakem 90 dakika dolmadan maçı bitirir. 
Gazeteler bu maç ile ilgili tek satır yazmayacaktır.

Dinamo Kiev (Start) futbolcularının akıbetleri hak-
kında çeşitli rivayetler vardır. Ne yazık ki birbirinden 
farklı, hatta bu maç ile ilgisi olmadığı da söylenen 
rivayetler - tutuklamalar, bazı futbolcunun öldürül-

mesi, esir kampları, ortak sonuclarında kesişmekte-
dir. 1943 ilkbaharında esir kampında öldürüldükleri, 
1974'te açılan bir mahkeme kararıyla tescillenmiş 
olan Dinamo Kiev'li futbolcuların anıtı, şu anda 
Kiev'deki Start (Zenit) Stadyumu'nun girişinde, bir 
milli gurur anıtı olarak yer almaktadır.

UEFA - "Euro 2012"'nin final maçı, 2012 senesinin 1 
temmuz akşamında - Kiev'de, Olimpik Stadyum'da 
yapılacak.

Maçlar belki 6 hakemle oynanacak, topun kale çiz-
gisini geçip geçmediğini belki çipli toplar anlatacak.

Yine aylarca yaldızlar, milyon Euro'lar konuşulacak, 
yine yıldızlar transfer borsasında tavan yapacak.

Ama onurlu dünya, yıllar geçse de, hep gururla ya-
şayanlarını, bir kere ölseler bile, hep zafere kaçanla-
rını anımsayacak...

Zafere Kaçmak
(ölüm maçı)

dus hekimi belgeselleri:,
http://www.ergir.com/belgeseller.htm
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A- 1- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö-
ner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 
değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

2- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı 
Yüksek öğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. mad-
desinin;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUY-
LA,

b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesi ile birinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. mad-
desinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci 
fıkrasının son tümcelerinin Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 
58. maddesinin (h) fıkrasının Anayasa’ya aykırı ol-
madığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİ-
ĞİYLE,

5- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen 
Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte 
bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son 
tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİ-
NE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

6- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ 
… bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 9/2 OY-
ÇOKLUĞUYLA,

b- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … 
aşağıdaki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, 8/3 OYÇOKLU-
ĞUYLA,

c- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar 
da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum ta-
bipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi 
almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimin-
deki dördüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

7- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 12’nin;

Anayasa Mahkemesi
Tam Gün Yasası ile İlgili 
Kararını Verdi...

a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı 
kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,

b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan 
“… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin RED-
DİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

8- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Rad-
yoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyo-
terapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek 
Madde 1’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

9- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. mad-
desinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
(Ç) fıkrasının;

a- Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere 
…” ibaresinin,

b- İkinci paragrafının,

c- Üçüncü paragrafının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin RED-
DİNE, 10/1 OYÇOKLUĞUYLA,

10- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 26’nın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

11- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “…ve 
(d)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve ip-
tal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

B- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Serma-
ye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen 
dördüncü fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle doğacak 
hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte gö-
rüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü 
fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru-
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğin-
ce, bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLA-
YARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRME-
SİNE, OYBİRLİĞİYLE,

- 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam 
Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un:

1- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının 
birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca 
birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, 
K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu iba-
renin, uygulanmasından doğacak sonradan gide-
rilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların ön-
lenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için 
kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar 
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 9/2 OY-
ÇOKLUĞUYLA,

2- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Serma-
ye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen 
dördüncü fıkrasına ilişkin iptal hükmünün süre veri-
lerek yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu 
fıkranın YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTE-
MİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yük-
sek öğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci tümcesinin yürürlüğünün dur-
durulması isteminin, koşulları oluşmadığından RED-
DİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 
Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunma-
yanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesi-
nin, yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları 
oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

5- 3. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 
36. maddesinin;

a- Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,

b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesine,

6- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesi-
nin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrası-
nın son tümcelerine,

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin 
Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun`un iptali ile ilgili davada kararını açıkladı. 

- 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
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30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihdas edilen zorunlu mesleki mali sorumluluk 
sigortasına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan sigorta genel şartları ile tarife ve 
talimat taslaklarına ait görüşler TDB tarafından iletildi.

Hazine Müsteşarlığına gönderilen raporda, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, ça-
lışma koşullarına ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan dişhekiminin ortaya çıkan 
zarardan doğrudan sorumluluğunu öngören bu yaklaşımın, evrensel sorumlu-
luk ölçütlerine ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Her gün, yüzlerce hasta muayenesi  ve onlarca işlem yapması beklenen kamuda 
çalışan dişhekimlerinin çalışma şartlarının mesleğini gereği gibi yürütebilmekten uzak 
olmasına ve sistemin çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak şekilde kurgulanması-
na dikkat çekilmiştir. Çalışma koşullarının düzeltilerek hastaların zarar görme-
sinin önüne geçmek yerine, sistemi aynı şekilde bırakarak ortaya çıkacak za-
rarı sigorta ettirmeyi düzenleyen bu anlayışın, sağlık hizmetlerinin niteliğini 
arttırmak gayesinde olmadığının altı çizilmiştir. 

Mesleki
Mali Sorumluluk Sigortası'na
İlişkin Görüşler Hazine Müsteşarlığına İletildi

“Kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şartları mesleği gereği gibi 
yürütebilmekten uzaktır. Sistem çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak 
şekilde kurgulanmıştır.” 

Diğer  yandan , prim ödenmesinde sorumlunun belir-
lenmesine ilişkin düzenlemenin de Anayasa’da ifade-
sini bulan kamu hizmeti ve kamu görevlisi anlayışına 
temelden aykırı olduğu belirtilerek, kamu hizmetinde 
görevlendirilmiş olan dişhekiminin görevini yaparken 
ortaya çıkabilecek zararın tazminine ilişkin olarak pri-
minin yarısını doğrudan, yarısını da dolaylı olarak öde-
diği bir sigorta yaptırmasının zorunlu tutulmasının, 
kamu hizmeti yürüten herkesin vatandaşa verebileceği 
olası zararlar için sigorta yaptırmasını istemekten farklı 
olmadığı ifade edilmiştir.  

Ayrıca; yasal düzenlemede, özel sağlık kuruluşların-
da çalışan dişhekimlerinin sigorta primlerinin yarısının 
kendileri tarafından ödenmesi de hukuka aykırı olduğu 
vurgulanarak,  bu dişhekimlerinin ilgili sağlık kuruluş-
larında  İş Hukukuna bağlı olarak ücretli çalışmaları 
nedeniyle ilgili giderlerin işveren tarafından karşılanma-
sı gerektiği, aksi yöndeki düzenlemenin, benzer işleri 
yapan mesleki personel arasında işin niteliğinden kay-
naklanmayan farklılıklar yaratılarak eşitlik ilkesine aykı-
rılık oluşturulduğuna yer verilmiştir. 

Bütün bunlardan başka, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin 
zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının Tam 
Gün Yasası içerisinde düzenlenmesi yerine ayrı bir 
yasa ile tıbbi kötü uygulama ve tıbbi komplikasyonlar 
arasındaki farkların da mümkün olduğu kadar belirgin 
şekilde tanımlandığı, yukarıda ortaya koyduğumuz 
yaklaşıma uygun bir düzenleme yapılmasının isabetli 
olacağı  Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir. 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İle Genel 
Şartlarına İlişkin Görüşlerimiz.

A-GENEL OLARAK

5947 sayılı Yasanın ilgili bölümüne ilişkin yaptığımız 
değerlendirmede de belirtilmiş olduğu üzere; tabip ve 
diş tabiplerinin meslek uygulamalarında verebilecekleri 
olası zararları karşılamak üzere sigorta yaptırmalarının 
zorunlu tutulmasıyla sağlık hizmetlerinin yürütümüne 
ilişkin sistemde herhangi bir değişiklik yapılmamakta, 
sadece olası olumsuz sonuçların yaratabileceği zarar-
ların kısmen giderilmesine yönelik geçici bir önlem alın-
maktadır. Bir başka anlatımla, hastalara verilebilecek 
olası zararların azaltılmasına yönelik hiçbir iyileştirme-
nin, zorunlu sigorta yoluyla gerçekleşmesi beklenme-
mektedir. Özellikle kamu sağlık kurum ve kuruluşların-
da, çalışma koşullarına ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan 
dişhekiminin ortaya çıkan zarardan doğrudan sorum-
luluğunu öngören bu yaklaşım evrensel sorumluluk 
ölçütlerine ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırıdır.

Özellikle kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şart-
larının mesleği gereği gibi yürütebilmekten uzak olması 
ve sistemin çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak 
şekilde kurgulanması nedeniyle her gün, neredeyse 
yüzlerce hasta muayene etmesi ve onlarca işlem yap-
ması beklenen dişhekiminin çalışma koşulları düzeltile-
rek hastaların zarar görmesinin önüne geçmek yerine, 
sistemi aynı şekilde bırakarak ortaya çıkacak zararı 
sigorta ettirmeyi düzenleyen anlayışın toplumun aldığı 
sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırmakla ilgilenmediği 
anlaşılmaktadır.

Öte yandan, zorunlu sigortanın priminin ödenmesin-
de sorumlunun belirlenmesine ilişkin düzenleme de 
Anayasa’da ifadesini bulan kamu hizmeti ve kamu gö-
revlisi anlayışına temelden aykırıdır. Zira, kamu hizme-
tinde görevlendirilmiş olan dişhekiminin görevini ya-
parken ortaya çıkabilecek bir zararın tazminine ilişkin 
olarak priminin yarısını doğrudan yarısını da dolaylı ola-
rak ödediği bir sigorta yaptırmasının zorunlu tutulması 
kamu hizmeti yürüten herkesin vatandaşa verebileceği 
olası zararlar için sigorta yaptırmasını istemekten farklı 
değildir.

Ayrıca, yasal düzenlemede, özel sağlık kuruluşların-
da çalışan dişhekimlerinin sigorta primlerinin yarısının 
kendileri tarafından ödenmesi de hukuka aykırıdır. Söz 
konusu dişhekimleri ilgili sağlık kuruluşlarında ücretli 
olarak çalışmaktadır. İş hukuku ilişkisi içinde işin yü-
rütülmesiyle ilgili giderlerin işveren tarafından karşılan-
ması gereklidir. Aksi yöndeki yasal düzenleme, benzeri 
işleri yapan mesleki personel arasında işin niteliğinden 
kaynaklanmayan farklılıklar yaratılmış olması sebebiy-
le, eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bütün bunlardan başka, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin 
zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının tam 
gün yasası içerisinde düzenlenmesi yerine ayrı bir yasa 
içinde, tıbbi kötü uygulama ve tıbbi komplikasyonlar 
arasındaki farkların da mümkün olduğu kadar belirgin 
şekilde tanımlandığı, yukarıda ortaya koyduğumuz 
yaklaşıma uygun bir düzenleme yapılması isabetli ola-
caktır.

B-GÖRÜŞLERİMİZ

Belirtilen çekinceler mevcut olmakla birlikte mevcut 
yasal düzenleme uyarınca sigortanın uygulanabilmesi 
için çıkartılacak olan tarife ve talimat ile genel şartlara 
ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda 
sunulmuştur.

1- Sigorta Primi

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigor-
tası tarife ve talimatında risk gruplarının ve olay başı 
teminat tutarlarının belirlenmesi bilimsel çalışma sonu-

İçindekiler
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• Öğrencilik döneminizde beyin 
cerrahı olmak istediğinizi duy-
dum.

- Evet öyleydi. Ama sonunda yine 
cerrah oldum. Yine ameliyat ya-
pıyorum. Dilimle ve kalemimle 
ameliyat yapıyorum. Neşter vu-
ruyorum. (Kahkaha atıyor)

• Sert bir üslubunuz var.

- Yooo... Üslubum yumuşak... 
Yumoş yumoş... Yumuşatıyo-
rum. Size göre sert olabilir ama 
bana göre yumuşak.

• Öyle mi diyorsunuz?

- Bazen sert olmakta da yarar 
var. Yeri geldiğinde demir yum-
ruk olacaksınız, yeri geldiğinde 
de kadife dokunuşu ile olaya 
yaklaşacaksınız. Dengeyi iyi 
sağlamak gerekiyor.

• Konuyu hemen diş sağlığına 
getirmek istiyorum.

- Diş sağlığı inanılmaz derecede 
önemlidir. Eğer dişinizde iltihap, 
apse, çürük varsa, bütün vücut 
etkilenir. Metabolizma bozu-
lur. Böbrekten karaciğere ka-
dar tüm iç organlara tesir eder. 
Sana bir şey söyleyeyim mi, pek 

çok bel ağrısının sebebi bile diş 
çürüğünden kaynaklanabilir.

• Doğru söylüyorsunuz.

- Çok kimse bilmez bunu. Eğer 
ağrının sebebini, kökünü bil-
mezsen duman olursun, yanar-
sın.

Konuya çok vakıfsınız.

- Ağız kokusunu hiç sevmem. Da-
yanamam. Erkekte de bayanda 
da ağız kokusuna tahammül 
edemem. Kimsenin ağız koku-
sunu çekemem. (Gülüyor)

YENİ 2 DİŞ YAPTIRDIM, 6 BİN 
LİRA VERDİM

• Diş hekimleri hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

- Diş hekimlerinin önemli bölümü 
bilerek ve hakkını vererek gö-
revlerini yapıyorlar. Makul ücret 
alarak işlerini en iyi şekilde icra 
ediyorlar. Ama bir kısmı da ma-
alesef geçici çözümlerle insanın 
ağzını bozuyorlar. Bu yüzden 
pek çok insan, dişçiden kaçıyor.

• Nasıl yani?

- Araba fiyatına diş yapan dok-
torlar var. Haliyle o zaman ne 

oluyor, diş değil, araba tercih 
ediliyor (Gülüyor).

• O kadar da değil!

- Bak ağzıma, 2 diş yaptırdım.

• Güzel olmuş hocam.

- 6 bin lira verdim. Biraz faz-
la oldu. Sanki 2-3 bin lira fazla 
oldu gibi. 

• Neye dayanarak bunu söylü-
yorsunuz?

- Haybeye konuşmam ben. Der-
sime iyi çalışırım. İyi çalıştığım 
için de iyi ahkam keserim.

• Biliyoruz!

- Bak şimdi sana ilginç bir şey 
anlatayım. Ortaokul, lise döne-
mimde bir dişçiye gittim. Dok-
tor, babamın arkadaşıydı. Te-
davi sırasında bir aksilik oldu. 
Doktor, dişimin içinde, aletin 
ucunu kırdı. Sonra kanal tedavi 
falan yaptı. Çok büyük sorun 
oldu. İlerleyen yıllarda da bunun 
acısını çektim.

• Öyle mi?

- Bir doktor, nasıl bunu yapar? 
İşini iyi bilmesi gerekir. Ama ne 
yapacaksın, her meslekte oldu-
ğu gibi, kimisi öyle, kimisi böyle.

Dişli Hakem
Görmedim

Erman Toroğlu ile Söyleşi

Erman Toroğlu ile Tunalı Hilmi Caddesi’nde 
nezih bir cafede buluştuk. “Nasılsın, iyi misin” 

faslından sonra röportaja hemen başlamak 
istedik. Ama pek kolay olmadı bu. Çünkü 

Erman hocanın cep telefonları bir türlü 
susmak bilmiyordu. Sürekli çalıyordu. Hani 

hocamızın da maşallahı var, her telefona 
bıkmadan usanmadan çok içten bir şekilde 

yanıtlar veriyordu. Telefon faslı biter bitmez, 
ilk sorumuzu tam soracaktık ki... Bu kez de 

hayranlarının gazabına uğradık. Cafenin 
önünden geçen istisnasız herkes, Toroğlu’na 

önce dikkatli şekilde bakıyor, sonra da selam 
veriyordu. Toroğlu da tanısın tanımasın bu 

selamları karşılıksız bırakmıyordu. Adeta 
bir pop yıldızı gibiydi. İnanılmaz bir 
popülaritesi vardı. Popülarite böyle 

olunca, haliyle fotoğraf çektirmek 
isteyen de çok oluyordu. Yaşlısı 

genci, çocuğu kadını, aklınıza 
gelebilecek herkes, Toroğlu ile 
fotoğraf çektirmek istiyordu. 

Sonuçta Toroğlu ile 
yaklaşık 1,5 saat karşılıklı 

oturduk. Sorularımızı 
sorduk, samimi 

yanıtlar aldık. Keyifli 
bir sohbet oldu. 
Beğeneceğinizi 
ümit ediyoruz.

Söyleşi : Serdar Sütcü
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TDB 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 
Meslek Sorunları Sempozyumu  
Uludağ Sonuç Bildirgesi

Son günlerde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılar sonucu insanların hayatını 

kaybetmesi, şiddetin yine hakimiyet kazanmaya başlaması, meslek sorunlarını tar-

tıştığımız 2010 Haziran’ında hepimizi derinden sarsmıştır. Aynı topraklar üzerinde 

yüzyıllardır birlikte yaşayan insanların, uygulanan yanlış politikalar sonucu birbirine 

yabancılaşmasını ve birbirinden uzaklaşmasını toplumdaki gerginliği tırmandıran en 

önemli sebeplerden biri olarak görüyoruz. Şiddetin her türlüsünü ve gücünü şiddet-

ten alan saldırganları kınıyoruz. Şiddete ve şiddete dayalı politika yapanlara karşı ve-

rilecek en güzel cevabın, toplumsal barış talebini en yüksek perdeden dillendirmeye 

devam etmek olduğunu, mevcut sorunların çözümünün de demokratik yollarla ve 

toplumun her kesiminin mutabakatıyla gerçekleştirildiğinde anlamlı ve kalıcı olacağını 

düşünüyoruz.

Anlamlı ve kalıcı çözümlerin sağlık alanında da gerçekleşebilmesi, uygulanan sağlık 

politikalarının sağlık meslek örgütleri ile birlikte planlanması ve toplumun diğer kesim-

21-23 Haziran 2010 Bursa – Uludağ

Meslek Sorunları 
Sempozyumu
TDB 17.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, 21- 23 
Haziran tarihlerinde Bursa Uludağ Kar tanesi Otel’de yapıldı. 

Dişhekimliği mesleğinin sorunlarının masaya yatırıldığı Meslek Sorunları Sempozyumu’nda, 
“Sağlık Sisteminin Ağız Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi ve Ulusal Ağız Diş Sağlığı 
Politikasının Oluşturulması” konusu tartışıldı. 

Sempozyumda Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları temsilcilerinin yanı 
sıra Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan da 
temsilcilerin yer aldığı; “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Dağılımı Planlaması”,  “Ağız ve Diş 
Sağlığı Harcamaları ve Finansmanı”  ile  “Ağız ve Diş Sağlığı Örgütlenme Modeli  ve İnsan 
Gücü Planlaması”  isimli  3 Çalışma Grubu Prof.Dr.İnci OKTAY`ın koordinatörlüğünde 
çalışmalarını tamamladı.  Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Serdar SÜTCÜ ve Dt. Helin 
ARAS TEK bu çalışmalar içersinde yer aldılar.

lerince anlaşılır ve kabul edilebilir 

olması ile mümkündür.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin mali-

yet analizi esasına dayalı bilimsel 

temelde oluşturduğu Asgari Ücret 

Tarife’sinin iki yıl herhangi bir ge-

rekçe gösterilmeden onaylanma-

ması ve Sağlık Bakanlığı’nın 2007 

yılında yine kendi onayladığı Asgari 

Ücret Tarifesi’ni 2010 yılında yarı 

yarıya indirerek onaylaması diş-

hekimi emeğinin ve dişhekimlerini 

temsil eden meslek örgütünün yok 

sayılması demektir. Ayrıca indirile-

rek onaylanmış bu fiyatlarla kaliteli 

ve sağlıklı bir hizmet vermek müm-

kün değildir

Bazı hükümleri 30 Temmuz’da yü-

rürlüğe girecek Tam Gün Yasası ile 

zorunlu hale getirilecek olan Zo-

runlu Mesleki Mali Sorumluluk Si-

gortası, sigorta şirketlerinin iştahını 

kabartırken, hekimleri; hastalar, 

avukatlar ve sigorta şirketleri karşı-

sında bilinmezliğe sürükleyecektir. 

Bizler, hasta haklarının olmasını 

ve kusurlu mesleki uygulamalarda 

gereğinin yapılmasını savunuyo-

ruz. Şu anda hastaların haklarını 

aramalarının önünde bir engel yok-

tur. Tıbbi kötü uygulamalara ne-

den olan şartları düzeltmek yerine, 

zararı tazmin yoluyla sigortacılığa 

kaynak aktarmak amacıyla hazır-
lanmış bu yasa iptal edilmelidir. 

Meclis komisyonlarında görüşül-
meye devam eden Kamu Hasta-
ne Birlikleri Yasası ile son halkası 
da tamamlanacak olan Sağlıkta 
Dönüşüm zinciri ile giderek artan 
sayıda kamu sağlık çalışanı söz-
leşmeli yapılıp, ucuz iş gücü haline 
dönüştürülürken; serbest çalışan 
meslektaşlarımızın da sayıları gide-
rek artan Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezleri karşısında emeklerini ucuz-
latmaktan veya muayenehanelerini 
kapatmaktan başka seçeneği kal-
mamaktadır. 

Çözüm, ağız ve diş sağlığını genel 
sağlıktan ayrı düşünmeden sağlık 
eğitimini yaygınlaştırmak, koruyu-
cu sağlık hizmetlerini öncelemek, 
dişhekimlerinin dengeli coğrafi 
dağılımını sağlamak, sağlık hakkını 
ve sağlık çalışanlarının haklarını gü-
vence altına almakla mümkündür.

Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda 
son şekli verilen, Sağlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sosyal Güven-
lik Kurumu, Yüksek Öğretim Ku-
rulu temsilcileri, akademisyenler 
ve konunun ilgilisi dişhekimlerinin 
hazırladığı Ulusal Ağız Diş Sağlığı 
Politikası raporunu kamunun ilgili 
kurumlarına ileteceğiz. Toplumun 

ağız diş sağlığı göstergelerinin 

iyileştirilmesi amacıyla bir model 

öneren bu raporun gereğini yap-

masını siyasi iktidardan bekliyoruz.

Sonuç olarak; 

Türk Dişhekimleri Birliği,

* Sağlık reformu adı altında yapı-

lan düzenlemelerle sağlık çalı-

şanlarını ve halkı mağdur eden, 

*  Ağız ve diş hastalıklarını sağlık 

sorunu olarak görmeyen,

* İnsan gücü planlaması yapma-

dan Ağız Diş Sağlığı Merkezleri 

açarak muayenehane dişhe-

kimliğini gözden çıkaran,

* Konunun asıl tarafı meslek ör-

gütümüzü yok sayarak ve her-

hangi bir bilimsel kriter ortaya 

koymadan dişhekimliğinde uz-

manlık dallarını arttıran, 

* Kontrolsüzce dişhekimliği fa-

külteleri açarak,  kontenjanları 

arttırarak eğitim kalitesinin düş-

mesine ve her yıl yüzlerce işsiz 

dişhekimi mezun olmasına yol 

açan,

* Asgari ücret tarifemizi iki yıl 

onaylamayarak beklettikten 

sonra 2003 yılı rakamları sevi-

yesine indirerek onaylayan ve 

hekim emeğini değersizleştiren, 

* Zorunlu Mesleki Mali Sorumlu-

luk Sigortası ile hekimleri sigor-

ta şirketlerine mahkum eden,

* Kamuda ve özelde tüm dişhe-

kimlerinin emeğinin yok sayıl-

masına neden olan,

Anlayışa karşı her platformda mü-

cadeleye devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Felsefe ile ilk ne zaman tanıştınız, 
sizi felsefeye yönlendiren yaşanmış 
bir olay var mı?

Felsefeyle ilk olarak orta birde ta-
nıştım. Platon’un bir dialoğunu oku-
muştuk. Ama beni felsefe okumaya 
götüren belki de baş neden, aynı in-
sanların, aynı eylemlerin, aynı durum-
ların farklı kişiler tarafından çok farklı, 
bazen de zıt değerlendirmeleridir. 
Bunlar karşısında, bunlara bir çeşit 
başkaldırı olarak, felsefeye yöneldim. 

Cevabı kitaplara sığmayacak bir 
soru sormak istiyorum, Etik nedir? 

‘Etik’ terimi bugün en az üç ayrı an-
lamda kullanılıyor: ahlâk anlamında, 
yani belirli gruplarda belirli bir süre ge-
çerli olan, yazılı olmayan, değişik ve 
değişken değer yargıları ve davranış 
kuralları sistemleri anlamında kulla-
nılıyor. İkinci olarak, ‘meslek etikleri’ 
bağlamında olduğu gibi, daha genel, 
yazılı norm bütünleri anlamında; üçün-

cü olarak da felsefenin bir alanı için 
kullanılıyor. Ben ‘etik’ sözcüğünün, 
felsefenin ilgili dalı için kullanılmasını 
uygun görüyorum, yani kişilerin çeşitli 
ilişkilerinde –birbirleriyle, kendileriyle, 
imansal durumlarla ilişkilerinde– ey-
lemde bulunurken karşılaşılan değer 
sorunlarını ve diğer sorunları ele alan 
felsefenin dalı için.

Etik değerlerin evrensel referans 
noktası veya parametrelerinden 
bahsedebilir miyiz? 

Etik değerler derken ben, insanlara-
rası ilişkilerde kişilerin kazandığı bazı 
özellikleri –dürüstlük, adil olma v.b. 
özellikleri– ve iki kişinin süreli ilişki-
sinde tortu bırakan değerlilik yaşan-
tılarını –sevgi, saygı, minnet, güven 
gibi yaşantıları– anlıyorum. “Etik kişi 
değerleri” dediğim birincileri, kişilerin 
başka insanlarla ilişkilerinde yaptık-
larıyla, tutumlarıyla edindikleri veya 
edinemedikleri özelliklerdir. “Etik ilişki 
değerleri” dediğim ikincileri ise yaşantı 
olanaklarıdır. 

Meslek etiklerinin son yıllarda 
önem kazanması, sorunlarının ve 
sorularının çok farklı olmasından 
mı kaynaklanıyor?  Özellikle 
etik ve hekimlik sanatı ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Meslek etikleri otuz yıldan beri gün-
demde olan bir konudur. Yanılmıyor-
sam en eskisi Tıp Etiğidir. Kişilerin, 
çeşitli alanlarda etik konular üzerinde 
düşündürmeden yetiştirileceği, genel-
likle kişisel ve grupsal çıkarların ege-
men olduğu dünyamızda, bazı insan-
ların çeşitli meslek mensuplarına bazı 
etik kaygılar uyandırma dileğinden 
kaynaklanıyor olsa gerek.

Etik kaygılar ve insan hakları kaygıları 
her meslekte önemlidir, ama birkaç 
meslek vardır ki, o mesleklerin men-
suplarında etik kaygılar yoksa, icra 
edilmemesi daha uygun olur. Bunlar-
dan biri tıptır, başka biri de öğretmen-
liktir.

Başkaldırıdan beni felsefe okumaya götüren belki de baş neden, aynı insanların, aynı 
eylemlerin, aynı durumların farklı kişiler tarafından çok farklı, bazen de zıt 
değerlendirmeleridir. Bunlar karşısında, bunlara bir çeşit

başkaldırı olarak, felsefeye yöneldim. 
İoanna Kuçuradi

İoanna Kuçuradi ile Söyleşi
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Merih BAYKARA
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı

Her alanda olduğu gibi sağlıkta da gündem baş döndüren bir hızla de-
ğişiyor. Çok yakın zamandaki gelişmeler bile yeni olaylarla unutuluyor. 
Özelden hizmet alımı gibi muayenehanelerin geleceğini yakından ilgilen-
diren uğraşılar, asgari ücretin 2007 den bu yana artırılmaması, asgari üc-
retin üç yıl öncesinin yarısına düşürülmesi bile neredeyse unutuldu. Pe-
şinden Tam Gün Yasası, şimdi de Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası gündeme oturdu. Bunların hepsi de meslek 
örgütü olarak hukuksal mücadele etmemizi gerektiren olaylardı. Bu di-
renç başarıyla gösterildi. Bu konuların her biri ile ilgili detayları Oda’mızın 
dergisi, web sayfası ve mail grubundan izlediyseniz hangi süreçlerden 
geçildiğini bizlerle birlikte yaşamışsınızdır.

Ülkemizin sağlık politikaları ile ilgili gelişmeler böyle mi olmalıydı?

Eğer meslek örgütleri ile birlikte planlamalar yapılsaydı anlamlı ve kalıcı 
çözümler gerçekleşebilir, toplumun diğer kesimlerince anlaşılabilir ve ka-
bul edilebilir olurdu.

Bursa’da haziran ayında yapılan meslek sorunları sempozyumu sonuç 
bildirgesinde de yer aldığı gibi sağlıkta dönüşümün yeni hamleleri daha 
sıkıntılı günlerin habercisidir.

Meclis  komisyonlarında görüşülmeye devam eden Kamu Hastane Bir-
likleri Yasası ile son halkası da tamamlanacak olan Sağlıkta Dönüşüm 
zinciri ile giderek artan sayıda kamu sağlık çalışanı sözleşmeli yapılıp, 
ucuz iş gücü haline dönüştürülürken; serbest çalışan meslektaşlarımı-
zın da sayıları giderek artan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri karşısında 
emeklerini ucuzlatmaktan veya muayenehanelerini kapatmaktan başka 
seçeneği kalmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlığı geçtiğimiz 7-8 yılda nereden nereye getirdiği 
ve nelerin beklediğine bir bakalım.

ZOR GÜNLERDE DİRENÇ...

Zor Günlerde Direnç... 

Direnme gücü zor günlerde ortaya çıkar.
Zorluk derecesine göre de “direnme gücü” kendi sınavını verir.
Kimileri direngendir.
Kimileri arka yollardan sıvışmaya bakar.
Kimileri kollarını kaldırıp teslim olur.
Kimileri karşı safl ara geçip güçlünün yanında yer alır. 
Dönekler.
Her zaman bunların hepsi de görülmüştür.
Bunların hepsi de yaşanmıştır.
Direnme gücü nereden kaynaklanır?
Neden kimileri öyle yapar da kimileri yapmaz?
Öncelikle karakter belirleyici bir rol oynar.
Güçlü karakterler direngendir.
Zayıf karakterler dayanıksızdır.
Kötü karakterler ihaneti seçer.
 
                                                              ERDAL ATABEK
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- 2002 yılında 20 milyar dolar olan sağlık harcamaları 
40 milyar dolara dayandı.

- İlaç harcamaları, ilaç fiyatlarında eczane karları 
azaltılarak ucuzlatılmış olmasına rağmen 1 milyar 
dolardan 12 milyar dolara yükseldi.

- Özel sağlık sektörünün sağlık harcamalarından al-
dığı pay %6’dan (1,2 milyar dolar) %28’e çıktı (11 
milyar dolar).

- Hastalardan alınan katkı payları yaklaşık 4 milyar 
dolara ulaştı.

- Artmış harcamalara karşın ulaşılabilen sağlık hiz-
metlerinin bozukluğunun ifadesi olan uluslararası 
sağlık göstergelerinde Türkiye’nin yeri 40. sıralar-
dan 90. sıralara indi ve sunulan sağlık hizmetinin 
hızla kötüleştiği tescillendi.

Daha neler olacak;

2015 yılında devlet sağlık finansmanından tamamen 
vazgeçecek  (Sn. Prof.Dr. Recep Akdağ’ın Özel Sigor-
tacılar ve Reasuransçılar Birliği toplantısındaki konuş-
masından).

Halen sözleşmeli personel olarak çalışan aile hekimleri 
gibi tüm sağlık personeli sözleşmeli statüde çalışmak 
zorunda kalacak.

Kamu Birlik Hastaneleri kurulacak. Bu hastaneler 
A,B,C,D,E olarak sınıflanacak, E sınıfı hastaneler dev-
lette kalacak, diğerleri verdikleri hizmet kalitesine göre 
yerel yönetimlerde işletme haline dönüştürülecek. İş-
letme haline dönüştürülen hastanelerde yapılacak te-
davilerde hastanenin sınıfına göre katkı payı değişerek 
hastalardan talep edilecek.

Bu hastanelerin yönetimi işletmelerini kar amaçlı kuru-
luşlar haline getirecek. Bu hastanelerin yönetimi içinde 
hiç hekim bulunmayan mütevelli heyetleri tarafından 
yapılacak.

Bu hastanelerde çalışan personel tamamen sözleşmeli 
personel statüsünde çalışacak.

Geliri yapılan girişim vb. işlemlere bağlandığı için üni-
versitelerde ve eğitim hastanelerinde eğitim fonksiyon-
ları azaltılmış olacak.

Global bütçe uygulaması nedeni ile Devlet eğitim has-
taneleri ve Üniversite hastanelerinin verdikleri sağlık 
hizmeti karşılığında SGK’dan alacakları sabitlendiği 
için, hekim ne kadar çok işlem yaparsa yapsın gelirini 
arttıramayacak.

Kaçak olarak özel sağlık merkezlerinde çalışmaya çalı-
şan hekimlerin sayısı artacak.

Defansif hekimlik yaygınlaşacak ve riskli, uzun tedavi 
gerektiren hastalıklar tedavi edilmeyecek.

İşte bu yüzden, gelecekte olacakları görerek tepki ve 
direnç gösteriyoruz.

Ağız ve diş sağlığını genel sağlıktan ayrı düşünmeden, 
sağlık eğitimini yaygınlaştırmadan, koruyucu sağlık hiz-
metlerini öncelemeden, dişhekimlerinin dengeli coğrafi 
dağılımını sağlamadan, sağlık hakkını ve sağlık çalışan-
larının haklarını güvence altına almadan çözüme ulaşı-
lamayacağını söylüyoruz. Ama hala, adeta bir kan da-
vası gibi, inatla kendi bildiklerini uygulamaya çalışıp ha 
bire duvara tosluyorlar. Hem kendilerine, hem topluma 
hem de bizlere zarar veriyorlar. Her halde danışmanla-
rında bir sorun var…

Büyük şirketlerden birisinin genel müdürü, gerçek bir 
klasik müzik  aşığıymış. Günlerden bir gün, şehre ünlü 
bir orkestra gelmiş. Vereceği konserin en önemli par-
çası da Schubert'ın ünlü 'Bitmeyen Senfoni' siymiş'.

Genel müdür bu eseri dinlemek için çok hevesli olması-
na rağmen, işi  nedeni ile, konsere gidemeyeceğinden,  
gelen davetiyeyi şirketin  verimlilik uzmanına vermiş ve;

"Lütfen bu konsere git ve bana izlenimlerini aktar" de-
miş.

Genel müdürden aldığı talimatla, konsere giden verim-
lilik uzmanından,  ertesi gün  bir değerlendirme raporu 
gelmiş.

Sayın Genel Müdürüm diye başlıyormuş.

1- Dört obuacı konserin önemli bir süresinde boş 
oturdular. Bunların  sayısı azaltılırsa konsere daha 
çok katkıda bulunurlar.

2- Orkestrada on iki kemancı var. Bunların hepsi aynı 
anda hareket  ediyorlar,  ve aynı notaları seslendiri-
yorlar.  Bence  ciddi bir yanlışlık.  Kesinlikle perso-
nel tasarrufu yapılmalıdır.

3- Onaltılık notalara ağırlık verilmiş. Doğrusu büyük  
ziyan. Seyirciler  sekizlik ve onaltılık notalar arasın-
daki farkı anlamaz. Bu nedenle; onaltılık notalarla 
eser çalarak yüksek ücret alan elemanlar yerine,  
sekizlik notaları çaldırıp, düşük ücretle çalışan staj-
yerler kullanılmalıdır.

4- Yaylı sazlarla işlenen pasajlar, nefesli sazlarla ay-
nen tekrarlanıyor. Bu durum gereksiz tekrardan 
başka bir şey değildir.

Dolayısıyla; tekrarlar önlendiğinde, iki saatlik konser 
yarı yarıya inecektir.

Özet olarak sayın genel müdürüm; eğer Schubert bu 
önlemleri alsaydı

"Bitmemiş Senfoni" kesinlikle biterdi.

 Arz ederim efendim.



Sevgili arkadaşlarım, yukarıda ki fıkrada Holmes durumu dik-
katlice incelemenin dışında geçmiş deneyimlerin ışığı ile basit 
bir genelleme yapar. Biz de bugüne kadar ki sağlık bakanlı-
ğının tutumlarını dikkatlice inceler ve geçmiş deneyimlerimizi 
kullanırsak bir tümevarımla şunu anlıyoruz:

“Sağlık Bakanı bütün uygulamaları ile çadırımızı çalıyor.”

Ancak acemi hırsız her seferinde olduğu gibi bu sefer de Tam 
Gün Yasa Tasarısı ile hukuka yakalandı.

Zamanla ortaya çıkacak gelişmeleri, Anayasa Mahkemesi’nin 
gerekçeli kararlarının da açıklanmasıyla beraber takip edece-
ğiz.

Aslında Türk Tabipler Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği gibi 
Ankara Dişhekimleri Odası da doktorlara insani şartlarda 
çalışma ortamları yaratarak geleceklerini garanti altına ala-
cak düzenlemeleri içeren bir Tam Gün Çalışma felsefesine 
inanmaktadır. Tüm meslek örgütlerinin katılımlarıyla çağdaş 
normlarda oluşturulacak bir yasaya Ankara Dişhekimleri Oda-
sı da destek olacaktır.

………………………………..

“ADO ne yapar? veya Oda ne yapar?” sorusu uzunca bir sü-
redir çok soruluyor. Sizlere geçen 3 aylık basit çalışma raporu 
niteliğinde bir yazıyı sunmak istiyorum. ADO’nun yapmasını 
istediğiniz konular üzerine ne başvuru olduysa geçen 3 aydır 
hepsine cevap vermeye çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz oluyor. 
Her meslektaşımızdan içinden geçirildiğimiz (zorla bütün ca-
mia olarak içine itildiğimiz) şu bunalımlı günlerde destek bekli-
yoruz. Lütfen elinizi ADO’ nuzun üzerinden çekmeyiniz.

ADO Ne Yapar Ki?
- Tam Gün Yasasının CHP tarafından itiraz edilen mad-

deleri anayasa mahkemesinde iptal edilmezse diye ku-
rum ve askeri dişhekimlerini de içeren meslek mensup-
larıyla iletişime geçer, dava hazırlıklarını tamamlar, 30 
Temmuz’u bekler.

- Aynı yasanın getirdiği zorunlu mesleki mali sorumluluk 
sigortasının haksızlığını tespit eden TDB ye destek verir, 

hukuki süreci takip eder, bu arada üyeleri mağdur olma-
sın diye ihtiyari mesleki sorumluluk sigortalarını üyelerin-
den ek ücret talep etmeden topluca yaptırmaya çalışır.

- Ayrıca Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bu tip sigor-
taların genel kuralları neler olmalıdır diye görüş isteğine 
gereklilikleri iyice süzerek TDB ye bildirdiği fikirleri ile katkı 
sağlar.

- 16 Temmuz’ da Anayasa Mahkemesi’ nin tam gün yasa 
taslağının kısmi iptali ile ilgili doğan sonuçları hukuk da-
nışmanları ile yorumlar ve iptalin getirdiği gerçekleri mes-
lektaşlara duyurur. Sağlık Bakanının garip yorumlarının 
yanlış yönlenmelere sebep olmaması için duyurularını 
web sayfası, ADO-mail yoluyla sürekli güncelleyerek tek-
rarlar.

- 21 Temmuz’da genel şartları açıklanan, ancak 29 
Temmuz’a kadar alt yapısı hazır bir sigorta firması bu-
lunmadığı için yaptırılamayan, sürenin de 30 Temmuz’da 
bittiği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası garabetinin za-
rarlarını engellemek için Hazine Müsteşarlığı’na, Sağlık 
Bakanlığı’na sürenin uzatılması için dilekçelerle başvurur. 
Sigorta  genel kurallarında yer alan eksik, yetersiz ve tu-
tarsız maddeleri tespit eder ve TDB’ nin açacağı yürüt-
meyi durdurma istemli davasına destek olur.

- Dişhekimliğinde Uzmanlık yasasının meslek örgütleri, 
bilim dernekleri, üniversiteler, sağlık bakanlığı gibi ilgili 
tüm kurumların katılımı ile bilimsel çerçevede tartışılarak, 
Türkiye gerçekleri ve ihtiyaçları düşünülerek yapılandı-
rılmalıdır felsefesini TDB ile beraber dile getirir, bunun 
gerçekleşmesi için sağlık bakanlığı ile defalarca görüşür, 
sağlık bakanlığının hiçbir bilimsel gerçeklik taşımayan uy-
gulamalarını hukuksal yollarla iptali için yapılan çalışmala-
ra destek verdiği için bazı meslektaşları tarafından yanlış 
anlaşılır, eleştirilir.

- Bir zamanlar MİB lerle uğraşmıştı şimdi de Yenimahalle 
Belediyesi ile bir üniversitenin hukuksuz olarak açtığı ağız 
diş sağlığı polikliniğinin kapatılması için dava açar, sonu-
cunu bekler.

- Meslek sorunları toplantılarında daha fazla dişhekimliği 
fakültesi açılmasın, öğrenci kontenjanları artmasın, işsiz 
dişhekimi ordusu oluşmasın, meslek değersizleştirilme-
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A. R. İlker CEBECİ
Genel Sekreter

ADO Ne Yapar ki?

Sevgili Meslektaşlarım,

Tümevarımlı mantık küçük parçalardan genel teoriye doğru akıl yürütür. Bu yön-
tem ortaya konan teorilerin onaylanması için kullanılır. Tümevarımı en iyi kullanan-
lardan biri de roman kahramanı Sherlock Holmes’ dur:

Holmes, Watson’ la kamp yapmaktadır. Gecenin geç bir saatinde Holmes uyanır 
ve Dr.Watson’ı dürter. “Watson,” der,”göğe bak ve bana ne gördüğünü söyle.”

“Milyonlarca yıldız görüyorum, Holmes,” der Watson.

“Peki, bundan ne sonuca varıyorsun, Watson?”

Watson biraz düşünür, sonunda, “Şey” der, “astronomik açıdan milyonlarca ga-
laksi ve olasılıkla milyarlarca gezegen bulunduğu sonucuna varıyorum. Astrolojik 
açıdan Satürn’ün Aslan burcuna girdiğini görüyorum. Zamansal açıdan yaklaşık 
üçü çeyrek geçtiğini kestirebiliyorum. Meteorolojik açıdan yarının harika geçece-
ğini düşünüyorum. Teolojik açıdansa Tanrı’nın her şeye gücünün yettiğini ve bizim 
minnacık olduğumuzu çıkarabiliyorum. E, peki sen ne sonuca vardın, Holmes?”

“Birisi çadırımızı çalmış dostum.”*

* Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer...
  Thomas Catheart, Daniel Klein. 
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sin, doktora öğrencileri kadrosuz çalışmasın diye çalış-
malar yapar.

- Aynı çalışmaları bakanlık bünyesinde çalışan dişhekim-
leri insani koşullarda çalışsın, 4B li olmasın, kamu özel 
muayenehanelerden hizmet satın alsın diye yapar. Sağlık 
Bakanlığının gayri ciddi yaklaşımlarının sonucunda ortaya 
çıkan sonucun sorumlusu olarak dişhekimlerince bece-
riksizlikle suçlanır.

- Bağ-kur emeklisi meslektaşlarımızın 1999 daki çıkarılan 
yasa ile oluşan maddi haklarındaki kaybın giderilmesi için 
dava açar ve takip eder.

- Kamudan istifa eden ve tazminat hakları açısından bağ-
kur dan emekli olurken hak kaybına uğrayan dişhekimleri 
nin haklarını korumak için açılacak davanın hazırlıklarını 
yapar.

- İl sağlık müdürlüğüne ihbar ettiği halde bir türlü yakalanıp 
da cezalandırılmayan sahte dişhekimleri için hangi yolla 
bu işi çözebiliriz diye uğraşır.

- Belediye zabıta müdürlüğünün hukuk dışı muayenehane 
denetimlerini ve belediyeden alınan işyeri açma belgesini 
almaları için yaptıkları baskıyı engellemek için hukuksal 
işlemleri başlatır.

- Bazı belediyelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi mecli-
sinde alınan bir karara atfen meskenlere muayenehane 
ruhsatı vermemesi gibi haksız uygulamaları durdurmak 
için çalışmaları hukuk bürosuna tamamlatarak, gerekli 
işlemlerin başlatılması çalışmasını yapar.

- Sağlık bakanlığına bağlı ağız diş sağlığı merkezlerinin ruh-
satlanması işlemlerine dahil olabilmek için, bu çalışmalara 
dahil edilmediği halde, başvurularda bulunur, cevap ala-
maz, tekrar başvurur, cevap bekler.

- Türk Standartları Enstitüsünün oluşturmaya çalıştığı Türk 
standartı tasarısı kapsamında ağız diş sağlığı hizmeti ve-
ren kuruluşların genel kuralları oluşurken dişhekimlerini 
zora sokmayacak çağdaş standartlar nasıl oluşturulur 
diye TSE ye görüş bildirmeye çalışır, ancak biz meslek 
örgütleri varken bu standartları hazırlamak TSE nin nere-
den işi oluyor diye durumu bir yandan sorgular.

- Okumak için desteğe ihtiyacı olan dişhekimliği öğrencile-
rinin bir kısmına burs sağlar.

- Dişhekimlerinin hasta kayıtlarını sağlıklı bir şekilde tutabil-
melerine destek olmak amacı ile hasta hekim sözleşmesi 
oluşturur, basar ve dişhekimlerinin kullanımına sunar.

- Üyelerinin iş görmezlik ve ferdi kaza sigortaları ile ilgili 
işlemlerini sigortacı firma ile sürekli ilişkide olarak takip 
eder, hak kaybı oluşmasın diye elinden geleni yapar.

- EXPO Ankara, Perşembe toplantıları, Bahar sempoz-
yumu, bilimsel ve mesleki aktüel dergi yayımı gibi işleri 
yaparak, bilimsel, meslek, sosyal, toplumsal, kültürel bil-
gilendirmeleri güncelleyerek yapar.

- TDB ile beraber yağmurda, çamurda, kış ortasında eylem 
yapar kamuoyu oluşturmaya çalışır.

- Piknik, halk müziği korosu, spor turnuvaları, g-eziler dü-
zenlemeye çalışır, (dişhekimleri bir arada olmanın gücünü 
hissedebilelim diye), katılımlara sevinir. ADO'nun  başka 

işi mi yok diye bazı meslektaşları tarafından azar işitir.

- ADO-mail grubu ile üyeler arası ve Oda-üye iletişimleri için 
zemin oluşturur, web sayfasını sürekli güncellemeye çalı-
şarak bilgilenmeyi arttırmada katkı ortaya koyar.

- Öğrenci kolu çalışmalarını destekler daha öğrenciyken 
olası meslektaşlarımızın odalarla yakınlaşmasını sağlar ve 
meslek grubu için üretmenin keyfini öğrencilere de yaşa-
tarak öğrencilere sosyal sorumluluklarını hatırlatır.

- Değişen sürekli dişhekimi eğitimi yönergelerine ve çağın 
gereklerine göre her dişhekiminin zorunlu olarak alması 
gereken ilk yardım eğitimi programlarını üyelerinin hiz-
metine sunmak için Kızılay Kurumu ile görüşür, program 
yapar ve duyuru yapmaya hazırlanır.

- Perşembe seminerlerine yoğun iş yükü nedeniyle vakit 
ayıramayan dişhekimleri  de bu sunumlardan yararlana-
bilsin diye konuşmaları videoya çeker ve WEB sayfasında 
yayına koyar.

- Oda hiç uğraşmak istemese de yasal görevlerinden biri 
olduğu için haksız rekabete yol açan reklam sorunu ile 
uğraşır. Mesleki üretim yapabileceği anlarını, bazı sürekli 
reklam sorunu yaşatan meslektaşlarını uyarmak için tüke-
tir.

- Ne yazık ki gittikçe artan hasta-hekim anlaşmazlıkları ve 
bunun sonucu ortaya çıkan şikayetler ile de uğraşmak 
zorundadır görevleri gereği ve bunları da yerine getirir.

Peki, ADO Ne İster?

- ADO, kamudan ve fakültelerden çok az üyesi olmasına 
üzülür, artmasını ister.

- Oda genel kurullarında, üyelerinin bizzat hesap sormaya 
gelmesini bekler, katılımın 50-60 kişi ile sınırlı kalmasına 
hayret eder, üyelerinin aktif katkısını ister.

- Oda komisyon çalışmalarına üyelerinin katılımının çok 
olmasını, komisyon toplantıları günü oda salonlarına sığ-
mamayı ister.

- 2000 üyesi olması ile beraber yaklaşık 800 üyesinin de di-
ğer 1200 üyesi gibi aidatlarını ödemesini ve maddi olarak 
güçlü olmayı ister. Mücadelenin maddi imkânlar gerektir-
diğinin bilinmesini ister.

- Oda, dişhekimlerinin tümünün eli üstünde olsun ister, o 
elleri varlık nedeni ve tüm gücü olarak hissetmek ister ve 
kesinlikle 8-10 kişinin eline kalmak istemez.

ADO eksik de yapar, hata da yapar; üzerinde ne kadar 
çok dişhekiminin eli varsa o kadar az hata yapar. Eller 
azaldıkça hatalar, eksikler artar.

Sevgili meslektaşlarımız ADO ne yapıyor ve ne yapmı-
yorsa bunun sorumlusu yönetime iştirak edenler kadar, 
ADO'ya uzak duran meslektaşlarımızdır da.

Sağlıkla kalınız.
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Türk dişhekimleri birliği ve dişhekimleri odaları ortak basın açıklaması

Dişhekimleri,  emeklerine saygı ve haklarının korunmasını istiyor!

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde yaptığı uygulamalarla dişhekimlerinin tüm taleplerini gör-

mezden geliyor.  Her karar, yeni sorunları beraberinde getiriyor.

Bunun son örneği, Bakanlığın, 2010 yılı dişhekimliği hizmetleri Asgari Ücret Tarifesindeki hiç 

bir bilimsel kriterle bağdaşmayacak düzenlemesidir. Bakanlık hiçbir gerekçe göstermeden 

yepyeni bir tarife düzenleyerek dişhekimliği emeğine verdiği değeri göstermiştir. Bakanlığın 

sahip olduğu bu yetki, bu takdir hakkı sınırsız değildir. Yapılanlar halkın uygun koşullarla hiz-

mete ulaşmasını sağlanmak için değil, kimi sermaye çevrelerinin haksız rekabet oluşturması 

içindir. Kamu hastane Birlikleri kanun tasarısı, tam gün kanunu, taşeronlaştırma gibi sağlıkta 

insan emeğini yıkıma uğratan uygulamaların mesleğimize dönük bir adımı da, asgari ücret 

tarifemizin yarı yarıya düşürülmesi girişimi olmuştur.

TDB Asgari  Ücret tarifemiz 2007 yılından bu yana imzalanmadı. Meslektaşlarımız 
halen 2007 ücret tarifesi üzerinden çalışmaktadır. TDB’ nin  Sağlık Bakanı hakkında suç 
duyurusunda bulunmaya karar verdiği süreçte, Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ  
2007 yılı ücret tarifesini  anlaşılamayan , keyfi  bir şekilde ve oranlarda indirim yaparak 
imzaladı. 

Bakan’ın  bu uygulaması dişhekimliği mesleğine  yapılan bir saygısızlıktır. 

Hiçbir yetki ve takdir hakkı sınırsız değildir. Asgari Ücret 2010 yılında uygulanacak Asgari 
Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin, 2007 yılı tarifesinin de altına düşülerek (ortalama 
%50’ye varan oranlarda) onaylanması üzerine, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda 
başkanları 18.05.2010 tarihinde Ankara`da olağanüstü toplanarak değerlendirme yaptı. 
Değerlendirme sonucu yapılan basın açıklamasında;  “TDB, odalar ve meslektaşlarımız 
hukuk devletine olan inancıyla Sağlık Bakanlığının tüm tehditlerine, hukuk dışı 
uygulamalarına karşı yargıdaki ve kamuoyundaki mücadelesine devam edecektir” denildi.

Başkanlar Konseyi  
Toplantısı Ankara’da  
Yapıldı
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Hükümet bilmektedir ki, devlet 
bünyesi içinde bile bir dolgunun, 
bir protezin bu rakama gerekli ka-
lite ve emek sarfedilerek üretilmesi-
ne olanak yoktur. Bunu bildiği için 
kamudaki meslektaşlarımızı tüm 
yasal haklarını tek bir sözleşmeye 
indirgemiş, performans uygulama-
ları ile uygunsuz çalışma koşullarını 
dayatmıştır. Bu durumda bile; yere, 
malzemeye, aletlere personele har-
canan giderlerin getirdiği maliyet, 
vergisiz halde bile uygulamamız 
beklenen ücretin çok üzerindedir.

Ne oldu da senelerdir bizzat ken-
di bakanlığı döneminde onaylanan 
tarifede böyle akıl almaz bir deği-
şikliğe gidildi. Bu kısa bir süre önce 
Sağlık Bakanı tarafından dile getiri-
len meslek birliğini yok etme, onu 
mesleği temsil edemez hale getirme 
girişimidir. 

Bizler insanımızın iyi hizmet alması 
için dişhekimliği mesleğinin sağlıklı 
ve bilimsel bir şekilde devamı için 

ve dişhekimlerinin geleceği için  bu 
uygulamaya karşı çıkıyoruz. Hiçbir 
çıkar çevresi hayal kurmasın, bizler 
muayenehanelerimizi sonuna kadar 
koruyacağız. 

Oda başkanları ve TDB yöneticileri 
olarak demokrasinin vazgeçilmez 
yapılarından biri olan meslek birli-
ğimize yapılan bu saldırıları bu say-
gısızlıkları kınıyor ve mesleği temsil 
yetkisine sahip Birliğimiz ve odala-
rımızın önerilerinin sağlık politikala-
rının oluşturulması ve uygulamaları 
için en doğru yöntem ve adres ol-
duğunu birkez daha vurguluyoruz. 

TDB, odalar ve meslektaşlarımız 
hukuk devletine olan inancıyla Sağ-
lık Bakanlığının tüm tehditlerine, 
hukuk dışı uygulamalarına karşı yar-
gıdaki ve kamuoyundaki mücadele-
sine devam edecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği
Dişhekimleri Odaları                                                         
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A- 1- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dö-
ner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 
değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

2- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı 
Yüksek öğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. mad-
desinin;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUY-
LA,

b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesi ile birinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. mad-
desinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci 
fıkrasının son tümcelerinin Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 
58. maddesinin (h) fıkrasının Anayasa’ya aykırı ol-
madığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİ-
ĞİYLE,

5- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen 
Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte 
bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son 
tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİ-
NE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

6- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ 
… bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 9/2 OY-
ÇOKLUĞUYLA,

b- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … 
aşağıdaki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadı-
ğına ve iptal isteminin REDDİNE, 8/3 OYÇOKLU-
ĞUYLA,

c- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar 
da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum ta-
bipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi 
almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimin-
deki dördüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olma-
dığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

7- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 12’nin;

Anayasa Mahkemesi
Tam Gün Yasası ile İlgili 
Kararını Verdi...
Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin 
Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun`un iptali ile ilgili davada kararını açıkladı. 

- 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
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a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı 
kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,

b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan 
“… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin RED-
DİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

8- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Rad-
yoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyo-
terapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek 
Madde 1’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

9- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. mad-
desinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
(Ç) fıkrasının;

a- Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere 
…” ibaresinin,

b- İkinci paragrafının,

c- Üçüncü paragrafının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin RED-
DİNE, 10/1 OYÇOKLUĞUYLA,

10- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 26’nın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal 
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

11- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “…ve 
(d)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve ip-
tal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

B- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Serma-
ye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen 
dördüncü fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle doğacak 
hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte gö-
rüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü 
fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru-
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğin-
ce, bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN 
RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLA-
YARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRME-
SİNE, OYBİRLİĞİYLE,

- 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam 
Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un:

1- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının 
birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca 
birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, 
K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu iba-
renin, uygulanmasından doğacak sonradan gide-
rilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların ön-
lenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için 
kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar 
YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 9/2 OY-
ÇOKLUĞUYLA,

2- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık 
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Serma-
ye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen 
dördüncü fıkrasına ilişkin iptal hükmünün süre veri-
lerek yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu 
fıkranın YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTE-
MİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

3- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yük-
sek öğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin 
ikinci fıkrasının birinci tümcesinin yürürlüğünün dur-
durulması isteminin, koşulları oluşmadığından RED-
DİNE, OYBİRLİĞİYLE,

4- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 
Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunma-
yanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesi-
nin, yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları 
oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

5- 3. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 
36. maddesinin;

a- Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,

b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesine,

6- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesi-
nin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrası-
nın son tümcelerine,
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7- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 
58. maddesinin (h) fıkrasına,

8- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Ta-
babet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … 
aşağıdaki …” ibaresine,

b- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar da 
dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabip-
liklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi al-
mayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki 
dördüncü tümcesine,

9- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 12’nin;

a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı 
kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresine,

b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan 
“… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresine,

10- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayı-
lı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 

Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen 
Ek Madde 1’ine,

11- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. mad-
desinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 
(Ç) fıkrasının;

a- Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere 
…” ibaresine,

b- İkinci paragrafına,

c- Üçüncü paragrafına,

12- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek 
Madde 26’sına,

13- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “…ve 
(d)…” ibaresine,

yönelik iptal istemleri, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, 
K. 2010/90 sayılı kararla reddedildiğinden, bu mad-
de, fıkra, bent, tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin YÜ-
RÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ-
NE, OYBİRLİĞİYLE,

karar verildi.

CHP’nin başvurusunu karara bağlayan mahkeme, 
‘doktorların tam gün çalışması anayasaya aykırı de-
ğil’ diyerek muayenehane açma yasağına dair ve 
doktorlara yönelik döner sermaye uygulamasıyla ilgili 
bölümü iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağ-
lık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, bazı 
hükümlerinin iptaline karar verdi.

CHP, Kanunun 11 maddesinin bazı hükümlerinin ip-
tali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa 
Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, 2547 sayılı Yüksek öğretim 
Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin 2. fıkrasının 
1. tümcesinde yer alan “Öğretim üyesi, kadrosunun 
bulunduğu yüksek öğretim birimi ile sınırlı olmaksızın 

ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversi-
tede haftada asgari 10 saat ders vermekle yüküm-
lüdür” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak oy çoklu-
ğuyla iptal etti.

Kanunun 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasaya eklenen 
Geçici Madde 57. maddenin “Bu süre içerisinde ta-
lepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır” biçimindeki 
son tümcesini de oy çokluğuyla iptal eden Anayasa 
Mahkemesi, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık 
kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra etmelerine 
izin veren yasa hükmünü de oy çokluğuyla iptal etti 
ve yürürlüğünü durdurdu.

Buna göre, üniversite hastanelerinde görevli doktor-
lar dahil tüm öğretim elemanları muayenehane aça-
bilecek.

Anayasa Mahkemesi  
Tam Gün Yasasını kısmen iptal etti
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Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ku-
ruluşlarında döner sermaye ek ödemesiyle ilgili mad-
denin iptal kararının, Resmi Gazete’de yayımlanma-
sından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gireceği, bu 
sürede gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödemeyle 
ilgili Bakanlık personelinin herhangi bir mağduriyetine 
sebebiyet verilmeyeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ka-
muoyunda “Tam Gün Kanunu” olarak bilinen kanun 
hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın 
açıklandığı ifade edilerek, bu kararla, Sağlık Ba-
kanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye 
ek ödemesiyle ilgili maddenin iptal edildiği belirtilen 
açıklamada, bu iptal kararının Resmi Gazete’de ya-
yımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gire-
ceği, bu sürede gerekli düzenlemeler yapılarak ek 
ödemeyle ilgili Sağlık Bakanlığı personelinin herhangi 
bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyeceği kaydedil-
di.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, üniversite öğretim 
üyelerinin yüksek öğretim kurumları dışında çalışma 
yasağına ilişkin cümlenin iptal edildiği belirtilen açık-
lamada, “Buna göre üniversitelerde kısmi statüde 
çalışma sona ermiş olacak, ancak öğretim üyeleri 8 
saatlik mesailerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir. 
Bu uygulama 30 Ocak 2011’de başlayacaktır” ifade-
lerine yer verildi.

Açıklamada, kanunun 7. maddesiyle ilgili verilen iptal 
kararının ise hekimlerin özel sağlık kuruluşları arasın-
da herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın çalışabi-
lecekleri sonucunu ortaya koyduğu bildirildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına ve kanuna göre, 
öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktor-
ların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluş-
larında çalışmasının mümkün bulunmadığına işaret 
edilen açıklamada, bu uygulamanın 30 Temmuz 
2010’dan itibaren başlayacağı kaydedildi.

TDB; Meslektaşlarımızın Muayenehanelerini
Kapatma Zorunluluğu Ortadan Kalkmıştır

Türk Dişhekimleri Birliği,  hukukun üstünlüğüne ina-
narak  meslektaşlarımızın  her türlü haktan eşit bir 
şekilde  yararlanması gerektiğini düşünüyor. Eşit 
hak kullanımını engelleyen her türlü girişimin hukuki 
mücadelesini şimdiye kadar verdiğimiz gibi bundan 
sonra da aynı kararlılıkla vereceğiz.

Başından beri “Tam Gün”  Yasasının dişhekimlerinin 
eşit hak kullanımını engellediği yönündeki endişeleri-
miz yetkililere ve kamu oyuna  defalarca açıklanmış, 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle de  eksik ve yanlış hü-
kümlerinin iptali için  Anayasa Mahkemesine taşın-
ması girişimlerimiz devam etmiştir. 

Anayasa mahkemesinin henüz gerekçesi açıklan-
mayan kararı ile görülmüştür ki kamuda çalışıp mes-
leğini serbest olarak icra eden meslektaşlarımızın 
muayenehanelerini kapatma zorunluluğu ortadan 
kalkmıştır.

Birliğimizce Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 
beklenmekte olup, eşit hak kullanımı için hukuki gi-
rişimlerimiz her zeminde kararlılıkla sürdürülecektir.

TTB; Sağlık Bakanlığı bunu inat meselesi
görmesin

Türk Tabipleri Birliği  Merkez Konseyi Başkanı Eriş 
Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün” 
yasası’na kısmı iptal kararına ilişkin, “Sağlık Bakan-
lığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi olarak değer-
lendiren,  dar yorumlar yapan bir yaklaşım içinde 
bulunmasın” dedi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararından 
önce TTB, GATA ve YÖK yetkililerinin düşünce-
lerini sözlü olarak dinlediğini anımsattı. “Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği karar, bir süreçtir” diyen Bi-
laloğlu, gerekçenin henüz bilinmemesine rağmen 
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla “düne göre 
daha olumlu bir noktaya” gelindiğini ifade etti. Bu 
gelişmelere karşı, bazı maddelerde arzu edilen ve 
beklentilere denk düşen bir yürürlüğü iptal kararının 
verilmediğini söyledi.

“Karar Tüm Hekimleri Kapsayacak Bütünlükte
Değerlendirilmeli”

“Anayasa Mahkemesi heyetinin, hekimlerin birden 
fazla yerde çalışmalarına yönelik sınırlamaları ortadan 
kaldırdığını” belirten Bilaloğlu, “Bu da bizce kamuda 
çalışan hekimler başta olmak üzere hepsini kapsa-
yan bir bütünlükte değerlendirilmelidir. Bu kararın bu 
şekilde yorumlanabileceğini düşünüyoruz” diye ko-
nuştu.

Hekimlerin TTB’nin Sağlıkta Dönüşüm programının 
parçası olan bu yasaya karşı çok dikkatli bir faaliyet 
yürüttüğünün bilmesini isteyen Bilaloğlu, şunları kay-
detti:
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“Sağlık Bakanlığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi 
olarak değerlendiren, dar yorumlar yapan bir yakla-
şım içinde bulunmasın. Bu verilen karar, hem hekim-
leri, hem sağlık çalışanlarının hem de halkın yararına 
olacak bir şekilde yorumlamakta ve ona göre adım 
atmakta yarar vardır.” TTB Genel Sekreteri Feride 
Aksu Tanık da, söz konusu kararla hükümete bir 
çağrıda bulunmak gerektiğini ifade ederek, “Sağlıkta 
Dönüşüm programını hükümet yeniden gözden ge-
çirmelidir. Çünkü hep parçalarıyla bir hukuki ve sos-
yal mücadele yürütüyoruz. Sonsuza denk yürütmeye 
devam edeceğiz ama yasa tasarısının en temel bile-
şeni olan madde iptal edilmiştir. Hükümetin bu ısrar-
da devam etmemesi, yeniden gözden geçirmesinde 
yarar var” dedi.

Hekimlerin Muayenehane Açma Durumları

ADO Hukuk Büromuzdan Avukat Ziynet Özçelik de 

Sağlık Bakanlığının kararın ardından yaptığı “Öğretim 

üyeleri dışında kamuda çalışan tüm hekimlerimizin 

muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşların-

da çalışması mümkün bulunmamaktadır” şeklindeki 

açıklamasını anımsattı. “Açıklamayla Anayasa Mah-

kemesinin verdiği kararın uygulanmadığını düşün-

düklerini” dile getiren Özçelik, “Bize göre Anayasa 

Mahkemesi, çalışma sınırlamalarını iptal ettiği için 

Sağlık Bakanlığının da Anayasa’ya uygun bu yorumu 

dikkate alarak bunu hayata geçirmesi temel beklen-

timizdir” diye konuştu.

Hekimlerin serbest çalışmasına olanak veren 2368 

sayılı yasanın “Tam gün” yasası ile yürürlükten kal-

dırıldığını anlatan Özçelik, yürürlükten kaldırılmaya 

ilişkin ibarenin Anayasa Mahkemesine götürülmedi-

ğini söyledi. Anayasa Mahkemesinin buna rağmen 

konuya ilişkin “öz”ü tartıştığını ve “Çalışma sınırlama-

ları Anayasa’ya aykırıdır” dediğini kaydeden Özçelik, 

şöyle konuştu:

“Bu durum karşısında Sağlık Bakanlığının şu an ya-

pabileceği şey, 657 Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, dar yorumda bulunup bir disiplin cezası verme 

yoluna gidecek gibi görünüyor. Ama hekimleri istifa 

etmiş sayamaz. Kamu görevlerine devam edebilir-

ler. Muayenehanesini kapatmadı diye işten atamaz. 
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Disiplin cezaları ve soruşturma söz konusu olabilir. 
Ama biz bu işlemlere karşı gerekli hukuk yolunu şim-
diden işletmek üzere bir hazırlık yaptık. Hekimlerimi-
ze başvurmaları halinde bu konuda desteği verece-
ğiz. Umuyorum Sağlık Bakanlığı buna neden olacak 
işlemlerden kaçınır.”

Kararın ardından Anayasa’ya aykırı bir yorumdan 
kaçınılması gerektiğini belirten Özçelik, “Hekimlere 
böyle bir zorluk çıkarılmamalı. Eğer böyle bir yorum 
yapılırsa hukuken idare mahkemelerine başvurula-
rak bu işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve buna 
olanak veren düzenlemelerin Anayasa Mahkemesine 
götürülmeyen bölümlerinin de Anayasa Mahkemesi-
ne götürülmesi ve bu sorunların çözülmesi olanağı 
mevcut. Ama umuyoruz ki Sağlık Bakanlığı böyle bir 
soruna neden olmaz diye düşünüyoruz” şeklinde gö-
rüşünü ifade etti.

Odamız Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet
ÖZÇELİK’in, Anayasa Mahkemesi’nin
“Tam Gün” Kararı ile ilgili yorumu.

Anayasa Mahkemesinin 1219 sayılı yasanın 7. mad-

desindeki 5947 sayılı yasayla 12. maddeye eklenen 

2. fıkradaki aşağıdaki sağlık kuruluşlarından yalnızca 

birisinde ibaresini iptal etmesi ile birlikte kamuda ça-

lışan hekimlerin bugün olduğu gibi  30 Temmuz ’ dan 

sonrada kısmi zamanlı çalışmaya devam edebilecek-

leri sonucuna vardık. 

Bunun için 2368 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran 

5947 sayılı yasanın   19-a maddesinin iptal edilmesi, 

Anayasaya aykırılığının ileri sürülmesi gerekmiyor. 

Çünkü Sağlık Bakanlığının açıklamalarında, Hukuk 

Müşavirliğinin açıklamalarında yanlış bir biçimde 

Devlet Memurları Kanun’unun 28. Maddesindeki 

devlet memurlarının ticaret ve kazanç getirici faaliyet-

lerde bulunamaz başlıklı maddesinin buna engel ola-

cağı ileri sürülüyor, oysaki hekimler 1219 sayılı yasa 

ile zaten serbest çalışma hakkına sahiptirler. 1928 

yılından bu yana hekimler bu yasa ile verilen hakkı 

özel olarak bir kanunla yasaklamadığı sürece açıkça 

kullanma haklarına her zaman sahip olmuşlardır. 

Nitekim Devlet Memurları Kanun’unun 1965 yılında 

çıkmasına rağmen bu kanun çıktıktan sonrada ser-

best çalışmaya devam etmişlerdir. Öte yandan 2368 

sayılı 1980 yılında çıkan yasa ise 3. maddesi ile açık-

ça kamuda çalışan hekimlerin serbest çalışmalarını 

yasaklamıştır. 4. maddesinde ise kamuda çalışan 

hekimlerin bazı zam ve tazminatlardan yararlanma-

mak kaydıyla kamu görevleri dışında serbest çalışa-

bileceklerini ifade etmiştir. Yine bu kanunda serbest 

çalışacak sağlık personelinin kendi özel kanunlarına 

göre mesleklerini icra etme yetkisine sahip olmaları 

gerektiğini de belirtmiştir.

Sonuç olarak gerek 80 yılı aşan uygulama, gerek-

se bugün hukuk kurallarını bir bütün olarak yorum-

ladığımızda hekimlerin bugün serbest çalışmalarını 

yasaklayan tek madde 1219 sayılı yasaya Tam Gün 

yasasıyla getirilen 12. maddesindeki aşağıdaki kuru-

luşlardan yalnızca birinde çalışmaları ibaresidir, bu 

yasak hekimlerin dışarıda kısmi zamanlı çalışmalarını 

engellemektedir. 

Anayasa Mahkemesinin bu yasağı iptali ile birlikte 

hekimlerin kısmi zamanlı çalışmalarına devam et-

melerine herhangi bir hukuki engel kalmamıştır. Öte 

yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. 

maddesi ile ilgili Danıştay’a yansıyan uyuşmazlıklarda 

olmuştur. Burada Danıştay özellikle şu hususa bak-

mıştır. 657 sayılı yasanın  28. maddesinin memurla-

rın bütün faaliyetlerini yasaklamadığını, bu maddenin 

yalnızca bu maddede sayılan faaliyetlerde bulunarak 

gelir elde etmelerini yasakladığını yani tacir ya da 

esnaf sayılmalarını gerektiren, ya da ticari mümessil 

olarak nitelendirilecekleri görevleri yapamayacakları-

nı belirtmiştir. 

Nitekim, örneğin bir devlet memurunun memurluk 

görevinin yanı sıra arıcılık faaliyeti yapabileceği, çün-

kü bunun kanunen küçük zirai faaliyet olduğu, esnaf 

ya da tacirlik kapsamında olmadığını bu nedenle de 

yasaklanamayacağını belirtmiştir. Aynı şekilde  za-

ten 1219 sayılı yasada  hekimlik mesleğinin tacirlikle 

bağdaşmayacağı, ikisinin birlikte yürütülemeyeceği 

hekimlik mesleğine ticari bir veçhe verilemeyeceği 

açıkça düzenlendiğinden hekimlerin hekimlik mesle-

ği tacirlik ya da esnaflık mesleği içinde, ya da faaliyeti 

içinde  düşünülemez, değerlendirilemez. Bu nedenle 

de böyle bir yasağın hekimlere uygulanması söz ko-

nusu edilemez.
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Sevgili Meslektaşlarımız,

Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddelerini iptal ettiği Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan dişhekimi meslektaşlarımızın Hukuk Büromuz yorumuna göre 
muayenehane çalışmalarına devam etmelerinde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Buna 
rağmen olası hukuksal işlemlere gelecekte dayanak oluşturması için meslektaşlarımızın bir dilekçe ile 
kurumlarına başvurması önerilmektedir. Hukuk Büromuz gerekli dilekçe örneğini hazırlamıştır.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne
Gönderilmek Üzere …Başhekimliğine

Halen…Hastanesinde/merkezinde… olarak çalışmaktayım. Kamu görevimin dışında muayenehanem bulunmaktadır.

 Bilindiği üzere, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun’a ilişkin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından 2010/29 Esas sayılı dosyada 16.07.2010 günü 
karara bağlanmış ve aynı gün kısa karar açıklanmıştır.

5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” 
ibaresi de  Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve bu ibarenin uygulanması sonradan giderilmesi güç zararlara yol 
açacağından yürürlüğü durdurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından16.07.2010 günü  “Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıkla-
masında”;  “Anayasa Mahkemesinin kararına ve kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların mu-
ayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 
tarihinden itibaren başlayacaktır” denilmiştir. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ibare ile kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan diş hekimlerinin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları zorunlu kılınmış, başka 
kuruluşlarda çalışmaları yasaklanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından bu ibarenin iptal edilmesi ile birlikte bu yasak da 
ortadan kalkmıştır. 5947 sayılı Yasanın 19/a bendi ile 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak olan 
2368 sayılı Yasa’nın 3. maddesinde kamuda çalışan diş hekimlerinin genel olarak kamu dışında çalışmaları, mesleklerini 
icra etmeleri yasaklanmıştır. Aynı Kanunun 4. maddesinde ise belli koşullar altında bu yasağın kaldırılacağı ve serbest ça-
lışmaya izin verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 2368 sayılı yasa ile haftalık çalışma süresi de diğer çalışanlardan farklı olarak 
sağlık çalışanları için 45 saat olarak belirlenmiştir.  2368 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılması ile birlikte kamuda çalışan 
diş hekimlerinin mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra etmelerini yasaklayan hüküm ile 45 saatlik haftalık çalışması 
süresi de ortadan kalkmış olmaktadır.

657 Sayılı Devlet memurları Kanununda memurların kamu görevi dışında bütün gelir getirici faaliyetleri yasaklanmış de-
ğildir. Yalnızca 657 sayılı Yasanın 28. maddesinde belirtilen işleri yaparak gelir elde etmek yasaktır.  Bunlar ise tacir veya 
esnaf veya ticari mümessil  sayılmalarını gerektiren faaliyetlerdir. 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinde 657 sayılı Yasa’nın 
28. maddesine paralel olarak hekimlerin hekimlik yaparken ticaretle uğraşamayacakları, hekimliğin tacirlikle bağdaşma-
yacağı belirtilerek yasaklanmıştır. Altı çizilerek belirtmek gerekirse; 1219 sayılı tıp sanatlarının uygulanmasına dair yasa, 
1965 yılında çıkarılan Devlet Memurları Kanunundan çok önce hekimlik ve diş hekimliği mesleğinin ticari faaliyet olmadığını 
tanımlamıştır.  Yine 1928 yılından bu yana  diş hekimleri açıkça Yasa ile yasaklanan durumlar dışında kamu görevlerinin 
dışında mesleklerini kısmi zamanlı olarak icra ede gelmişlerdir. 1219 sayılı Yasanın 12. maddesindeki yasaklayıcı ibarenin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile birlikte bu yöndeki özel yasak da kalkmıştır. Bu nedenle kamuda çalışan 
bir diş hekimi olarak, tıpkı üniversite öğretim üyeleri gibi mesaimin bitiminde halen yapmakta olduğum kısmı zamanlı işim-
de/ muayenehanemde sağlık hizmeti vermeye devam etme hakkım bulunmaktadır. 

Her türlü hukuksal hakkım saklı olmak üzere; yaptığım açıklamalar dikkate alınarak çalışmaya devam edip edemeyeceğim 
konusunda, Sağlık Bakanlığı uygulamasının yapacağım işlemlere esas olmak üzere  ivedilikle tarafıma yazılı olarak bildiril-
mesi talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Adres:  

Ad Soyad- imza
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Muayenehaneler kapatılmayacak

Danıştay, doktorların özel sektörde çalışmalarını en-
gelleyen düzenlemeyi iptal etti. Karar, diğer kamu 
görevlilerine de yeşil ışık yaktı.

Danıştay 5. Daire, Anayasa Mahkemesi’nin Tam 
Gün Yasası olarak bilinen, doktorların özel sektörde 
çalışmalarını engelleyen düzenlemeyi iptal etmesinin 
ardından, kararın kamuda çalışan doktorları kapsa-
madığını, öğretim üyeleriyle ilgili olduğunu, kamu-
daki doktorların 30 Temmuz’da muayenehanelerini 
kapatmaları gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını idari iş-
lem sayarak, yürütmesini  durdurdu. 

Danıştay, kararın açık biçimde, kamuda çalışan tüm 
doktorları kapsadığını, doktorların da öğretim üyeleri 
gibi muayenehane açabileceklerini belirtti. Anayasa 
Mahkemesi gibi Danıştay da doktorların muayene-
hane açmasının Devlet Memurları Kanunu’ndaki ti-
caret yasağı kapsamına girmediğini vurguladı..

Mesai bitiminde muayenehane

Yapılan açıklamalarda, Bakanlığın Anayasa  
Mahkemesi’nin kararına karşılık, kararı sonuçsuz 
bırakacak biçimde, kararın kamudaki doktorları 

kapsamadığını, sadece öğretim üyeleriyle ilgili ol-

duğunu açıkladığı ifade edildi. Açıklamalarda, bu-

nun üzerine  Danıştay’da dava açıldığı ifade edildi.  

Danıştay’ın kararıyla  bakanlık işleminin Anayasa 

Mahkemesi kararına ve hukuka aykırı olduğunun 

saptandığı ifade edilen açıklamada, “Böylece he-

kimler 30 Temmuz 2010’dan itibaren kamu ku-

ruluşlarındaki mesailerinin bitiminde mesleklerini 

başka kurumlarda da yapabileceklerdir. Danıştay’ın 

verdiği son kararla, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yo-

rumların yanlış olduğu ortaya çıkmıştır” denildi.  

Kararda, bakanlığın, Anayasa Mahkemesi’nin ka-

rarının ardından basın açıklaması yaparak, kararın 

sadece öğretim üyelerini kapsadığını, kamuda ça-

lışan doktorları kapsamadığını bildirdiği anımsatıldı. 

TTB’nin de basın açıklamasının “işlem” kabul edile-

rek iptalini talep ettiği vurgulandı. Kararda,  Anayasa 

Mahkemesi kararına rağmen bakanlığın aynı tarihte 

yaptığı açıklamayla, kamuda çalışan doktorların bu 

kapsamında olmadığını, 30 Temmuz’dan itibaren 

doktorların muayenehanesini kapatması gerektiğini 

duyurduğu ifade edildi. Yaptırım tehdidi içeren ve 

emredici  nitelikteki açıklamanın idari işlem niteliğin-

de olduğu ve dava konusu yapılabileceği kaydedildi.

Danıştay Son Noktayı Koydu
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Tam Gün Yasasının Kısmen İptal Edilmesi Üzerine Sıkça Sorulan Sorular

“Tam Gün Yasası”nın Anayasa Mahkemesinde kısmen iptal edilmesinden sonra kamu görevlisi 

dişhekimlerinin, bu görevlerinin yanı sıra özel dişhekimliği yapmaları da mümkün mü?

Bilindiği üzere 5947 sayılı Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümleri, CHP’nin iptal başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesin-
de görüşülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Yasa’nın çalışma sınırlamalarını üniversite öğretim üyeleri bakımın-
dan tartışmasız biçimde kaldırdı: 5947 sayılı Yasa ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu-
nun 36. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen 
görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra 
edemezler.” hükmü Anayasa Mahkemesinin 15.7.2010 tarih ve 2010/29 E. 2010/90 K. sayılı kara-
rıyla iptal edilmiştir. 

Devlet Memurları bakımından ise dava konusu edilen hükümlerle sınırlı olarak karar verilmiştir. 5947 
sayılı Yasa ile 1219 sayılı Yasanın 12. maddesi değiştirilmiştir. Bu maddede dişhekimlerinin çalışma 
alanları üç ayrı kast / kategori biçiminde belirlenerek bunlar arasında geçiş yasaklanmıştır. Söz ko-
nusu kategoriler genel olarak kamu kurumları ile SGK ile anlaşmalı ve anlaşmasız kuruluşlar şeklinde 
belirlenmiş; dişhekimlerinin bunlardan sadece birindeki sağlık kuruluşunda görev yapabileceği dü-
zenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi  söz konusu maddede “..bentlerden yalnızca birindeki…” ibaresini 
iptal etmiştir. Bu iptal kararıyla madde “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olanlar, aşağıdaki … sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir” halini almış, 
çalışmanın bentlerle sınırlı yürütülebileceğine ilişkin kural ortadan kalkmıştır. Anayasa Mahkemesi bu 
hükme ilişkin Kararında ayrıca yürürlüğün durdurulmasına da karar vererek Yasa hükmünün yürürlü-
ğe girmesiyle doğabilecek, giderilmesi olanaksız zararların da önüne geçmiştir

Devlet memuru olarak görev yapan dişhekimlerinin ikinci bir yerde çalışmalarını yasaklayan düzenle-
me 2368 sayılı Yasanın 3. maddesindeki “Birinci maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan 
personel resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev 
alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemezler; çalıştıkları kurumlardan bu 
Kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 
değişik 16`ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında fıkra hükümlerine uymak koşuluyla belirtilen ödemeler 
dışında mesleki ek gelir sağlayamazlar.” hükmü iken aynı Yasa’nın 4. maddesinde bunun istisna-

“Tam Gün Yasası” ve

Sıkça Sorulan Sorular
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sı düzenlenmiş; kamu görevinin 
yanı sıra özel çalışma yapılabilme-
sinin koşulları belirtilmiştir. Anılan 
Yasa’nın tamamı 5947 sayılı Yasa 
ile yürürlükten kaldırılmış; bu hü-
küm CHP tarafından dava konusu 
edilmemiştir.

5947 sayılı Yasa ile 2368 sayılı Yasa 
yürürlükten kaldırılıp kamu görevli-
si dişhekimlerinin sadece kamuda 
görev yapmalarını temin için 1219 
sayılı Yasanın 12. maddesindeki 
düzenlemede yasak hükmü getiril-
miş; bu yasak Anayasa Mahkeme-
si tarafından iptal edilmekle kamu 
görevlisi dişhekimlerinin bu görev-
lerini tam olarak yerine getirdikten 
sonra özel çalışmalarını, mesela 
muayenehane açmalarını, yasak-
layan bir yasa hükmü kalmamıştır.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklama-
larla kamu görevlisi diş tabiplerinin 
resmi görevlerini yaptıktan sonra 
özel çalışabilmelerinin de mümkün 
olduğuna ilişkin görüşlere katılma-
dığını, 657 sayılı Yasa’nın 28. mad-
desindeki yasak düzenlemesinin 
serbest ya da ücretli bütün özel 
dişhekimliklerini de kapsadığını 
ifade etmekte; 5947 sayılı Yasanın 
yürürlüğe girmesiyle, özel çalışma-
sını sonlandırmayan kamu görevlisi 
diş tabipleri hakkında disiplin işlemi 
yapılacağını öne sürmektedir. 

Her ne kadar 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun Ticaret ve diğer 
kazanç getirici faaliyetlerde bulun-
ma yasağı başlıklı 28. maddesinin 
Devlet Memuru dişhekiminin kamu 
görevi dışında özel çalışmasını ya-
sakladığı iddia edilmekte ise de 
anılan madde hükmü çok sınırlı bir 
yasak düzenlemesi yapmıştır: “Me-
murlar Türk Ticaret Kanununa göre 
(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını ge-
rektirecek bir faaliyette bulunamaz, 
ticaret ve sanayi müesseselerinde 

görev alamaz, ticari mümessil veya 

ticari vekil veya kollektif şirketlerde 

ortak veya komandit şirkette ko-

mandite ortak olamazlar.” Bu dü-

zenlemenin istenen yasağı sağla-

maya elverişli olmaması sebebiyle 

1980 yılında 2368 sayılı Yasanın 

3. maddesi, 2010 yılında da 5947 

sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle özel 

yasaklama getirilmiştir. 

Yinelemek gerekirse 2368 sayılı 

Yasanın 5947 sayılı Yasa ile yürür-

lükten kaldırılması, 5947 sayılı Ya-

sanın 7. maddesiyle getirilen yasak 

hükmünün de Anayasa Mahkeme-

si tarafından iptal edilmesiyle bu 

alanda yasaklayıcı bir yasal düzen-

leme kalmamıştır.

Kurum diş tabipleri ile 4/B’lilerin 

durumu nedir?

Yukarıdaki yorumlar kurum diş ta-

bipleri bakımından da aynı şekilde 

geçerlidir. Ancak 657 sayılı Yasının 

4. maddesinin (B) bendine göre, 

sözleşme ile istihdam edilen ve 

sözleşmelerinde başka bir iş yap-

maları açıkça yasaklanmış olan diş 

tabiplerinin kamu görevinin yanı 

sıra özel çalışmalarına olanak bu-
lunmamaktadır. 

5947 sayılı Yasa ile birden çok 

özel sağlık kuruluşunda çalışmak 

mümkün mü? 

5947 sayılı Yasa ile 1219 sayılı Ya-
sanın 12. maddesi değiştirilerek üç 
kast oluşturulup bunların birbirleriy-
le birleşmeleri yasaklanarak kendi 
içlerinde birden çok sağlık kurulu-
şunda çalışmanın mümkün olduğu 
düzenlenmiştir. Öte yandan, Ana-
yasa Mahkemesi Kararıyla kastlar 
arasında geçiş de serbest bırakıl-
mıştır. Bu durumda SGK ile anlaş-
malı ya da anlaşmasız birden çok 
özel sağlık kuruluşunda dişhekimi 
olarak çalışmanın önünde yasal bir 
engel kalmamıştır. Ancak, söz ko-
nusu madde uygulamasına ilişkin 
esasların Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan çıkartılması gereklidir.

657 sayılı Devlet Memurları Yasa-

sının 28. maddesindeki yasağın 

yaptırımı nedir?

Söz konusu ticaret yasağının yaptı-
rımı aynı Yasanın 125. maddesinin 
(D) bendinin (h) alt bendi uyarınca 
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kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasıdır. Söz konusu yasal dü-
zenleme uyarınca Geçmiş hizmet-
leri sırasındaki çalışmaları olumlu 
olan ve iyi veya çok iyi derecede 
sicil alan memurlar için verilecek 
cezalarda bir derece hafif olanı 
uygulanabilir; verilen disiplin ceza-
sının sicilden silinme süresi içinde 
aynı fiilin tekrar işlenmesi halinde 
ise bir derece ağır ceza verilir 

Ticaret yasağına aykırı davranan bir 
memurun geçmiş sicilleri çok iyi ise 
kademe ilerlemesinin durdurulması 
yerine aylıktan kesme cezası veri-
lebilecektir. Aylıktan kesme ya da 
kademe ilerlemesinin durdurulma-
sı cezasının sicilden silinme süresi 
10 yıldır. Bu süre içinde memur, 
ticaret yasağına aykırı bir eylem-
de daha bulunursa bir derece ağır 
olan ceza verilebilecektir. Buna 
göre ilk verilen ceza aylıkta kesme 
cezası ise ikincisi kademe ilerleme-
sinin durdurulması, ilk verilen ceza 
kademe ilerlemesinin durdurulması 
ise Devlet memurluğundan çıkar-
ma cezası verilebilecektir. 

Uzun zamandır Devlet memu-
ru olarak çalışmakta iken 30 
Temmuz’da istifa edip özel ça-
lışmaya başlarsam memur olarak 
çalıştığım döneme ilişkin haklarım 
saklı kalır mı?

Devlet memuru diş tabibi olarak 
çalışılan süreler emekli olabilmek 
için gerekli olan zamanın hesaplan-
masında dikkate alınacağı gibi her 
hizmet yılı için bir aylık ücret tuta-
rındaki emekli ikramiyesi de ayrıca 
ödenir. Bir başka anlatımla kamu 
hizmetinde geçen sürelere ilişkin 
haklar özel çalışmayla birleştirilerek 
elde edilmiş olan haklar korunur.

Devlet memuru diş tabibi olarak 
çalışmanın yanı sıra yürüttüğü-
müz muayenehanemizi 31 Tem-

muz itibariyle kapatmamız zorun-
lu mudur?

5947 sayılı Yasa ile bu yönde bir 
zorunluluk getirilmiş ise de Ana-
yasa Mahkemesi kararıyla Devlet 
memuru diş hekiminin mesai sa-
atleri dışında mesleğini muayene-
hanesinde yürütmesini yasaklayan 
bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla 
anılan Yasanın yürürlüğe girmesi 
sebebiyle muayenehanelerin ka-
patılmasının da zorunlu olmadığı 
düşünülmektedir. 

Muayenehanemi 31 Temmuz iti-
bariyle kapatıp daha sonra açma-

yı talep edebilir miyim?

Kamu görevlisi dişhekimlerinin 

muayenehanelerini 31 Temmuz’a 

kadar kapatıp ardından muaye-

nehane açmak için yaptıkları baş-

vurunun Bakanlık tarafından reddi 

üzerine, bu işlemin iptali için dava 

açmaları; bu suretle, kamu görevi 

sürerken muayenehane de açılabil-

mesinin tartışılacağı hukuksal süre-

ci başlatmaları mümkündür. 

Sağlık Bakanlığı, Devlet memuru 

dişhekiminin muayenehanesini 

31 Temmuz’dan sonra kapatabilir 

mi?

Muayenehanelerin açılması 1219 

sayılı Yasa’nın 36. maddesine göre 

İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim esa-

sına tabidir. 1999 yılında çıkartılan 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-

lan özel Sağlık Kuruluşları Hak-

kında Yönetmelikte ise izin esası 

benimsenmiş; dişhekiminin İl Sağ-

lık Müdürlüğüne başvurması, bu 

başvuru değerlendirilerek çalışma 

izin belgesi verilmesi gereği düzen-

lenmiştir. Adı geçen Yönetmelik-

te, özel kanunlarına göre serbest 

meslek icra etmek yetkisi bulunan 

diş hekimleri dışında diş hekiminin 

sağlık kuruluşunda çalışamayacağı 
ve çalıştırılamayacağı düzenlenmiş; 
bu durumun saptanması halinde 
düzeltilmesi için 5 gün süre verile-
ceği de belirtilmiştir. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre, 
kamu görevlisi diş hekiminin mu-
ayenehanesi Bakanlık tarafından 
denetlenip dişhekiminin serbeste 
meslek icra etme yetkisi bulun-
madığından bahisle gerekli süreler 
verildikten sonra, çalışma izin bel-
gesinin iptaliyle muayenehanenin 
kapatılması cihetine gidilebilir. 

Bu yöndeki bir uygulama, 5947 
sayılı Yasa düzenlemesi ve bunun 
bir kısım hükümlerinin iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi kararının 
tümüyle yanlış yorumlanması so-
nucunda ortaya çıkabilir. Ayrıca, 
1219 sayılı Yasanın açık düzenle-
mesindeki beyan esasından yönet-
melikle izin esasına geçilmesi de 
başka bir hukuka aykırılıktır.

Muayenehanesi bu şekilde kapa-
tılan bir dişhekiminin derhal idare 
mahkemesinde dava açarak işle-
min yürütmesinin durdurulmasıyla 
iptalini talep etmesi gereklidir. Bu 
davanın kazanılmasından sonra, 
muayenehanenin kapatılması se-
bebiyle uğranılan zararın tazmini 
için gerekli hukuksal girişimin yapıl-
ması da önerilir. Ayrıca, hukuksal 
düzenlemelerin gereğine aykırı bi-
çimde muayenehaneni kapatılma-
sına karar veren memurların Türk 
Ceza Yasası’nda düzenlenmiş olan 
görevi kötüye kullanma suçunu iş-
ledikleri dikkate alınarak haklarında 
suç duyurusunda bulunulup ce-
zalandırılmalarının talep edilmesi 
de yerinde olacaktır. Söz konusu 
süreçlerde, Türk Dişhekimleri Bir-
liği Hukuk Bürosu da istenen hu-
kuksal desteği meslektaşlarımıza 
verecektir.
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—Astra Tech’ten büyüyen güç 

ŞİMDİ KONİK 

APEKS FORMUNDA

OsseoSpeed™ TX implantlar
Bizler Astra Tech Dental’de ürünleri sürekli geliştirmek, güvenilir uzun 
dönem başarı sağlamak ve aynı zamanda sizlerin işini günden güne 
kolaylaştırmak için devamlı gayret içerisindeyiz.

Osseospeed TX İmplantlar ile

•   Farklı yüzeye sahip implantların daha az etkili olabileceği zor vakalar 
dahil tüm hastalar için öngörülen sonuçlar elde edilir.

•    Konik apeks sayesinde tüm vakalarda implantın yerleştirilmesi 
kolaylaştırılır.

•  İmmediyat implantasyon ve erken yükleme protokolleri için 
iyileştirilmiş biyolojik destek sağlanır.

•  Klinik olarak ispatlanmış marjinal kemik seviyesinin korunması 
sağlanır. 

Uzun dönem 
kemik seviyesinin 
korunmasında 
üstünlük

40’tan fazla basılı 
yayında* Astra Tech İmplant Sistemi ile 
kemik kaybının yüklemenin ilk yılı boyunca 
ortalama 0.3 mm olduğu ve sonrasında da 
bu seviyenin stabil kaldığı bildirilmiştir. Bu 
sonuç, “5 yıl sonra ortalama 1.5 mm kemik 
kaybı” olarak belirlenmiş mevcut standart 
norma göre en az dört kat daha iyidir. 
 

*İsteğe bağlı referanslar mevcuttur.
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30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihdas edilen zorunlu mesleki mali sorumluluk 
sigortasına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan sigorta genel şartları ile tarife ve 
talimat taslaklarına ait görüşler TDB tarafından iletildi.

Hazine Müsteşarlığına gönderilen raporda, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, ça-
lışma koşullarına ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan dişhekiminin ortaya çıkan 
zarardan doğrudan sorumluluğunu öngören bu yaklaşımın, evrensel sorumlu-
luk ölçütlerine ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Her gün, yüzlerce hasta muayenesi  ve onlarca işlem yapması beklenen kamuda 
çalışan dişhekimlerinin çalışma şartlarının mesleğini gereği gibi yürütebilmekten uzak 
olmasına ve sistemin çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak şekilde kurgulanması-
na dikkat çekilmiştir. Çalışma koşullarının düzeltilerek hastaların zarar görme-
sinin önüne geçmek yerine, sistemi aynı şekilde bırakarak ortaya çıkacak za-
rarı sigorta ettirmeyi düzenleyen bu anlayışın, sağlık hizmetlerinin niteliğini 
arttırmak gayesinde olmadığının altı çizilmiştir. 

Mesleki
Mali Sorumluluk Sigortası'na
İlişkin Görüşler Hazine Müsteşarlığına İletildi

“Kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şartları mesleği gereği gibi 
yürütebilmekten uzaktır. Sistem çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak 
şekilde kurgulanmıştır.” 
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Diğer  yandan , prim ödenmesinde sorumlunun belir-
lenmesine ilişkin düzenlemenin de Anayasa’da ifade-
sini bulan kamu hizmeti ve kamu görevlisi anlayışına 
temelden aykırı olduğu belirtilerek, kamu hizmetinde 
görevlendirilmiş olan dişhekiminin görevini yaparken 
ortaya çıkabilecek zararın tazminine ilişkin olarak pri-
minin yarısını doğrudan, yarısını da dolaylı olarak öde-
diği bir sigorta yaptırmasının zorunlu tutulmasının, 
kamu hizmeti yürüten herkesin vatandaşa verebileceği 
olası zararlar için sigorta yaptırmasını istemekten farklı 
olmadığı ifade edilmiştir.  

Ayrıca; yasal düzenlemede, özel sağlık kuruluşların-
da çalışan dişhekimlerinin sigorta primlerinin yarısının 
kendileri tarafından ödenmesi de hukuka aykırı olduğu 
vurgulanarak,  bu dişhekimlerinin ilgili sağlık kuruluş-
larında  İş Hukukuna bağlı olarak ücretli çalışmaları 
nedeniyle ilgili giderlerin işveren tarafından karşılanma-
sı gerektiği, aksi yöndeki düzenlemenin, benzer işleri 
yapan mesleki personel arasında işin niteliğinden kay-
naklanmayan farklılıklar yaratılarak eşitlik ilkesine aykı-
rılık oluşturulduğuna yer verilmiştir. 

Bütün bunlardan başka, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin 
zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının Tam 
Gün Yasası içerisinde düzenlenmesi yerine ayrı bir 
yasa ile tıbbi kötü uygulama ve tıbbi komplikasyonlar 
arasındaki farkların da mümkün olduğu kadar belirgin 
şekilde tanımlandığı, yukarıda ortaya koyduğumuz 
yaklaşıma uygun bir düzenleme yapılmasının isabetli 
olacağı  Hazine Müsteşarlığına iletilmiştir. 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İle Genel 
Şartlarına İlişkin Görüşlerimiz.

A-GENEL OLARAK

5947 sayılı Yasanın ilgili bölümüne ilişkin yaptığımız 
değerlendirmede de belirtilmiş olduğu üzere; tabip ve 
diş tabiplerinin meslek uygulamalarında verebilecekleri 
olası zararları karşılamak üzere sigorta yaptırmalarının 
zorunlu tutulmasıyla sağlık hizmetlerinin yürütümüne 
ilişkin sistemde herhangi bir değişiklik yapılmamakta, 
sadece olası olumsuz sonuçların yaratabileceği zarar-
ların kısmen giderilmesine yönelik geçici bir önlem alın-
maktadır. Bir başka anlatımla, hastalara verilebilecek 
olası zararların azaltılmasına yönelik hiçbir iyileştirme-
nin, zorunlu sigorta yoluyla gerçekleşmesi beklenme-
mektedir. Özellikle kamu sağlık kurum ve kuruluşların-
da, çalışma koşullarına ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan 
dişhekiminin ortaya çıkan zarardan doğrudan sorum-
luluğunu öngören bu yaklaşım evrensel sorumluluk 
ölçütlerine ve Anayasa’nın 129. maddesine aykırıdır.

Özellikle kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şart-
larının mesleği gereği gibi yürütebilmekten uzak olması 
ve sistemin çalışan hekimi hata yapmaya zorlayacak 
şekilde kurgulanması nedeniyle her gün, neredeyse 
yüzlerce hasta muayene etmesi ve onlarca işlem yap-
ması beklenen dişhekiminin çalışma koşulları düzeltile-
rek hastaların zarar görmesinin önüne geçmek yerine, 
sistemi aynı şekilde bırakarak ortaya çıkacak zararı 
sigorta ettirmeyi düzenleyen anlayışın toplumun aldığı 
sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırmakla ilgilenmediği 
anlaşılmaktadır.

Öte yandan, zorunlu sigortanın priminin ödenmesin-
de sorumlunun belirlenmesine ilişkin düzenleme de 
Anayasa’da ifadesini bulan kamu hizmeti ve kamu gö-
revlisi anlayışına temelden aykırıdır. Zira, kamu hizme-
tinde görevlendirilmiş olan dişhekiminin görevini ya-
parken ortaya çıkabilecek bir zararın tazminine ilişkin 
olarak priminin yarısını doğrudan yarısını da dolaylı ola-
rak ödediği bir sigorta yaptırmasının zorunlu tutulması 
kamu hizmeti yürüten herkesin vatandaşa verebileceği 
olası zararlar için sigorta yaptırmasını istemekten farklı 
değildir.

Ayrıca, yasal düzenlemede, özel sağlık kuruluşların-
da çalışan dişhekimlerinin sigorta primlerinin yarısının 
kendileri tarafından ödenmesi de hukuka aykırıdır. Söz 
konusu dişhekimleri ilgili sağlık kuruluşlarında ücretli 
olarak çalışmaktadır. İş hukuku ilişkisi içinde işin yü-
rütülmesiyle ilgili giderlerin işveren tarafından karşılan-
ması gereklidir. Aksi yöndeki yasal düzenleme, benzeri 
işleri yapan mesleki personel arasında işin niteliğinden 
kaynaklanmayan farklılıklar yaratılmış olması sebebiy-
le, eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bütün bunlardan başka, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin 
zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının tam 
gün yasası içerisinde düzenlenmesi yerine ayrı bir yasa 
içinde, tıbbi kötü uygulama ve tıbbi komplikasyonlar 
arasındaki farkların da mümkün olduğu kadar belirgin 
şekilde tanımlandığı, yukarıda ortaya koyduğumuz 
yaklaşıma uygun bir düzenleme yapılması isabetli ola-
caktır.

B-GÖRÜŞLERİMİZ

Belirtilen çekinceler mevcut olmakla birlikte mevcut 
yasal düzenleme uyarınca sigortanın uygulanabilmesi 
için çıkartılacak olan tarife ve talimat ile genel şartlara 
ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıda 
sunulmuştur.

1- Sigorta Primi

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigor-
tası tarife ve talimatında risk gruplarının ve olay başı 
teminat tutarlarının belirlenmesi bilimsel çalışma sonu-
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cunda olmalıdır. Bu çalışmada sadece uzmanlık ya da 
çalışma alanları değil, asıl olarak çalışma koşulları ve 
mesleki yeterlikler dikkate alınmalıdır.

Anılan çalışma tamamlanıp mesleki hataya sebep olan 
çalışma ortamlarına ilişkin belirlemeler yapılana kadar, 
primlerin belirlenmesinde yapılması gereken, bütün 
diş hekimlerinin olay başı ve toplam teminat tutarla-
rını belirleyen bir düzenleme yapılmasıyla, ödenecek 
prim tutarına kesinlikle makul bir tavan getirilmesidir. 
Prim tavanının belirlenmesinde, geçmiş yıllarda dişhe-
kimliğindeki mesleki hata sebebiyle Sağlık Bakanlığının 
ve varsa sigorta şirketlerinin ödemek zorunda kaldığı 
tazminatlara ilişkin verilerin dikkate alınması uygun bir 
yaklaşım olacaktır.

Sigorta primi belirlendikten sonra yıllar içinde herhangi 
bir zarar oluşmaması, sigortacının herhangi bir ödeme 
yapmaması sebebiyle prim miktarında oransal indirim-
ler yapılabilmesi bütün sigorta kollarında uygulanmak-
tadır. Burada da benzer bir yaklaşım gösterilmiş ancak 
bu oran primin yüzde yirmisi ile sınırlanmıştır. Sigorta 
priminin serbest olarak belirlendiği bir yaklaşım karşı-
sında, indirime ilişkin sınırlamanın haklı bir gerekçesi 
bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, dişhekimleri arasında risk gruplarına 
ilişkin ayrımlar yapılmaksızın, yargısal kararlarla öde-
nen tazminat miktarları gözetilerek saptanacak makul 
bir teminatın belirlenmesi ve buna uygun olarak prim 
miktarının da optimum düzeyde belirlenmesi gereklidir.

2- Sigortanın ferdi olarak yapılması

Talimatta, kamu ya da özel sağlık kurum veya kuru-
luşlarında çalışan diş tabiplerinin, çalıştıkları kurumlar 
tarafından ferdi olarak sigortalanacağı; grup sigortası 
şeklinde düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

5947 sayılı Yasanın 8. maddesine göre diş tabipleri, 
“…tıbbi kötü uygulama nedeniyle  kendilerinden talep 
edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapı-
lacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır.”

Yasanın düzenlemesine göre sigorta dişhekimi tarafın-
dan yaptırılması, bir başka anlatımla sigortanın tarafının 
dişhekimi olması gereklidir. Talimat düzenlemesinde 
ise dişhekiminin çalıştığı kurumun bu sigortayı yaptır-
ması düzenlenmiş olmakla bu durum yasal düzenle-
meye aykırıdır.

Diğer taraftan, dişhekimlerinin çalıştıkları yer itibariyle 
ya da bütünüyle diş hekimi olmaları hususu gözetilerek 
grup sigortası yaptırmaları mümkün olmalıdır. Bu grup 
sigortası dişhekimlerinin bir araya gelmeleri suretiyle 
yaptırılabileceği gibi meslek örgütü tarafından da yap-
tırılabilmelidir. Grup sigortasının yasaklanmış olmasının 
da hiçbir haklı gerekçesi bulunmamaktadır.

3- Poliçenin feshi

Talimat düzenlemesinde poliçenin, dişhekiminin ça-
lıştığı kurum tarafından yaptırılması gerektiğine ilişkin 
hukuka aykırı yaklaşımın sonucu olarak; poliçenin feshi 
de ilgili kuruma bırakılmıştır. Oysa ilgili yasal düzenle-
mede, zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının ama-
cına ilişkin düzenlemede de belirtilmiş olduğu üzere, 
sigortalanan risk, dişhekiminin mesleki faaliyeti nede-
niyle ortaya çıkan zarar olasılığıdır. Bu durumda, poli-
çenin dişhekimi taraf kılınarak yapılması; gerektiğinde 
poliçenin feshinin de çalıştığı kurum değil ilgili dişheki-
mi tarafından yapılabilmesi gereklidir.

Bu noktada, Genel Şartlar içinde yer alan, sigortacının 
sözleşmeden caymasına ilişkin hükümlerin zorunlu si-
gorta mantığına aykırı olduğunu da vurgulamak gere-
kir. Taraflar arasında yapılmış olan sigorta poliçesinin, 
riskin gerçekleşmesi ya da rizikonun ağırlaştığına ilişkin 
değerlendirmesi sebebiyle sigortacıya cayma hakkının 
tanınması uygun değildir. Zira, mesleki faaliyetin ya-
pılabilmesi için zorunlu olduğu yasa ile belirtilmiş olan 
sigorta “zorunlu” olmasına karşın bu düzenlemeyle, 
dişhekiminin mesleki faaliyetini sigortalayacak bir şirket 
bulamaması riski ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu riskin ortadan kaldırılabilmesi için öncelik-
le bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketinin poliçe 
tanziminden kaçınamayacağının belirtilmesi ile sigorta-
cının cayma hakkına ilişkin düzenlemelerin genel şart-
lardan çıkartılması uygun olacaktır.

4- Sigortanın konusu

Genel Şartlarda A.1. Sigortanın Konusu’nun birinci pa-
ragrafında “poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa eder-
ken” ibaresinin “yapmaya yetkili olduğu mesleki faali-
yeti ifa ederken” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 
Değişik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen poliçe-
lerde alana uygun olmayan, daraltıcı veya yanlış mes-
leki faaliyet tanımları yapılabilmektedir. Diş Hekimleri-
nin mesleki faaliyetlerinin sınırları 1219 sayılı yasa ile bu 
yasa uyarınca çıkarılan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uz-
manlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmek-
tedir. Yine diş hekimlerinin mesleki faaliyet alanlarına 
ilişkin yetki belgelerinin (diploma) edinilmesi ve kapsa-
mı hukuk kuralları ile belirlenen biçimde verilmektedir. 
Bu nedenle hukuken yapmaya yetkili oldukları mesleki 
faaliyet biçimdeki ibarelerin uygulamada doğacak so-
runları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.

Ayrıca, sigorta süresi içinde yapılan mesleki faaliyet-
lerden dolayı gerçekleşen zararın teminat altına alın-
masında, sözleşme süresinin bitimden itibaren iki yıllık 
süre sınırına yönelik düzenleme son derece yetersiz-
dir. Bu iki yıllık süre sınırı kaldırılarak, sigortalı ile hasta 



332010 • Sayı: 2

arasındaki hukuki ilişkiye göre belirlenen zamanaşımı 
süreleri içinde talep edilmesi koşulu ile sigortacı tara-
fından ödenmelidir. Süre sınırında ısrar edilmesi halin-
de ihtiyari mesleki mali sorumluluk sigortalarında kabul 
edilmeye başlandığı üzere bu süre en az beş yıl olarak  
belirlenmelidir.

5- Teminat dışında kalan haller

Genel Şartlarda, teminat kapsamı dışında kalan mes-
leki faaliyet belirlenirken “sınırları hukuk kuralları ve etik 
kurallar ile tespit edilen” mesleki faaliyet dışında kalan 
faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri tanımla-
ması yapılmıştır.

Söz konusu tanım içinde yer alan ve mesleki faaliye-
tin sınırını belirlediği kabul edilen “etik kurallar” kavram 
olarak bir mesleki faaliyetin sınırını belirlemekten çok 
faaliyetin yapılması sırasındaki etik ilkeleri belirler. Bu 
yanıyla, söz konusu kuralların çerçevesi oldukça belir-
siz / fluğ olduğu gibi kimi zaman yasal düzenlemeler-
den farklı da olabilir.

Sigorta konusu mesleki faaliyetin çerçevesinin belir-
lenmesinde etik kurallar kavramının kullanılmaması ya 
da etik kural olarak tanımlanan kodların açıkça belirtil-
mesi, uygulamada yaşanabilecek birçok sorunun önü-
ne geçilebilmesi bakımından, gereklidir.

Ayrıca, idari ve adli para cezalarının teminat dışında 
kalmasına ilişkin düzenlemenin de kaldırılması gerek-
tiği düşünülmektedir. Zira söz konusu adli ya da idari 
para cezasının sebebi sigorta ile zarar riski teminat al-
tına alınmış olan mesleki faaliyettir.

Bütün bunlardan başka, A.3.b düzenlemesinde yer 
alan, sigortalı tarafından kasten sebep olunan olayın 
teminat dışında kalacağına ilişkin düzenlemedeki kav-
ramın “sigortalının zarar verme kastıyla sebep olduğu 
olay” olarak düzenlenmesinin, düzenlemenin amacını 
daha iyi ifade edeceği düşünülmektedir.

6- Yükümlülükler

Tarafların rizikoya ilişkin yükümlülüklerinin düzenlen-
mesinde, riziko ile ilgili bütün bilgi ve belgelerin gecik-
meksizin sigortacıya verilmesi dişhekiminin yükümlülü-
ğü olarak tanımlanmıştır.

Oysa dava öncesinde rizikonun gerçekleştiği hallerde, 
sigortacının sigortalıdan hastaya ilişkin kayıt ve belge-
leri ancak hastanın yazılı onayının varlığı halinde alabi-
leceği, inceleyebileceği yönünde hüküm eklenmelidir. 
Çünkü hekimlerin, hasta ve hekim ilişkisinin niteliği 
gereği kamu hukukundan kaynaklanan sır saklama 
yükümlülüğü ile özel hayatın gizliliğinin korunması yü-
kümlülüğü bulunmaktadır. Sigortacı ile imzaladığı si-
gorta sözleşmesi diş hekiminin diğer yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmamaktadır. Hem hasta haklarının ko-
runabilmesi hem de hekimlerin olası hukuki sorumlu-
luklarının bertaraf edilebilmesi için bu düzenlemenin 
yapılmasında yarar bulunmaktadır.

Ayrıca, tanımlanan sürelerin taraflarca etkili olarak 
kullanılabilmesi için, ihbar süresi ile ilgili ifade edilen 5 
günlük sürenin ve genel şartlardaki diğer sürelerin “iş 
günü” olarak düzenlenmesi gereklidir.

7- Tazminat ve ödenmesi

Genel Şartların “Tazminat ve ödenmesi” kısmında ri-
zikonun gerçekleşmesi halinde “Özel durumlar hariç 
olmak üzere” hangi belgelerin istenileceğinin poliçe 
ekinde açık ve anlaşılır olarak belirtilmesi gereğine işa-
ret edilmiştir. Bu düzenlemede yer alan, “özel durum-
lar” belirsiz bir kavramdır. Sigortalı karşılaştığı olayda 
hangi belgeleri sigortacıya vereceğini net biçimde bi-
lebilmelidir. O nedenle, düzenlemede kullanılan “özel 
durumlar” ibaresinin açıklığa kavuşturulması gereklidir.

8- Sigorta ettirenin ve sigortalının durumu

Genel Şartların (C.4) hükmünde yer alan düzenlemede 
sigortalı ve sigorta ettirene yüklenen yükümlülüklerin 
diğeri tarafında yerine getirilmesi halinde sigortacının 
sırf bu nedenle durumun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz 
etme hakkı bulunduğu belirtilmektedir. Oysa sigorta 
ettiren veya sigortalı tarafından yerine getirilen edim 
ile yükümlülük ifa edilmiş kabul edildiğine göre bunun 
durumu ağırlaştıran bir etmen olarak kabul edilmesine 
olanak olmadığı açıktır. Söz konusu düzenlemenin son 
cümlesinin çıkartılmasının uygun olacağı düşünülmek-
tedir.

9- Uzlaştırma

Dava dışı anlaşmaya ilişkin, iyi yapılandırılmış bir uzlaşı 
kurulu kurulmalıdır.

Uzlaşmayı kabul edip etmeme konusunda kurumun ya 
da sigorta şirketinin değil diş hekiminin isteği belirleyici 
olmalıdır. Genel Şartlarda uyuşmazlıkların giderilmesi 
için dava dışı uzlaşı yollarına ilişkin bir yapılanma ön-
görülmemiştir. Oysa 5947 sayılı Yasada zorunlu sigor-
tanın getiriliş gerekçesinde zarar görenlerin haklarına 
daha çabuk ve tam olarak kavuşmalarının amaçlandığı 
belirtilmiştir.

Oluşturulacak bu kurulda, 3224 Sayılı Türk Diş Hekim-
leri Birliği Yasasının 11/g bendi uyarınca yönetim kuru-
luna “Meslek mensuplarının birbirleriyle hastalarla veya 
hasta sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uzlaştırmaya 
veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturma-
ya çalışmak” görevi verilen Diş Hekimleri Odalarına da 
etkin olarak yer verilmelidir.
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Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair 2010/1 numaralı Tebliğ 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlandı.
Tebliğe göre;

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami 
teminat tutarı 300.000 TL’dir. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri 
için geçerlidir. Risk gerçekleşmemiş olsa bile, olay başı azami teminat miktarı sözleşme 
süresi boyunca aynı kalır. Tebliğe göre Prim Tutarları 4 basamakta değerlendirilmektedir.

Prim Tutarları (4.Basamak) Prim Miktarı

I.Grup 150

II. Grup 300

III.Grup 500

IV.Grup 750

Dişhekimleri II. Grupta değerlendirilirken, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Protetik 
Diş Tedavisi III. Grupta , Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ise IV.Grupta değerlendirilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, dişhekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta 
acentasına ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan 
kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçe-
sinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta 
acentasının kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili 
kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, dişhekimleri ve tıpta uzmanlık mev-
zuatına göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri kurum ve 
kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir, ödenen primlerin yarısı 
sigortalıya yansıtılır.

Mesleklerini serbest olarak icra eden hekimler, dişhekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri ta-
rafından ödenir. Tebliğin genel olarak değerlendirilmesinde eksiklikler ve yanlışlıklarla dolu 
acele ve özensiz hazırlandığı tespit edilmiş olup,  yayınlanan tebliğ ile ilgili gerekli itirazların 
yapılacağını meslektaşlarımıza duyururuz.

Mali Sorumluluk Sigortasının
Usul ve Esasları Yayımlandı
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1- Sigorta Hangi Riskleri Karşılıyor?

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk 
kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki 
faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan taz-
minat talepleri,

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından 
kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen 
mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da 
narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonu-
cunda meydana gelen olaylar,

d) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai 
şartlar dışında kalan bütün riskleri karşılıyor.

2- Sigortayı Yaptırmaya Kim Yetkili?

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip-
ler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri 
tarafından,

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip-
ler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren 
sıfatıyla kurumları tarafından,

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş 
tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tara-
fından, yaptırılır.

3- Sigorta Hangi Zararları Karşılıyor?

Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci 
maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş ta-
bipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanla-
rın; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonu-
cu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini 

sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edi-
len zararlara,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürür-
lükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece 
sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek 
taleplere,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine 
karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat veri-
lir. 

4- Sigorta Sözleşmesi, Sigortalı Olunduğu
Sürece Zaman Sınırı Olmaksızın Bütün Zararları
Karşılıyor mu?

Hayır karşılamıyor, bir üst maddedeki sözleşme türüne 
göre; ya sözleşmeden bir yıl önce veya sözleşme süre-
sindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları sözleş-
me süresi içinde bildirilmesi koşuluyla karşılıyor, ya da 
sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan 
zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip 
eden iki yıl içinde  bildirilmesi koşulu ile karşılıyor.

 Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim 
lehine uzatılması mümkündür. 

5- Teminat Tutarı Ne Kadar?

Teminat tutarı olay başına 300.000.TL (üçyüzbin) dir. Bu 
miktarın poliçede hekim lehine arttırılması mümkündür.

 6- Primler Nasıl Ödenir?

a) Kamuda çalışan diş hekimleri; yaptıracakları sigor-
ta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta 
acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tuta-
rının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda 
döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan 
kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri öde-
meler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya 
da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme 

Zorunlu Mesleki 
Sorumluluk Sigortası 
Hakkında Bilgiler
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makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum 
tarafından en geç otuz gün içinde yapılır. 

b) Özel sağlık kurumlarında çalışan diş hekimlerinin 
sigorta sözleşmesinin primleri, kurum tarafından si-
gortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen 
primin yarısı sigortalıya yansıtılır. 

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden diş hekimle-
rinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından 
ödenir. 

İkinci yıl normal primlerin nasıl tespit edileceğine ilişkin 
bir yöntem  belirlenmemiştir.

7- Sigortacıya Ne Zaman ve
Nasıl Bildirim Yapılır?

a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dâhilinde ol-
mak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması 
veya,

b) Sigortalıya karşı yapılan tebligat sonucu davanın 
veya hukuki takibin öğrenilmesiyle, 

c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının so-
rumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafın-
dan karar altına alınması hallerinde

riziko gerçekleşmiş olur.  

Hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde içinde bil-
dirmesi gerekir;

Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir 
tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai 
kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı 
derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai 
kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, 
davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigor-
tacıya vermekle yükümlüdür.

8- Sigortacı Tazminatı Ne Zaman Öder?

Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibi-
nin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını 
veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer 
gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya ku-
ruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde 
gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olma-
yan zararlara ilişkin tazminatı öder.

9- Zorunlu Sigortaya İlişkin Genel
Şartlar, Tarife ve Talimatında
Belirtilen Şartları  Diş Hekimi Lehine
İyileştirmek Mümkün Müdür?

Evet. Odamız ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından Si-
gorta Şirketleri ile bu yönde görüşmeler sürdürülmekte 
olup, sonuçları çok kısa süre içinde üyelerimize duyu-
rulacaktır.

10- Aynı Zamanda Birden Fazla İşte Çalışan
Diş Hekimleri Tek Sigorta Mı Yaptıracaktır?

Yayınlanan düzenlemelerde; aynı zaman diliminde bir-
den fazla sağlık kuruluşunda çalışan hekimler için, ça-
lıştıkları  kurumların sigortacıya yapacakları primi ödeme 
yükümlülükleri konusundaki bir düzenleme yapılmamış-
tır. Ancak 1219 Sayılı Kanuna eklenen Ek 12 nci madde 
ile mesleğini icra eden diş hekimlerine her yaptıkları iş 
için ayrı ayrı değil, bir bütün olarak mesleklerinin icrası 
için zorunlu sigorta yaptırılması öngörülmüştür. Anayasa 
uyarınca mali yükümlülüklerin ancak kanun ile düzen-
lenmesi olanaklı olup, kanunda da nerede icra edilirse 
edilsin icra edildiği yere göre değil mesleğin icrası için 
sigorta  zorunluluğu getirildiği için tek sigorta yaptırılma-
sı zorunludur.

11- Diş Hekimlerinin Ödeyeceği Primler
Sabit midir?

Yayınlanan tarifede prim miktarları risk gruplarına göre 
sabit olarak belirlenmiştir. Bunların sigorta şirketleri ta-
rafından arttırılması yasaktır.  

Diş hekimliği 2 nci risk grubunda yer almakta olup prim 
tutarı 300 TL’dir. Diş hekimleri yönünden bazı uzmanlık 
dalları belirlenerek bunlara üçüncü risk grubunda yer ve-
rilmiş ve primleri de 500 TL olarak belirlenmiştir. Ancak 
diş hekimliğinde uzmanlığı öngören Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili çizelgesinin 
Danıştay 8. Dairesi Tarafından yürütmesi durdurulmuş 
ve Sağlık Bakanlığının bu karara itirazı Danıştay İdari 
Dava Daireleri tarafından reddedilmiştir. Bu nedenle he-
nüz diş hekimliğin de uzmanlık hukuken yoktur.  Hukuki 
duruma aykırı olarak sigortaya ilişkin tebliğ, talimat vb. 
düzenlemelerle diş hekimliğinde uzmanlık alanları ihdas 
edilemez. Bu nedenle de bütün diş hekimlerinin uzman-
lık ayrımı olmaksızın ikinci risk grubunda yer alan diş ta-
bibi üzerinden sigortalarını yaptırarak denk düşen primi 
ödemeleri gerekir.

12- Diş Hekimine Dava Açılması Sigorta
Primlerini Artırır mı? 

Tek başına hasta ya da yakınları tarafından tazminat da-
vası açılması sigorta priminin arttırılması için yeter koşul 
değildir. Yayımlanan düzenlemede ancak yargı kararı 
sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir 
olay nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay ne-
deniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya daha fazla 
tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzen-
lenmiştir.
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Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali So-
rumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin 
Usul ve Esaslara Dair 2010/1 numaralı Tebliğ 21 
Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlandı.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak geçen yıldan iti-
baren meslektaşlarımızı bu konuda belirli bir ücret 
karşılığı sigortalatmış gerek seminerler ve gerek-
se de  kongrelerde  bu konuda gerekli tedbirleri 
almaları için neler yapılması gerektiğini anlatmış-
tık. Bizler bugünü daha önce görmüştük. Çünkü 
hatalı hekimlik uygulamaları konusunda  odalara 
gelen şikayetler, bu konuda bilirkişi tespitleri ve 
sonucunda açılan davalar her geçen gün artmak-
taydı. Hekimlerimiz bu açılan davalar sonucunda 
ya tazminat ödemeye mahkum olmuşlar veya 
hastalarıyla anlaşma yoluna gitmişlerdi.

Ankara Dişhekimleri Odasına ise tıbbi uygulama 
hataları nedeniyle  2006 yılında 13, 2007 yılında 
27 ve 2008 yılında ise 37 şikayet yapılmıştır. Şi-
kayetler sayısal olarak değerlendirildiğinde artış 
miktarının yıllara oranla önemli oranda artmakta 
olduğu ise ortadadır. Şikayetlerin yıllara göre art-
masının nedenlerini incelediğimizde ;

* Komplikasyonların ve sistemden kaynaklanan 
aksaklıkların sağlık personeli hatası olarak yo-
rumlanması

* Hasta ve hekimler arasındaki maddi anlaş-
mazlıklar nedeniyle

* Hekimler arası rekabet dolayısıyla hastaları 
yanlış yönlendirmeler (Etik olmayan davranış-
lar)

* Hastaların sağlık sistemi ve sağlık personelin-
den beklentilerinin artması

* Medyada bu yönde yapılan yayınların artması
* Bazı avukatların bu tür davaları özel çalışma 

alanı olarak belirlemeleri
* Hasta Hakları Merkezlerinin Hekim  Şikayet 

Merkezleri olarak kullanılması'nı sayabiliriz.

Bu durumda dişhekimlerinin yaptıkları müdahale-
ler önem kazanmakta, bu müdahalelerin hukuka 
uygunluğu konusunda bir takım kurallara uyul-
masının gerekliliği ortaya konarak, bu hukuka uy-
gunluğun sağlanması konusunda dişhekimlerinin 
yapması gereken işlerde büyük önem arz etmek-
tedir.  

Dişhekimlerinin yapmış oldukları tıbbi müdaha-
leler kişinin bedenine doğrudan müdahale niteli-
ğinde olduğundan esasen hukuk düzenimiz bakı-
mından da birer haksız fiil ve suç oluşturmaktadır.

Bu nedenle dişhekiminin bu eylemlerinden ötürü 
cezalandırılmaması için bir takım temel koşullara 
uyması gerekmektedir.

* Teşhis ve tedavi uygulayanın dişhekimi olması
* Endikasyon
* Hastanın rızasının bulunması
* Hekim müdahalesinin uzmanlığın gerektirdiği 

şekilde ve özen yükümlülüğüne uyacak şekil-

de  gerçekleştirmesidir.

Kayıtlarımız
Maddi
Delillerimiz

Hazırlayan : Serdar Sütcü



38 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Neden kayıt tutarız ?

* Hastaya uygulanan bakımı kronolojik olarak  kayıt 
etmek,

* Tedavi şeklini planlamak ve değerlendirmek,
* Araştırmalar için klinik verileri toplamak,
* Malpraktis vakaları için gerekli olan delilleri sağla-

mak. 
* Kimliklendirme vakalarında 

Bugün için gerek öğretide, gerekse uygulamada ger-
çek olan hekimin faaliyetinin kaydını tutmak yükümlü-
lüğünde olduğudur. Aynı zamanda hastanın kayıtlara 
bakma hakkı ise bir kişilik hakkı olarak anlaşılmakta-
dır.   

* Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’ndeki 
(1998) Madde 15; “Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi 
Alma Hakkı”

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı 

Genel Olarak Bilgi İsteme 

Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine 
uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve 
muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale 
usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya 
çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri 
ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak 
bilgi istemek hakkına sahiptir. Sağlık durumu ile ilgili 
gereken bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, 
temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı olması 
halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta, sağlık 
durumu hakkında bilgi almak üzere bir başkasına 
da yetki verebilir. Gerek görülen hallerde yetkinin 
belgelendirilmesi istenilebilir. 

Hasta, tedavisi ile ilgilenen tabip dışında bir başka 
tabipten de sağlık durumu hakkında bilgi alabilir.

* Madde 16: Kayıtları inceleme hakkı

Kayıtları İnceleme 

Madde 16- Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler 
bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili 
veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir 
suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi 
ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

  Tedavi sürecinin kayıt altına alınması sonraki tıbbi 
müdahalelerin sağlıklı yapılabilmesi bakımından da 
büyük önem taşımaktadır. Kayıt tutma yükümlülüğü-

nün bir nedeni de hastaya kendisi ile ilgili yapılan teş-
his ve tedavi işlemlerinin her an için bir başka hekimin 
kontrolüne geçirebilme imkanı’nın tanınmasıdır.

* Madde 25; hastanın Tedaviyi Reddetme ve Dur-
durması;

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma 

Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller dışında 
ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu 
hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine 
uygulanması planlanan veya uygulanmakta 
olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını 
istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin 
uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya 
veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına 
anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması 
gerekir. Bu hakkın kullanılması, hastanın sağlık 
kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine 
kullanılamaz.

Bugün için kayıt tutma yükümlülüğü hekim bakı-

mında hafızasını tazelemenin ötesinde bir fonksiyon 

görmekte ve hekimin özenli tedavi yükümlülüğünün 

bir parçası olarak görülmektedir. Kayıt tutma yüküm-

lülüğünün amacı tedavinin emniyet içinde yapılması, 

delillerin güvenceye alınması ve sorumlu tutulabilme-

sidir.    

Adli Tıp Kurumuna tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili ola-

rak gönderilen dosyalar da mevcut tıbbi belgelerin 

çok eksik doldurulduğu, düzgün arşivlenmediği ve  

çekilen grafilerin kaybolduğu görülmektedir. 

Kayıtlardaki genel bilgiler;

Hastanın öyküsü, şikayetleri, teşhis, yapılan tedavi, 

önerile, ilaç yazılmış ise ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler, 

aydınlatılmış onam belgesi ile ilgili bilgi, standart teda-

viden sapma  gelişim süreci, operasyonun gelişimi, 

narkozun gelişimi, beklenmeyen aradaki olaylar, yo-

ğun bakım, taburcu raporları, yapılan tavsiyeler kayıt 

altına alınmak zorundadır. 

Diş Kaydı Tutma Kılavuzu

*  Tüm sayfalarda hasta ismi olmalı,

* Sayfalar kronolojik sırayla yerleştirilmeli,

* Kayıtlar muayene sırasında tutulmalı,
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* Yazılar okunaklı olmalı,
*  Kayıtlar siyah tükenmez kalemle yapılmalı ve dü-

zeltmeler yapıldıktan sonra paraf atılmalı,
*  Sadece uluslararası standart kısaltmalar kullanıl-

malı,
* Kayıtlar  yazılırken boşluk bırakılmamalı,
* Hasta ile yapılan telefon görüşmelerinin özeti for-

ma kaydedilmeli,
* Kayıtlarda hasta hakkında subjektif yorumlar ya-

pılmamalı,
* Acil durumlar için bir hasta yakınının kaydı alınma-

lı,
* Kayıtların paylaşılması gereken durumlarda kopya 

kullanılıp, asıl kayıt hasta dosyasında saklanmalı,
* Ameliyatın gerekli olduğu durumlarda ameliyat ne-

denleri ayrıntılı olarak kaydedilmeli.  

Kişisel Bilgiler

* İsim  * Soy İsim * Yaş  * Cinsiyet  * Adres  * Telefon

* Hasta Yakınının Telefonu

Hastanın Dental ve Tıbbi Geçmişi

* Hasta ağzındaki restorasyonların şeması ve kod-
ları,

* Hastanın mevcut hastalıkları,

* Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların listesi,

* Hastanın allerjisi var ise ayrıntılı açıklama,

* Hastanın madde ve alkol kullanımı ile ilgili bilgiler,

* Her randevudan sonra hastalığın seyri ile ilgili bilgi-
ler,

* Özel işlemler ve ameliyatlar ile ilgili imzalı onam 
formu,

* Hastanın ilaçlara, tedaviye ve işlemlere cevabı,

* Radyolojik ve labaratuvar raporları,

* Hastaya sunulan öneriler,

* Başka bir hekimden konsültasyon istendi ise so-
nuçlar.

* Aydınlatılmış Onamı

• Fotoğraf Kayıtları

• Radyografik kayıtlar

• Diş modelleri

Diş hekimleri hastalarının kimlik bilgileri, uygulanan 
tedavileri, yazdıkları reçeteleri, hastalarının sağlık du-
rumlarıyla ilgili önemli olabilecek durumları  kayıt ede-
cekleri  İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı Protokol defter-
leri tutmak zorundadırlar.

Değerlendirme veya becerinin savunabildiği durum-
larda, uygun olmayan kayıtlar davacının iddialarının 
ilk odak noktasını oluşturacaktır. Tıbbi sorumluluk 
davalarında, olay sıklıkla muayenehane dosyasının, 
Diş hekiminin kararlarını ve hareketlerini destekleye-
cek gerekli bütün bilgileri tam ve doğru bir şekilde 
içerip içermediğinin kontrolüne dönüşür. Dosya diş 
hekiminin teşhis veya hareketini destekleyecek yeterli 
derecede veri içerirse, haksız iddialara karşı savunma 
daha kolaylaşır. 

Diğer taraftan, önemli verilerin eksikliği, diş hekiminin 
doğru hareket ettiği yolundaki savunmasını, iddianın 
temelsiz olduğunu kanıtlamada başarısız kalmasına 
yol açacak derecede zedeleyebilir.

Bu nedenledir ki düzgün tutulmuş kayıtlar özenli bir 
tedavinin kanıtı, aynı zamanda bunları ispatlayacak 
maddi delillerimizdir.





Plak tabakasının...

Saklanacak yeri yok

Oral-B PRO-EXPERT’in 16º hassas açılı 
çapraz kılları: 
•	Proksimal	yüzeylere	%31’e	kadar	daha	fazla	nüfuz	eder*	

•	Proksimal	yüzeylerdeki	plak	tabakasının	%99’unu	uzaklaştırır	

•	Diş	eti	iltihabını	sadece	4	haftada	belirgin	şekilde	azaltır	

* Standart, düz fırçaya kıyasla

Oral B dergi A4.indd   1 3/10/10   3:41:25 PM
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TDB 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Meslek Sorunları Sempozyumu 
Uludağ Sonuç Bildirgesi

Son günlerde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılar sonucu insanların hayatını 

kaybetmesi, şiddetin yine hakimiyet kazanmaya başlaması, meslek sorunlarını tar-

tıştığımız 2010 Haziran’ında hepimizi derinden sarsmıştır. Aynı topraklar üzerinde 

yüzyıllardır birlikte yaşayan insanların, uygulanan yanlış politikalar sonucu birbirine 

yabancılaşmasını ve birbirinden uzaklaşmasını toplumdaki gerginliği tırmandıran en 

önemli sebeplerden biri olarak görüyoruz. Şiddetin her türlüsünü ve gücünü şiddet-

ten alan saldırganları kınıyoruz. Şiddete ve şiddete dayalı politika yapanlara karşı ve-

rilecek en güzel cevabın, toplumsal barış talebini en yüksek perdeden dillendirmeye 

devam etmek olduğunu, mevcut sorunların çözümünün de demokratik yollarla ve 

toplumun her kesiminin mutabakatıyla gerçekleştirildiğinde anlamlı ve kalıcı olacağını 

düşünüyoruz.

Anlamlı ve kalıcı çözümlerin sağlık alanında da gerçekleşebilmesi, uygulanan sağlık 

politikalarının sağlık meslek örgütleri ile birlikte planlanması ve toplumun diğer kesim-

21-23 Haziran 2010 Bursa – Uludağ

Meslek Sorunları 
Sempozyumu
TDB 17.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, 21- 23 
Haziran tarihlerinde Bursa Uludağ Kar tanesi Otel’de yapıldı. 

Dişhekimliği mesleğinin sorunlarının masaya yatırıldığı Meslek Sorunları Sempozyumu’nda, 
“Sağlık Sisteminin Ağız Diş Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi ve Ulusal Ağız Diş Sağlığı 
Politikasının Oluşturulması” konusu tartışıldı. 

Sempozyumda Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları temsilcilerinin yanı 
sıra Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan da 
temsilcilerin yer aldığı; “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Dağılımı Planlaması”,  “Ağız ve Diş 
Sağlığı Harcamaları ve Finansmanı”  ile  “Ağız ve Diş Sağlığı Örgütlenme Modeli  ve İnsan 
Gücü Planlaması”  isimli  3 Çalışma Grubu Prof.Dr.İnci OKTAY`ın koordinatörlüğünde 
çalışmalarını tamamladı.  Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Serdar SÜTCÜ ve Dt. Helin 
ARAS TEK bu çalışmalar içersinde yer aldılar.
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lerince anlaşılır ve kabul edilebilir 

olması ile mümkündür.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin mali-

yet analizi esasına dayalı bilimsel 

temelde oluşturduğu Asgari Ücret 

Tarife’sinin iki yıl herhangi bir ge-

rekçe gösterilmeden onaylanma-

ması ve Sağlık Bakanlığı’nın 2007 

yılında yine kendi onayladığı Asgari 

Ücret Tarifesi’ni 2010 yılında yarı 

yarıya indirerek onaylaması diş-

hekimi emeğinin ve dişhekimlerini 

temsil eden meslek örgütünün yok 

sayılması demektir. Ayrıca indirile-

rek onaylanmış bu fiyatlarla kaliteli 

ve sağlıklı bir hizmet vermek müm-

kün değildir

Bazı hükümleri 30 Temmuz’da yü-

rürlüğe girecek Tam Gün Yasası ile 

zorunlu hale getirilecek olan Zo-

runlu Mesleki Mali Sorumluluk Si-

gortası, sigorta şirketlerinin iştahını 

kabartırken, hekimleri; hastalar, 

avukatlar ve sigorta şirketleri karşı-

sında bilinmezliğe sürükleyecektir. 

Bizler, hasta haklarının olmasını 

ve kusurlu mesleki uygulamalarda 

gereğinin yapılmasını savunuyo-

ruz. Şu anda hastaların haklarını 

aramalarının önünde bir engel yok-

tur. Tıbbi kötü uygulamalara ne-

den olan şartları düzeltmek yerine, 

zararı tazmin yoluyla sigortacılığa 

kaynak aktarmak amacıyla hazır-
lanmış bu yasa iptal edilmelidir. 

Meclis komisyonlarında görüşül-
meye devam eden Kamu Hasta-
ne Birlikleri Yasası ile son halkası 
da tamamlanacak olan Sağlıkta 
Dönüşüm zinciri ile giderek artan 
sayıda kamu sağlık çalışanı söz-
leşmeli yapılıp, ucuz iş gücü haline 
dönüştürülürken; serbest çalışan 
meslektaşlarımızın da sayıları gide-
rek artan Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezleri karşısında emeklerini ucuz-
latmaktan veya muayenehanelerini 
kapatmaktan başka seçeneği kal-
mamaktadır. 

Çözüm, ağız ve diş sağlığını genel 
sağlıktan ayrı düşünmeden sağlık 
eğitimini yaygınlaştırmak, koruyu-
cu sağlık hizmetlerini öncelemek, 
dişhekimlerinin dengeli coğrafi 
dağılımını sağlamak, sağlık hakkını 
ve sağlık çalışanlarının haklarını gü-
vence altına almakla mümkündür.

Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda 
son şekli verilen, Sağlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Sosyal Güven-
lik Kurumu, Yüksek Öğretim Ku-
rulu temsilcileri, akademisyenler 
ve konunun ilgilisi dişhekimlerinin 
hazırladığı Ulusal Ağız Diş Sağlığı 
Politikası raporunu kamunun ilgili 
kurumlarına ileteceğiz. Toplumun 

ağız diş sağlığı göstergelerinin 

iyileştirilmesi amacıyla bir model 

öneren bu raporun gereğini yap-

masını siyasi iktidardan bekliyoruz.

Sonuç olarak; 

Türk Dişhekimleri Birliği,

* Sağlık reformu adı altında yapı-

lan düzenlemelerle sağlık çalı-

şanlarını ve halkı mağdur eden, 

*  Ağız ve diş hastalıklarını sağlık 

sorunu olarak görmeyen,

* İnsan gücü planlaması yapma-

dan Ağız Diş Sağlığı Merkezleri 

açarak muayenehane dişhe-

kimliğini gözden çıkaran,

* Konunun asıl tarafı meslek ör-

gütümüzü yok sayarak ve her-

hangi bir bilimsel kriter ortaya 

koymadan dişhekimliğinde uz-

manlık dallarını arttıran, 

* Kontrolsüzce dişhekimliği fa-

külteleri açarak,  kontenjanları 

arttırarak eğitim kalitesinin düş-

mesine ve her yıl yüzlerce işsiz 

dişhekimi mezun olmasına yol 

açan,

* Asgari ücret tarifemizi iki yıl 

onaylamayarak beklettikten 

sonra 2003 yılı rakamları sevi-

yesine indirerek onaylayan ve 

hekim emeğini değersizleştiren, 

* Zorunlu Mesleki Mali Sorumlu-

luk Sigortası ile hekimleri sigor-

ta şirketlerine mahkum eden,

* Kamuda ve özelde tüm dişhe-

kimlerinin emeğinin yok sayıl-

masına neden olan,

Anlayışa karşı her platformda mü-

cadeleye devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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09.05.2010  tarihli Haber Türk gazetesinde yayınlanan bir haberde, 08.09.1999 günlü 
Resmi Gazetede yayımlanan 4447 Sayılı Kanun’un Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım-
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nda emekli aylıklarının belirlenmesinde 
memur maaş katsayılarının kullanılması yöntemine son verildiği, bunun da emeklilerin 
düşük emekli maaşı almalarına neden olduğu öne sürülerek, Bağ-kur emeklilerinin bir 
dava açılması sonucu bu hak kaybını telafi edebilecekleri belirtilmekteydi.

Bu haber üzerine 2000 yılı sonrası Bağ-Kur’dan  emekli olan meslektaşlarımızın hak 
kaybı var mıdır, var ise bu kaybın telafisi mümkün müdür konusunda yapılan incelemeler 
sonucunda konu ile ilgili avukatlarımızın görüşleri aşağıdadır;

“Anayasa Mahkemesi Kararı göz önüne alındığında, 01.01.2000 yılından sonra Bağ-kur 
emeklilerinin maaş artışlarında memur maaş artış oranlarının esas alınması uygulaması-
nın terk edilmesinin Bağ-kur emeklileri ile memurlar arasında ve Bağ-kurdan 01.01.2000 
tarihinden önce ve sonra emekli olan vatandaşlar arasında eşitsizlik yarattığı düşünüle-
bilir. 

Emekli maaş artışlarında Kanunda belirtilen TÜFE oranlarının dikkate alınmadığı yıllardaki 
eksik ödemeler için 1479 sayılı Kanunun 70. maddesinde görevli kılınan iş mahkeme-
lerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açılması mümkün görülmektedir. Ayrıca 
söz konusu davada Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
KurumuKanunu’nun 36. ve 50. maddelerinin Anayasanın 2. ve 10. maddelerine aykı-
rı olduğu gerekçeleriyle ortaya koyularak, düzenlemelerin Anayasa Yargısına taşınması 
mümkündür. 

Eksik ödenen emeklilik maaşlarına ilişkin davaların Borçlar Kanunu’nun 125. maddesin-
de düzenlenen 10. yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olacağı da düşünülebilir. Hal 
böyleyken her iki yorumun da en az 10 yıllık zamanaşımını öngördüğü ve Bağ-kur emek-
lilerinin 2000 yılından itibaren doğan hak kayıplarını dava yolu ile talep etmelerine engel 
teşkil etmediği düşünülmektedir."

Yukarıda özet olarak sunulan avukat görüşleri bir davanın olumlu sonuçlanabileceğini 
öngörmekle birlikte, yargı süreci sonunda davanın kaybedilebileceği ve bunun da bir 
takım dava masraflarının davacıya yük olabileceği anlamına geleceği unutulmamalıdır. 

Bu nedenle bir bağ-kur emeklisi meslektaşımızın dava açmasının sağlanması ve davanın 
odamızca takip edilerek sonuçlandırılması, olumlu sonuç alınması halinde meslektaşla-
rımız için örnek karar teşkil etmesi fırsatının yaratılmasına oda yönetim kurulunca karar 
alınmıştır. Bir meslektaşımızın davası odamız tarafından üstlenilmiş ve dava açılmıştır. 
Dava gidişatı ve sonuçları meslektaşlarımıza bildirilecektir.

Bağ-Kur Emeklisi
Meslektaşlarımız 
Hak Kaybına Uğruyor
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Bazı kamu kuruluşları, bunların vakıfları, bazı sigorta firmaları, bir takım özel 
firmalar üyelerinin-çalışanlarının ağız diş sağlığı tedavi giderlerini çeşitli derecelerde 
karşılamakta ve bu hizmeti de dişhekimi muayenehaneleri ve poliklinikler ile özel 
hastanelerin diş bölümlerinden almaktadırlar. Bu hizmetleri özelde çalışan tüm 
meslektaşlarımız fatura karşılığı verebilmektedirler. Bununla beraber bu ilgili kuruluşlar 
bazı meslektaşlarımızla da bireysel sözleşme imzalayarak üyelerine-çalışanlarına bu 
anlaşma yaptıkları meslektaşlarımızın isimlerini bildiriyorlar. Zaten yasal olarak özel 
bir fiyatlandırma söz konusu olmayan bu anlaşmalar asgari ücret tarifesi baz alınarak 
işletiliyor (işletilmesi gerekir!!!). Bu anlaşmalar odamız tarafından da onaylanarak ve 
bir nüshası da odamızda kalacak şekilde devreye giriyor. Bu durum tamamen yasal 
ancak aslında bu anlaşmalar ilgili kuruluşların üye veya çalışanlarını sınırlamıyor, 
hastalar istedikleri dişhekiminden, anlaşmalı görünen dişhekiminden alacakları 
hizmeti aynı koşullarda alabilirler ve faturaları ödenmek zorundadır. Hal böyle iken 
hastaların eline verilen anlaşmalı hekimler listesi sanki bağlayıcıymış gibi bir durum 
ortaya çıkıyor.

Bu nedenle bu listelere girmek isteyen arkadaşlarımızın bu anlaşmaları yapan 
kuruluşların listesine sahip olmak isteyecekleri ve buna hakları da olduğunu 
düşünerek bugüne kadar onayladığımız anlaşmalardaki kuruluşların isimleri liste ile 
açıklanmaya karar verilmiştir. İleride de yeni onaylanan anlaşmalar oldukça listeye 
eklenen kuruluşlar hemen o gün ilan edilecektir. İlgili kuruluşların istediği evraklar 
ve koşullar bu kuruluşlardan öğrenilerek anlaşma imzalandığında odamıza onay 
için gelindiğinde hemen onaylanacaktır. Bu işlemlerde kendilerine zorluk çıkarıldığını 
düşünen meslektaşlarımızın odamıza başvurmaları durumunda gerekli uygulamalar 
tarafımızca başlatılacaktır.

Anlaşmalı
Kurumlar Hakkında
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Meslektaşlarımız arasında haklı bir tepkiye neden olan Gazi Üniversitesi ile Yenimahalle 
Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında Yenimahalle Karşıyaka’da 
“G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Karşıyaka Ek Hizmet Birimi” adı altında açılan oluşumun hukuki 
zeminini araştırmaları için avukatlarımıza verdiğimiz talimat sonrası oluşan görüşler sonrası 
dava açılmasına karar verilmiştir. İncelemeler sonucunda oluşan hukuki görüşler şöyledir. 

• Öncelikle söz konusu birimin diş hekimliği eğitimine yönelik bir yüksek öğretim birimi 
değil ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesi amacıyla oluşturulan bir Poliklinik olduğu 
görülmektedir. Oysa 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında Diş Hekimliği 
Fakültelerinin böyle bir görev ve yetkisi bulunmadığı gibi Üniversitelerin ağız ve diş sağlığı 
hizmeti vermek amacıyla Poliklinik açıp işletmesi de olanaklı değildir. Nitekim Yasa’nın 3/j 
maddesi uyarınca Üniversiteler ancak “eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli 
alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için 
eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yüksek öğretim kurumu” 
olarak “Uygulama Ve Araştırma Merkezi” açabilir. Yasanın bu hükmü kapsamında Fakülte 
Hastanesinde eğitim hizmeti zaten verilmektedir. 

Diş Hekimliği Fakültesinin, 4734 sayılı Yasa kapsamında sağlık hizmetini ihale yoluyla satın 
alıp böyle bir birim açıp işletmesi olanaklı değildir.  Bir an için Yasa kapsamında hizmet alımı 
yapılabileceği kabul edilse dahi Ek Hizmet Birimini açmakta ve burada diş hekimi istihdam 
etmek bakımından Yasa hükmündeki koşulların da mevcut olmadığı görülmektedir. Nitekim 
eğitim vermekle görevli ve yetkili Diş Hekimliği Fakültesinin önceden öngörülemeyen derecede 
bir eğitim personeli yetersizliği içinde bulunması, mevcut personel ihtiyacının ise ancak bu 
şekilde karşılandığını söylemek hukuken mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen avukat görüşleri doğrultusunda ilgili davanın açılması Yönetim Kurulumuzca 
karar altına alınmıştır.

Gazi Üniversitesi
Semt Polikliniği'ne Dava

Dişhekimliği fakültelerinin poliklinik hizmeti vermek gibi bir görev ve yetkisi yoktur.

Gazi Üniversitesi ile Yenimahalle Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında 
Yenimahalle Karşıyaka’da açılan “G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Karşıyaka Ek Hizmet Birimi” 
hakkında; ilgili birimin yüksek öğretim birimi olarak değil,  ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesi 
amacıyla oluşturulan bir Poliklinik olduğu gerekçesiyle Ankara Dişhekimleri Odası tarafından dava 
açılmıştır.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında Diş Hekimliği Fakültelerinin Poliklinik hizmeti 
vermek gibi bir görev ve yetkisi bulunmadığı gibi Üniversitelerin ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek 
amacıyla Poliklinik açıp işletmesi de olanaklı değildir. Yasa’nın 3/j maddesi uyarınca Üniversiteler 
ancak “eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek 
dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü 
bir yüksek öğretim kurumu” olarak “Uygulama Ve Araştırma Merkezi” açabilirler. 

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından, yukarıda belirtilen gerekçelerle Gazi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Ek Hizmet Birimi hakkında Ankara 8. İdare Mahkemesi’ne, 31.05.2010 tarihinde duruşma 
ve yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmıştır.

TDB WEB SİTESİ’nden
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Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde, 
Deniz Üs Komutanlığı’na bağ-
lı İkmal Destek Komutanlığı’na 
PKK’lı teröristlerin düzenlediği 
roketatarlı saldırıda 7 asker şehit 
oldu, 8 asker yaralandı.
Şehitlerimize Allah’ tan rahmet 
dilerken, yaralı evlatlarımıza acil 
şifalar diliyoruz. 
Atatürk’ün hayali olan büyük 
Türkiye idealine karşı girişilen ve 
terör örgütünün hain saldırıları ile 
desteklenen faaliyetlerin ulusu-
muzun birlik ve beraberliğini asla 
bozamayacağını; bu saldırıların, 
tersine milli mücadele ruhunu 
sağlamlaştırarak kirli emelleri 
olanları boğacağını ümit ediyo-
ruz.

Ayrılıkçı Terörü 
Kınıyoruz

Ankara Valiliği Sağlık 
Müdürlüğü’nün odamıza gön-
derdiği 18,05,2010 tarih B.10.4. 
ISM.4.06.00.02-310/1656 sayı-
lı yazısına göre, Şifa Kimya İlaç 
Kozmetik San. ve Tic. Aş. ‘nin 
ruhsatına sahip olduğu “Serum 
Fizyolojik Burun Damlası” adlı 
müstahzarın 24(İ.T:01,2010-
SKT:01,2012) seri numaralısını 
2. sınıf B seviyesinde geri çekme 
işlemi uygulanmıştır. 

Ayrıca 01,06,2010 tarih ve B.1 
0.4.ISM.4.06.00.02-310/1771 
sayılı yazısına göre, Drogsan İlaç-
ları San. ve Tic. A.Ş. adına izinli 
“Droser Burun Damlası” isim-
li ara ürüne ait 09 11 2134 012 
(SKT:11.2012) seri numaralı nu-
munenin mikrobiyal kontaminas-
yon limit testi sonucunda toplam 
aerob bakteri sayısı 7,4x104 cfu/
ml  (max.limit 102  cfu/ml), top-
lam küf ve maya sayısı 3,6x104 
cfu/ml (max.limit 102 cfu/ml) bu-
lunmuş olup Av.Farm.2008/5.1.4 
kategori 2’ye göre uygun olmadı-
ğından numune uygun bulunma-
mıştır. 

Bu nedenle “Droser Burun Dam-
lası” isimli ara ürünün 09 11 2134 
012 (SKT:11.2012) seri numa-
ralısına, 15 Ağustos 1986 tarih 
ve 19196 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi 
Müstahzar, madde, malzeme ve 
terkipleri ile bitkisel preparatla-
rın geri çekilmesi ve toplatılması 
hakkında yönetmelik” e göre 2. 
Sınıf B seviyesinde (eczane, ecza 
deposu, hastane vb.) geri çekme 
işlemi uygulanmıştır.

İlaç Geri Çekme

Plansız programsız olarak, yerel 
siyasetçilerin karar vermesiyle 
açılan dişhekimliği fakülteleri’nin 
sayıları 32’ ye ulaştı. Aynı sıkıntıyı 
yaşıyan eczacılar da yeni fakülte 
açılmasını istemiyor. TEB, ecza-
cılık eğitimini kalitesinin düşme-
sinin bir halk sağlığı olduğunu 
vurguladı. TEB, eğer eczacılık 
fakültesi açılacaksa, bu konuda 
ki ısrar devam edecekse alt ya-
pısı ve eğitici kadroları eczacılık 
eğitimini vermeye yeterli kurum-
lara izin verilsin dedi. Bilimsel-
likten uzak bir anlayışla, alt yapı 
ve öğretim elemanı  yetersizliği 
ile açılan fakülteler gelecek için  
büyük olumsuzluklar yaratacağı 
kaydedilmiştir.

Eczacılar da Yeni 
Fakülte İstemiyor

TDB / DENTSPLY 
Öğrenci Programı 

2010 Sonuçlandı

Türk Dişhekimleri Birliği tarafın-
dan yürütülen ve DENTSPLY 
tarafından desteklenen Dişhe-
kimliği Öğrenci Programı Jürisi, 
programa katılan projeleri de-
ğerlendirdi. Yapılan değerlendir-
mede dereceye giren öğrenciler 
belirlendi. Birinciliği Gazi Üniver-
sitesi ‘nden  Anıl ÖZYURT, ikin-
ciliği İstanbul Üniversitesi’nden 
Çağdaş Çağlar LAÇİN, 
üçüncülüğü ise Hacettepe 
Üniversitesi’nden Gülüzar Fatma 
BÜYÜKTEPE kazandılar. De-
receye giren öğrencilere çeşitli 
ödüller dağıtıldı.

Kamu Zararlarına 
İlişkin Duyuru

Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulunun 14.06.1974 tarih-
li Resmi Gazetede yayımlanan  
kararında; “hatalı ödemelerin 
geri alınmasının, hatalı ödemenin 
yapıldığı tarihten başlamak üzere 
60 gün içinde mümkün olduğu, 
60 günlük süre geçtikten sonra 
geri istenmesinin mümkün ola-
mayacağı,…” ifade edilmektedir. 
Bu nedenle, idarelerin kendi ih-
malleri ve bilgi azlığı gibi neden-
lerden dolayı idari işlemlere da-
yanılarak yapılan fazla ve yersiz 
ödemelerin, ödemenin yapıldığı 
tarihten başlamak üzere 60 gün-
lük dava açma süresi içinde faizi 
ile birlikte geri istenilmesi gerek-
mektedir.
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İsrail devletinin Gazze’ye yardım 
götüren insani yardım konvoyu 
gemilerine düzenlediği saldırıyı kı-
nıyoruz. Bu saldırı insanlığa, ulus-
lararası tüm hukuki ve etik değer-
lere karşı bir kafa tutmadır.

 İsrail hükümeti, Gazze’ye uygu-
ladığı ambargoyu delme girişim-
lerine tıpkı daha önce Dökme 
Kurşun Operasyonu’nda olduğu 
gibi orantısız güç kullanarak engel 
olmak istemiştir. 31 Mayıs günü 
sabah saat 04:00 dolaylarında 
İsrailli komando birliklerince hava-
dan ve denizden gerçekleştirilen 
operasyon büyük bir can kaybıy-
la sonuçlanmıştır. Olay hakkında 
İsrail devletinin uyguladığı sansür 
nedeni ile yeterli bilgi alınamaması 
da İsrail devletinin haksız saldırı-
larının sonuçlarını karatma çabası 
olarak düşünülmektedir.

Gazze’ye insani yardım götüren 
uluslararası sivil toplum kuruluşla-
rına İsrail tarafından yapılan bu si-
lahlı saldırıyı kabul etmek mümkün 
değildir. Bu insanlık dışı saldırının 
gerekçesi ne olursa olsun mazur 
gösterilemez.

Saldırıda hayatını kaybeden insani 
yardım gönüllülerine rahmet, acılı 
ailelerine sabır dilerken, uluslara-
rası topluluğun bu saldırının kar-
şılığında İsrail devletine ağır yaptı-
rımlar uygulaması için daha fazla 
beklememesi gerektiğini belirtiyo-
ruz.

İsrail’e Kınama

Ankara Valiliği Sağlık 
Müdürlüğü’nün Odamıza gön-
derdiği yazıda “Cefaks 750mg 
IV/IM Enjektabl Toz İçeren Fla-
kon” adlı müstahzarın A0020 
(SKT:12.2011) seri numaralısı, 
yapılan inceleme ve analiz so-
nuçlarına göre uygun bulunma-
dığından, “Cefaks 750mg IV/
IM Enjektabl Toz içeren Fla-
kon” adlı müstahzarın A0020 
(SKT:12.2011) seri numaralısına 
“Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, 
Madde, Malzeme ve Terkipleri ile 
Bitkisel Preparatların Geri Çekil-
mesi ve Toplatılması Hakkında 
Yönetmelik”e göre 2. sınıf B se-
viyesinde (eczane, ecza deposu, 
hastane vb) geri çekme işlemi uy-
gulanmıştır.

İlaç Geri Çekme

Sağlık hizmet ve harcamaları et-
kinleştirilecektir.

2010 yılında SGK Başkanlığı ko-
ordinasyonunda, toplamda ma-
liyet artışına yol açmadan Sağlık 
Uygulama Tebliğinde yer alan 
fiyatlar gerçek maliyetlere göre 
güncellenecek ve teşhise dayalı 
fiyatlandırma sistemi yaygınlaştı-
rılacağı ve gereksiz ilaç ve hizmet 
kullanımını önleyecek tedbirler 
alınacağı, Sağlık giderlerinde glo-
bal bütçe uygulaması yaygınlaştı-
rılacağı açıklanmaktadır.

DPT (2010-2012) 
Orta Vadeli 

Program

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’nın 12.05.2010 tarih 
ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Tebliği uyarınca si-
gortalıların  istirahatli  (raporlu) 
oldukları sürelerle ilgili bildirim 
sürelerine yönelik işverenler için 
yeni düzenleme getirilmiştir. 

Tebliğe göre işverenler, 
12.05.2010 tarihinden itibaren 
sigortalıların istirahatli (raporlu) 
oldukları sürelerle ilgili işyerinde 
çalışmadıklarına dair düzenle-
yecekleri bildirimi, raporun bittiği 
tarihten itibaren 5 iş günü içinde 
elektronik ortamda Sosyal Gü-
venlik Kurumuna göndermeleri 
gerekmektedir. 

Rapor süresi 10 günden az ise 
bittiği günden, 10 gün ve daha 
uzun süreli istirahatlarda ise 
10’ar günlük sürelerin bittiği 
ve son 10 günlük süreden arta 
kalan istirahat süresinin bittiği 
tarihten itibaren başlayacak-
tır. Bildirimde hiç bulunulmaması 
halinde asgari ücretin 5 katı tu-
tarında 3.645.TL, bildirimin geç 
verilmesi halinde ise asgari üc-
retin 2 katı tutarında 1.458.-TL 
idari para cezası uygulanacaktır. 

Sigortalı Çalışanların 
İstirahatlerinin Bildirimi
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TDB 4.Ulusal Öğrenci Kongresi, 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde Konya’da Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

Kongre kapsamında düzenlenen “Biz ve Problemlerimiz” konulu panelde tartışılan konular ışığında 
TDB 4.Ulusal Öğrenci Kongresi  Sonuç Bildirgesi hazırlandı. 

Sonuç bildirgesinde dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin eğitimleri sırasında yaşadıkları  güncel sorunlara 
değinilerek, fakülte yönetimlerinden beklentileri  ve taleplerine yer verildi.  

3-4 Nisan’da  Konya Öğrenci Kolunun ev sahipliğinde düzenlenen TDB 4.Ulusal Öğrenci Kongresi’ne 
ülkemiz  fakültelerinden 198 öğrenci katıldı.

 

TDB 4.ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ  SONUÇ BİLDİRGESİ

• Türkiyede ve yurt dışında dişhekimliği

• Dişhekimliğinin psikodinamikleri

• Biz ve problemlerimiz

• Dişhekimliğinde acil yaklaşımlar ve sedasyon konulu toplam 4 panele yer verildi.

• Exchange hakkında bilgilendirme ve Konya gezisi yapıldı. 

Biz ve problemlerimiz panelinden elde edilen bilgiler ışığında öne çıkan noktalar ise şunlardan 
oluşmaktadır:

1. Sarf malzemelerin fakülteler tarafından karşılanması ve Staj içi barajların düşürülmesi ve Yaz stajına 
kalan öğrencilerin sadece eksik kalan işlerinden mesul olması önceden tamamlamış oldukları işlerin 
tekrarlatılmaması. Stajların son günlerinde öğrencilere hasta verilmemesi

2. Merkezi sterilizasyondan öğrencilerin faydalanmasının sağlanması. Sterilizasyon saatlerinin ve 
kontenjanının arttırılması Ünitlerin yenilenmesi, teknik olarak desteklenmesi. Fakülte içi hijyen 
koşullarının iyileştirilmesi 

3. Kantinlerin özelleştirilmemesi ve fiyatlarının kontrol edilmesi. Fakültelerdeki bilgisayar odası, 
kütüphane gibi çalışma alanlarının iyileştirilmesi. Fakültelere ait yemekhanelerin oluşturulması

4. Fakülte şartlarına göre müfredat oluşturulması serbest diş hekimliğinde basit ortodontik problemlere 
müdahale edebilmek için ortodonti stajlarında stajyer hekimlerin hasta bakmalarına imkan verilmesi.
İlk yardım dersinin teoriklerinin pratik uygulamalarla desteklenmesi Radyoloji kliniklerinin Türk Atom 
Kurumunun belirlediği özelliklere uygun hale getirilip teknik donanımlarının iyileştirilmesi ve de 
radyoloji derslerinin teoriklerinin pratik uygulamalarla desteklenmesi

5. Fakültelerde hasta havuzu oluşturulması. Günlük hasta almında sınırlama yapılması İlk muayenede 
her hastadan kan tahlili istenmesi. Hasta hekim ilişkisi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
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ADO : İhsan bey bu ihale ile ilgili, hastane söz-
leşmelerinin iptali ile ilgili ilk duyumları ne zaman 
aldınız ne düşündünüz?

İhsan Tomruk : Bu ihalenin olacağını 2009'un 
sonunda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 
yapılan bir toplantıda öğrendik. Bir yetkili üzerimiz-
de çok baskı var, ihale sistemine döneceğiz dedi.  
Bizde, İnsan sağlığının ihalesi olmaz dedik. Fakat 
siz isteseniz de istemeseniz de olacak dediler. 
2010'un 25 Şubat’ında Resmi gazetede yayınladı-
lar.14 Nisanda hemen Sağlık Bakanlığı yönergeyi 
geri çekti. Sözleşme yönergesini iptal edince iha-
le süreci de başlamış oldu. 1 Hazirandan itibaren 
sözleşmelerin fesih kararı verilmiş oldu.  Fiyatlar 
çok düştü, 30 liralık ihale 13-14 liraya, 45 liralık is-
kelet döküm fiyatı da 20 liraya düşüyordu. İnsan 
sağlığıyla dalga geçiyorlar. 

ADO : Peki bu kararı duyunca neler yapmaya 
karar verdiniz?

İhsan Tomruk : Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğüyle görüştük, kendilerine durumu ilettik. İşinize 
gelirse yapın, işinize gelmezse yapmayın, biz bu 
saatten sonra ihale sistemine döneceğiz dediler. 
İhale yapılacak dediler. Biz de ihalenin zararların-
dan bahsettik. Hastane şartnameleri hazırlanırken 
bizde içinde olalım istedik. Bize siz nasıl olacaksı-
nız, siz devletin maliye bakanlığının işine nasıl karı-
şırsınız dediler. Herkesle görüştük, herkese sorunu 
anlattık, hatta SGK yetkilileriyle görüştüğümüzde 
bunun kendileriyle ilgili olmadığı Sağlık Bakanlığı-
nın kararı olduğunu söylediler. Çalmadığımız kapı 
kalmadı, her görüşmede kişisel görüşlerini belirt-
tiklerinde haklı olduğumuzu söylediler ama kimse 
lehte bir şey yapmadı. Ankara Odası olarak dava 
açmaya karar verdik, SGK ’yı , Sağlık Bakanlığı-
nı  karşınıza almayın diyenler oldu. Avukatlarımızla 
görüştük, bütün kanunları önümüze döktük, baktık 
ki haklıyız.  İnsanların burada bir yıllık sözleşmeleri 
var, masraflar yapıldı, yıllık malzemeler alındı, labo-

Diş Teknisyenleri’nin 
Başarısı…
İhale ile Hizmet Alımı Ertelendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği gerekçe 
gösterilerek  Sağlık Bakanlığı’nca  sabit ve hareketli protezlerin ihale usulü 
hizmet alımına gidileceği kararına  tepki gösterilerek resmi kamu kurum ve 
kuruluşlara bir düzenleme getirilmemesi halinde Diş Teknisyenleri Odaları 
tarafından hizmet verilmeyeceği  kararı açıklanmıştı.   

Dişhekimliği bileşenlerinin mesleki gelecekleri bakımından haklı taleplerinin 
ilgili resmi kurumlarca dikkate alınması gerektiği, haklarının savunulması 
noktasında Ankara Dişhekimleri Odası olarak kendilerine her türlü 
desteğimizi vereceğimizi açıklamıştık.  Bu gelişmelerden sonra 03/06/2010 
tarih ve 27600 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sabit ve 
hareketli protezlerin ihale usulü ile alınması 01/01/2011 tarihine ertelenmişti. 
Konu ile ilgili olarak Diş Teknisyenleri Derneği Başkanı İhsan Tomruk ile 
görüştük.
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ratuarların fiziki şartları değiştirildi, altı ay içersin-
de sözleşmeler fesih edilemez dedik. Danıştay’a, 
Sağlık Bakanlığı’na  25 Şubat’ta çıkartmış olduğu 
SUT  tebliği ’nin iptali için, yürütmeyi durdurma ka-
rarı almak için bir dava açtık, artı aynı dava içinde 
Sağlık Bakanlığı 14 Nisan’da yönergeyi iptal ettiler 
ya, yönergenin iptalinin iptali için dava açtık. Bir-
de şu anda iptal edilen geriye döndürülen altı aylık 
süreyle daha çalışma hakkı verilen o maddelerin 
iptalini istedik. Türkiye genelinde 20 dava açtık. 

ADO : SGK'da yeni bir birim kurulmuş…

İhsan Tomruk : Evet, bu çalışmalar üzerine SGK 
25 Mayıs’ta kendi içersinde bir daire başkanlığı 
kurdu. Sağlık Hizmetleri Daire  Başkanlığı. Sağlık 
Bakanlığı bu çalışmalarla ilgili müdahil olamaya-
cak, işleri bu daire başkanlığı yapacak. Duyumları-
mıza göre bu kurul 31 Aralık’tan sonraki süreç için 
tüm çalışmaların nasıl olacağına  dair bir komisyon 
oluşturacakmış, ama bu sadece bir duyum.

ADO : İhale zamanında neler yaptınız?

İhsan Tomruk : Toplantılar yaptık, Ankara'da ki 
185 labaratuvarı topladık, hepsine tek  tek  duru-
mu anlattık, kimsenin ihalelere girmemesini istedik. 
Dışarıdan girerlerse ne olacak dediler, ben de dı-
şarının sözünü ben veriyorum, Ankara’ya soktur-
mayacağım yeter ki siz  Ankara  olarak kendinize 
sahip olun dedim.

ADO : Nasıl sokturmadınız?

İhsan Tomruk : Biz onlarla bir prensip anlaşması 
yaptık. İzmir’den çekiniyorlardı, ben onlar bu pa-
ralara yapmazlar dedim, böyle ikna ettim. Biz de 
diğer yerlerde girmeyeceğiz dedim.

ADO : Bu duruş açısından gerçekten bir başarı, 
tebrik ederim. Hükümetin ben yaptım oldu man-
tığıyla tek başına hareket etmesi, her ortamda 
sektörün bileşenlerini yok sayarak kararlar alma-
sına iyi bir duruş ders oldu, şimdilik geri adım 
da attılar. Biz de bu mesleğin bileşenleri olarak 
sorunun başından beri sizlerde biliyorsunuz ta-
kipçisi olduk, yanınızda olduk, ilk günkü toplan-
tılarda itibaren desteğimiz sürdü. ADO olarak 
sektörün bileşenleriyle beraber olma düşünce-
miz değişmedi bu desteğimiz sürecek. Sonuçta 
bu destekler karşılıklı olmalı, bu duruşları birlikte 
göstermeliyiz. 

İhsan Tomruk : Odalar bize bu konuda büyük des-
tek verdi. Diş hekimleri çalıştıkları teknisyenlere bu 
ihalelere girmemesi için baskı yaptı. Ankara Diş 
hekimleri Odası da ilk günden itibaren bu deste-
ğini verdi, burada sizlere de bir kez daha teşekkür 
ederiz.

ADO : 1 Ocak 2011’de ne olacak ?

İhsan Tomruk : İhale devam edecek, yedi aylık 
süre içersinde  kanuna aykırıydı, yapamazlardı. Bu 
tarihten sonra sözleşmeler olmayacak, o zaman 
ihaleyi açıyoruz diyecekler. Bakanlık kızacak belki 
10 liradan yapın diyecekler, belki de maliyet ana-
lizlerine bakıp 40 liradan ihaleye çıkacak, o zaman 
da biz insanları engelleyemeyiz.

ADO : Öneriniz ne ?

İhsan Tomruk : İhaleye karşıyım, eski sözleşme 
sistemindeki fiyatlar yükseltilerek daha kaliteli bir 
hizmet verilmesinden yanayım. Sağlığın ihalesi ol-
maz.
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Siz "Zafere Kaçış" (Escape to Victory) diye bir film 
izlediniz mi?

2. Dünya Savaşı sırasında; esir kampindaki tutsaklar 
ile Alman Yıldız Takımı arasında yapılan futbol ma-
çında, esirlerin yenilmeleri emredilmiştir.

Tabii ki tek taraflı faullerin, hakaretlerin, alayla-
rın bininin bir para oldugu (Pele'nin de, Sylvester 
Stallone'nin de oynadığı) maçta, esirler yenilmekte-
dir.

Ancak artık öyle bir noktaya gelinir ki, kimse tuta-
maz tutsak oyuncuları, canlarını dişlerine takıp ken-
dileri gibi oynamaya başlarlar ve yenerler rakiplerini. 
Alman seyirciler bile coşkuyla inerler sahaya ve za-
fere kaçarlar o curcunada.

Hala pek çok halı saha futbol maçımızda feci yenik 
durumdayken bile takım arkadaşlarımı:

— Hadii; Zafere Kaçıış; hadiii, Zafere Kaçııış..." di-
yerek gaza getirmeye çalışırım.

Ama asıl beni mahveden, bu "mutlu son"lu film de-
ğildir. Bu filmin orijinali olan ve Turkiye'de "Cehen-
nemde İki Devre" olarak gosterilen Zoltan Fabri'nin 
1961 yapımı:"Two Half Times in Hell" (Két Félido a 
Pokolban) filmidir.

Bu filmdeki maç, 1944'de Macaristan'daki bir esir 
kampında geçmektedir. Ne yazik ki maçın sonunda, 
tutsaklar Almanları yenerler; ama bu ölümüne bitişte 
hemen oracıkta kurşuna dizilirler.

Bu filmi yıllar önce TRT televizyonunda izleyip, hün-
gür hüngür ağlayarak yatağıma gittiğimi anımsıyo-
rum.

"Zafera Kaçış" da - "Cehennemde İki Devre" de, so-
nuçta birer filmdir; ama bu filmlerin esinlendiği öyle 
bir gerçek, oynanmış öyle bir "ölüm maçı" vardır 
ki: o da 9 Ağustos 1942'de Alman işgali altındaki 
Kiev'de, Start (Dinamo Kiev) ile Alman Flakelf (Fla-
helf) takımları arasında oynanan maçtan başkası 
değildir.

19 Eylul 1941'de Ukrayna'yı işgal eden Naziler 
Kiev'e girer. Dinamo Kiev futbol takımı dağılmıştır. 
Futbolcuların bir kısmı Kiev'de ekmek fırınında çalış-
tırılmaktadır. Derken Alman kökenli, futbol hastasi fı-
rıncı Iosif Kordik, bir fırın futbol takımı oluşturmak is-
ter. 1942 ilkbaharinda eski Dinamo Kiev'li 8 ve eski 
Dinamo Lokomotiv'li 3 futbolcuyla yedeksiz "Start" 
(CTAPT) takımı kurulur. Yine bir futbol hastası olan 
Alman Vali, General Eberhardt'ın da izniyle, kendi 
ordu takımlarıyla da maç yapmaları karşılığında Ze-
nit Stadyumu'nda antrenmanlar başlar.

7 Haziran 1942'de maçlar başlar; Start, 6 Ağustos 
1942'ye kadar, garnizon takımlarıyla yaptığı tüm 
maçları kazanır.

Derken, önce 6 Ağustos 1942'de, karşılarına Al-
manların o zamanlar yenilmez armadası "Flakelf" 
takımı çıkartılır. Flakelf'i de 5-1 yenince, kendilerine 
3 gün süre verilir. Flakelf ile bir daha maç yapacaklar 
ve işgal güçlerinin morali açısından rovanş maçını 
kazanmayacak, hatta hiç asılmayacaklardır.

Zafere Kaçmak
(ölüm maçı)
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9 Ağustos 1942'deki Ölüm Maçı'nın hakemi bir SS 
subayıdır ve Zenit Stadyumu'na izleyici olarak tek 
Ukraynalı seyirci alınmaz. Start futbolcuları her za-
manki gibi oynamaya kararlıdırlar ve maçtan önce 
Nazi selamı da vermezler.

Hakem ölümüne yapılan hiçbir Flakelf faulunu gör-
mezken, ilk devre Start'in 2-1 üstünlüğü ile sonra 
erer.

Tekme tokat geçen 2. yarıda Start 5-3 öndeyken, 
savunma oyuncusu Klimenko, kendi sahasından 
başlayarak, tüm Flakelf'li futbolcuları çalıma dizer ve 
rakip kaleciyle karşı karşıya kalır.

Ona da bir çalım atar ve topu ağlara bırakacağına, 
geri dönüp orta yuvarlağa doğru şut çeker. İşte o 
anda SS hakem 90 dakika dolmadan maçı bitirir. 
Gazeteler bu maç ile ilgili tek satır yazmayacaktır.

Dinamo Kiev (Start) futbolcularının akıbetleri hak-
kında çeşitli rivayetler vardır. Ne yazık ki birbirinden 
farklı, hatta bu maç ile ilgisi olmadığı da söylenen 
rivayetler - tutuklamalar, bazı futbolcunun öldürül-

mesi, esir kampları, ortak sonuclarında kesişmekte-
dir. 1943 ilkbaharında esir kampında öldürüldükleri, 
1974'te açılan bir mahkeme kararıyla tescillenmiş 
olan Dinamo Kiev'li futbolcuların anıtı, şu anda 
Kiev'deki Start (Zenit) Stadyumu'nun girişinde, bir 
milli gurur anıtı olarak yer almaktadır.

UEFA - "Euro 2012"'nin final maçı, 2012 senesinin 1 
temmuz akşamında - Kiev'de, Olimpik Stadyum'da 
yapılacak.

Maçlar belki 6 hakemle oynanacak, topun kale çiz-
gisini geçip geçmediğini belki çipli toplar anlatacak.

Yine aylarca yaldızlar, milyon Euro'lar konuşulacak, 
yine yıldızlar transfer borsasında tavan yapacak.

Ama onurlu dünya, yıllar geçse de, hep gururla ya-
şayanlarını, bir kere ölseler bile, hep zafere kaçanla-
rını anımsayacak...

dus hekimi belgeselleri:,
http://www.ergir.com/belgeseller.htm
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Dişli Hakem
Görmedim

Erman Toroğlu ile Söyleşi

Erman Toroğlu ile Tunalı Hilmi Caddesi’nde 
nezih bir cafede buluştuk. “Nasılsın, iyi misin” 

faslından sonra röportaja hemen başlamak 
istedik. Ama pek kolay olmadı bu. Çünkü 

Erman hocanın cep telefonları bir türlü 
susmak bilmiyordu. Sürekli çalıyordu. Hani 

hocamızın da maşallahı var, her telefona 
bıkmadan usanmadan çok içten bir şekilde 

yanıtlar veriyordu. Telefon faslı biter bitmez, 
ilk sorumuzu tam soracaktık ki... Bu kez de 

hayranlarının gazabına uğradık. Cafenin 
önünden geçen istisnasız herkes, Toroğlu’na 

önce dikkatli şekilde bakıyor, sonra da selam 
veriyordu. Toroğlu da tanısın tanımasın bu 

selamları karşılıksız bırakmıyordu. Adeta 
bir pop yıldızı gibiydi. İnanılmaz bir 
popülaritesi vardı. Popülarite böyle 

olunca, haliyle fotoğraf çektirmek 
isteyen de çok oluyordu. Yaşlısı 

genci, çocuğu kadını, aklınıza 
gelebilecek herkes, Toroğlu ile 
fotoğraf çektirmek istiyordu. 

Sonuçta Toroğlu ile 
yaklaşık 1,5 saat karşılıklı 

oturduk. Sorularımızı 
sorduk, samimi 

yanıtlar aldık. Keyifl i 
bir sohbet oldu. 
Beğeneceğinizi 
ümit ediyoruz.

Söyleşi : Serdar Sütcü
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• Öğrencilik döneminizde beyin 
cerrahı olmak istediğinizi duy-
dum.

- Evet öyleydi. Ama sonunda yine 
cerrah oldum. Yine ameliyat ya-
pıyorum. Dilimle ve kalemimle 
ameliyat yapıyorum. Neşter vu-
ruyorum. (Kahkaha atıyor)

• Sert bir üslubunuz var.

- Yooo... Üslubum yumuşak... 
Yumoş yumoş... Yumuşatıyo-
rum. Size göre sert olabilir ama 
bana göre yumuşak.

• Öyle mi diyorsunuz?

- Bazen sert olmakta da yarar 
var. Yeri geldiğinde demir yum-
ruk olacaksınız, yeri geldiğinde 
de kadife dokunuşu ile olaya 
yaklaşacaksınız. Dengeyi iyi 
sağlamak gerekiyor.

• Konuyu hemen diş sağlığına 
getirmek istiyorum.

- Diş sağlığı inanılmaz derecede 
önemlidir. Eğer dişinizde iltihap, 
apse, çürük varsa, bütün vücut 
etkilenir. Metabolizma bozu-
lur. Böbrekten karaciğere ka-
dar tüm iç organlara tesir eder. 
Sana bir şey söyleyeyim mi, pek 

çok bel ağrısının sebebi bile diş 
çürüğünden kaynaklanabilir.

• Doğru söylüyorsunuz.

- Çok kimse bilmez bunu. Eğer 
ağrının sebebini, kökünü bil-
mezsen duman olursun, yanar-
sın.

Konuya çok vakıfsınız.

- Ağız kokusunu hiç sevmem. Da-
yanamam. Erkekte de bayanda 
da ağız kokusuna tahammül 
edemem. Kimsenin ağız koku-
sunu çekemem. (Gülüyor)

YENİ 2 DİŞ YAPTIRDIM, 6 BİN 
LİRA VERDİM

• Diş hekimleri hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

- Diş hekimlerinin önemli bölümü 
bilerek ve hakkını vererek gö-
revlerini yapıyorlar. Makul ücret 
alarak işlerini en iyi şekilde icra 
ediyorlar. Ama bir kısmı da ma-
alesef geçici çözümlerle insanın 
ağzını bozuyorlar. Bu yüzden 
pek çok insan, dişçiden kaçıyor.

• Nasıl yani?

- Araba fiyatına diş yapan dok-
torlar var. Haliyle o zaman ne 

oluyor, diş değil, araba tercih 
ediliyor (Gülüyor).

• O kadar da değil!

- Bak ağzıma, 2 diş yaptırdım.

• Güzel olmuş hocam.

- 6 bin lira verdim. Biraz faz-
la oldu. Sanki 2-3 bin lira fazla 
oldu gibi. 

• Neye dayanarak bunu söylü-
yorsunuz?

- Haybeye konuşmam ben. Der-
sime iyi çalışırım. İyi çalıştığım 
için de iyi ahkam keserim.

• Biliyoruz!

- Bak şimdi sana ilginç bir şey 
anlatayım. Ortaokul, lise döne-
mimde bir dişçiye gittim. Dok-
tor, babamın arkadaşıydı. Te-
davi sırasında bir aksilik oldu. 
Doktor, dişimin içinde, aletin 
ucunu kırdı. Sonra kanal tedavi 
falan yaptı. Çok büyük sorun 
oldu. İlerleyen yıllarda da bunun 
acısını çektim.

• Öyle mi?

- Bir doktor, nasıl bunu yapar? 
İşini iyi bilmesi gerekir. Ama ne 
yapacaksın, her meslekte oldu-
ğu gibi, kimisi öyle, kimisi böyle.
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• Canınız fena yanmış.

- Hayatımda özel hastanelerde 
ameliyat olmadım. Olmam da. 
Ya üniversite hastanelerinde 
ameliyat olurum, ya da devlet 
hastanelerinde.

• Niye hocam?

- Özel sağlık sigortası uygulama-
sına inanmıyorum. İşin rezilliğini 
çıkartıyorlar. Hasta ile resmen 
oynuyorlar.

• Konuyu açar mısınız?

- Anlatmakla bitmez. Yeni yaşa-
dım daha. Arkadaşımın oğlu-
nun ayağı ağrıyor. Hastaneye 
gidiyor. Ayak hemen alçıya alı-
nıyor. Ertesi günü alçı açılıyor, 
röntgen çekiliyor. Meğer çatlak 
falan yokmuş. Nerede ise ço-
cuk kangren olacakmış.

• Hay Allah!

- Dur, bitmedi. Başka bir olay 
daha anlatayım. Arkadaşımın 
kızı, bileğini burkuyor. Özel 
hastaneye gidiyor. Tabii özel 
sağlık sigortası var. Kızın bileği 
hemen alçıya alınıyor. Duyuyo-
rum ben olayı. Kıza sordum, 
MR’ın falan çekildi mi, diye. Yoo 
dedi. Anladım hemen. Dedim ki 
kıza, İzmir’de bu işleri iyi bilen 
bir doktor arkadaş var. Git ona 

görün. Yoksa en az 2 ay bunun 
acısını yaşarsın.

• Ne yaptı hanımefendi?

- Dediğim doktora gitti. O dok-
tor da Nobre’yi falan iyileştiren 
kişi. Doktor kızın ayağına bakı-
yor, alçıyı söküyor, hiçbir şeyin 
yok diyor ve sadece kültür fizik 
niteliğinde bazı tavsiyelerde bu-
lunuyor.

• Çok ilginç.

- Ne diyorsun sen! Futbolculu-
ğumda yaşadım ben pek çok 
olayı. O zamanlardan öğren-
dim.

• Peki aklıma takıldı, hanıme-
fendinin ayağını gereksiz yere 
alçıya alan doktora bir mesaj 
yolladınız mı?

- Duymuş olayı. Olayın içinde 
benim olduğumu da öğrenmiş. 
‘Çoluğum çocuğum var. Baş-
kaları duyarsa yanarım. Ne olur 
Erman hoca kimseye söyleme-
sin’ demiş.

• Pek çok şeyi futbolculuk dö-
neminde öğrendiğinizi söyle-
diniz.

- Tabii. Bir örnek daha vereyim. 
Sene 76... Sakatlandım. 2 gün-
de 3 ayrı doktora gittim, 3 ayrı 
teşhis kondu. Hatta biri korti-

zon tedavisi yapılması gerekti-
ğini söyledi. Ama dinlemedim, 
antrenmanlara başladım. Kor-
tizon olsaydım yanmıştım. ‘Er-
man da iyi insandı, çabuk gitti’ 
diyeceklerdi.

TÜRK HAKEMLERİNİN 
DİŞLERİ BOZUK

• Peki hocam, Türk hakemliği-
nin en büyük sorunu nedir?

- Dişleri bozuk.(Kahkaha atıyor)

• Ne gibi?

- Isıramıyorlar. Isıramadıkları için 
de başkaları onları ısırıyor.

• Katılıyorum.

- Türkiye’deki yöneticiler dişlerini 
öyle bir gösteriyorlar, öyle bir 
ısırıyorlar ki, hakemler korkuyor.

• Korkmasınlar mı?

- Ben olsam var ya, o yöneticilere 
azı dişlerimi bile gösteririm.

• Biliyorum, zamanında çok 
gösterdiniz. Peki, ülkemizde 
halen dişli hakem var mı?

- Ben hiç görmedim.

• Ama siz dişliydiniz.

- Kendim hakkında yorum yap-
mam yanlış olur.

• Eskilerden kim vardı dişli ha-
kem olarak?

- Doğan Babacan.

• Hocam, Futbol Federas-
yonu’nun başına gelseniz, ne 
gibi icraatlar yaparsınız, ne 
gibi reformlara imza atarsınız?

- Söylemem. Gelirsem, yaparım. 
O zaman görürsünüz, neler ya-
pacağımı.

• İyi şeyler yapar mısınız?

- Futbolculuğum dönemimde ‘bir 
gün hakem olacağım’ dedim, 
oldum. Gerekenleri yaptım.
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BAŞIMI YASTIĞA KOYAR 
KOYMAZ UYUYORUM

• Hocam, müthiş bir popülarite-

niz var. Bugünlere geleceğinizi 

tahmin edebiliyor muydunuz?

- 76 yılında Ankaragücü’nde 
ayrıldığımda inanılmaz üzül-
müştüm. Çok sıkıntılı günler 
yaşamıştım. Şunu söylemek 
istiyorum, hayatın akışı bazen 
çok değişik olabiliyor. Az hata 
yaparak şansımı iyi kullandım. 
En azından ben öyle düşünü-
yorum. 

• Mesleğinizde tavan yaptınız.

- Her şeyin dahası var. Daha faz-
la şöhret, daha fazla para, daha 
fazla bilmem ne.

• İyi de siz daha neyin dahasını 

kazanacaksınız?

- Öyle söyleme. Ama sana şunu 
belirteyim, akşamları rahat uyu-
yorum. Yatağa başımı koyar 
koymaz uyuyorum. Hatta yastı-
ğı görür görmez uyuyorum.

• Güzel bir şey değil mi?

- Kapımı sabah kim çalacak, 
kim gelecek diye bir korkum, 
bir endişem yok. Ne yaparsan 
onu ekersin. Hayatta her şeyin 
faturasını ödersin. Hiçbir kor-
kum yok. (Erman hoca sağ eli-
nin işaret parmağını içe doğru 
kıvırarak tahta masaya üç kez 
vuruyor)

ELMA YİYENİN DİŞLERİ GÜ-
ZEL OLUR 

• Diş bakımı ile ilgili düşünceniz 
nedir?

- En güzel diş bakımı nasıl olur, 
biliyor musun? Herkes sert bir 
elmayı çatır çatır yiyecek. Hem 
de 365 gün boyunca yiyecek. 
O sert elmayı çatır çatır yiyenle 
yemeyen arasında büyük fark 
olur. Çatır çatır yiyenin dişle-
ri daha sağlıklı, daha güçlü, 
daha güzel, daha temiz olur. 
Gidin sürekli elma yiyen köyle-
re, oradaki insanların dişleri çok 
sağlamdır, çok güzeldir. Çünkü 
elma yenilirken adeta bakım 
sağlanır, dişler kuvvetlenir, te-
mizlenir. Dişlere masaj yapılır.

• Yani!

- Nasıl, dersime iyi çalışmışım 
değil mi?

• Kesin.

- Şöyle bir felsefem var. 20 yıl fut-
bol oynadım, futbolcu arkada-
şım çok olmadı. Niye? Gündüz 
zaten birliktesin. Niye akşamları 
da o futbolcu arkadaşlarla bir-
likte zamanımı geçireyim. Diş 
doktoru, mühendis, avukat ar-
kadaş ile gezmek, eğlenmek, 
sohbet etmek daha akılcı bir 
iş. Ben de hep öyle yaptım. Bu 
şekilde stresten kurtuluyorsun, 
değişik mevzulara dalıyorsun, 
güzel sohbet yapıyorsun. Üs-
telik bilgin de artıyor. Tavsiye 
ederim hocam. (Gülüyor)

• Hocam, çok teşekkür ederim. 
Keyifli bir sohbet oldu.

- Gerçekten çok güzel sohbet 
oldu. Ben de teşekkür ederim.
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Adper SE Plus Kendinden Asitli 
Adeziv
Bu yüksek performanslı, 2 şişeli kendinden 
asitli sistem, en az total –etch sistemler 
kadar başarı gösterir ve diğer kendinden 
asitli sistemlerde bulamayacağınız güveni 
arttıran özellikler sunar.

Renk Değiştirme İndikatörü: 
Tüm yüzeyin kaplandığından ve asitin 
aktive olduğundan emin olmak için.
Adeziv işlemlerin güvenliği ve başarısı 
adezivin yerleştirilmesi aşamasında tüm 
yüzeyi kaplamasıyla başlar. Adper SE Plus 
Kendinden Asitli Adeziv ile bu konuda risk 
yoktur. Renk değiştirme özelliği tüm yüzeyin 
kaplandığını ve asitin tam olarak aktive 
olduğunu görsel olarak onaylar. Bu yeni 
teknoloji ve hidrofobik dış yüzey, uygulama 
hatalarını engeller ve performansı arttırır.

Radyopasite: İleriki 
tanılarınızda güven
Adezivin göllenme yaptığı durumlarda, daha 
sonraki zamanlarda röntgen filminde, ade-
zivle sekonder çürüğü birbirinden ayırmak 
imkansızdır. Adper SE Plus radyopasite 
sağlayan zirkonya nano-doldurucu içerdi-
ği için böyle bir risk yoktur. Buna ek olarak 
nano doldurucu bağlantı kuvvetini de arttırır.

Remin Pro - dişler için hassas koruma
Remin pro Voco dan dişhekimlerine agız bakımını desteklemek amacıyla sunulan yeni 
koruyucu diş kremi.

Konservatif diş tedavisi, profesyonel diş temizleme ve beyazlatma veya ortodontik 
tedaviler gibi farklı endikasyonlar için işlem sonrasında diş minesinde yenilenme sağ-
lar. Remin Pro  plaklardan  kaynaklanan asit  nötralizasyonuna katkıda bulunmaktadır. 
Hidroksi apatit ve florür içeriği ile, doğal remineralizasyonunun korunmasını saglar ve 
diş minesini saglamlaştırır. Remin Pro diş üzerinde koruyucu bir kaplama oluşturup 
aşırı hassasiyetleri önler. Remin Pro iyi uygun profesyonel temizlik sonrası kullanım 
için olup, ağızda hoş bir duygu verir. Bu da üç çeşit: nane, kavun ve çilek ile takviye 
edilmiştir. Remin Pro cerrahi sonrası ağız bakım için  de evde kolaylıkla uygulanabilir.

REVO-S 
MICRO-MEGA firması asimetrik eğe kesiti sayesinde bünyesinde daha az stres 
barındıran, daha elastik ve daha çok debris kaldıran yeni bir eğe sistemi geliştirdi. Diş 
hekimlerine sadece 3 eğe kullanarak kanal tedavisi yapma olanağı sunuyor
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Süper hızlı şarj geliyor!
 
Süper hızlı şarj teknolojisi hazır. Saatlerce şarj etmek 
yerine sadece birkaç dakikada, yüksek kapasiteli şarj 
artık hayal değil! Amerikan Enerji Bakanlığı tarafından 
geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde elektrikli arabaların 
önündeki en büyük sorunlardan birisi ortadan kaldırılıyor; 
cep telefonu gibi cihazlar da en büyük sorunlarından 
kurtuluyor.Ticari kullanımına başlanan yeni teknoloji, 
mevcut yaygın teknoloji olan lityum-iyon bataryalara az 
miktarda graphene (Grafin) eklemeye dayanıyor.Yüksek 
kalite grafin olarak açıklanan materyalin adı Vor-X ve 
katıldığı pilin şarj olma süresini kısaltmasına karşın kapa-
sitesini düşürmüyor. Princeton Üniversitesi tarafından 
bulunan bu materyal sayesinde sadece elektrikli araba-
lar değil, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve diğer 
taşınabilir aygıtar süper hızlı bir biçimde, birkaç dakika-
da tamamen şarj edilebilecekler. Çok yakında piyasaya 
ürün sunulması için çalışmalar yoğun bir biçimde devam 
ediyor. Vorbeck Materials, Targray Technology Interna-
tional ile malzeme tedariği üzerine bir anlaşma imzaladı 
bile. Kaynak (CHIP Online)

Dolandırıcılığa klavyeli çözüm
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılığı önle-
mek amacıyla klavyeli ve ekranlı kredi kartı geliştirildi. Visa, 
CodeSure adını verdiği yeni bir kartla internet üzerinden yapılan 
dolandırıcılıkların önüne geçmeyi planlıyor. Kart normal kredi 
kartlarıyla aynı boyutta.  Ancak bu kartta bir ekran ve bir klavye 
var. Kartın özelliği ise yeni şifre üretebilmesi. Klavyeli kart özellikle 
internetten yapılan alışverişleri daha güvenli hale getirmek için 
geliştirildi. Visa ayrıca bu kartın, kullanıcıların internet bankacılığı 
hesabına girmeleri için de kullanılabileceğini söylüyor. Böylece 
kart sahipleri internet sitesine her girişte aynı şifreyi kullanmaya-
caklar. 

KARTIN KULLANIMI
İnternetten alışveriş yapmak isteyen kullanıcı kartın üzerindeki 
“Visa tarafından onaylı” (Verified by Visa) butonuna basıyor. Kart 
sisteme ulaşmaya hazır olduğunda uyarı veriyor ve kullanıcı, 
klavyeyle ATM makinesinde kullanırken yazdığı şifreyi giri-
yor. Kartın ekranında internetten alışverişte, sadece bir kere 
kullanılmak üzere, yeni bir şifre beliriyor. Kart sahibi internetten 
alışverişinde kimsenin bilmediği ve ele geçirenin de herhangi bir 
işine yaramayacak olan bu şifreyi kullanarak güvenli bir şekilde 
alışveriş yapabiliyor.

NASA Jabulani'yi beğenmedi
Dünya Kupası'nın resmi topu, NASA'nın teknik testlerinden kötü not aldı.
Adı Zulu dilinde "kutlama" anlamına gelen Jabulani, şimdiden 2010 Dünya 
Kupası'nın unutulmazları arasına girdi. Ancak kupanın resmi topunun şöhreti 
pek de iyi sayılmaz. Zira Iker Casillas'tan Robinho'ya, Fabio Capello'dan Craig 
Johnson'a futbol dünyasından birçok kişi Jabulani'den şikayetçi. Havada yön 
değiştirdiği, nereye gideceğinin belli olmadığı söylenen top sonunda NASA 
tarafından da mercek altına alındı. Elde edilen sonuçlar, şikayetleri haklı çıkarır 
nitelikte. Amerikan futbol liginde forma giyen bazı oyunculardan topa vuruş 
yapmaları istendi ve özel kameralarla ve sensörlerle izlenen top hareketleri 
kaydedildi. İnceleme sonunda sadece 440 gram ağırlığındaki topun saatte 
yaklaşık 70 kilometre hızın üstüne çıktığında savrulmaya başladığı ortaya çıktı. 
Nasa uzmanlarına göre maçların yapıldığı statların çoğu deniz seviyesinden en az 1000 metre daha yukarda ve bu durum 
topun kontrolsüzlüğüne katkıda bulunuyor. İngiltere kalecisi David James topu açıkça eleştiren ilk oyunculardan biriydi ve 
topu “berbat” olarak nitelendirmişti. İspanyol kaleci Iker Casillas da Jabulani’yi “korkunç” olarak tanımladı. İtalya’yı 2006’da 
şampiyonluğa taşıyan Gianluigi Buffon ise daha da ileri gitti ve top için “Dünya Kupası gibi böylesine önemli bir organizasyo-
nun bu derece berbat bir topla oynanacak olması gerçekten çok üzücü” ifadelerini kullandı. Eski Liverpool forveti, şimdi ise 
takımın ekipman teknik sorumlusu Craig Johnston, FIFA Başkanı Sepp Blater’e 12 sayfa uzunluğunda ve teknik verilerle dolu 
bir mektup yazarak, topun futbola zarar verecek kadar kötü olduğunu iddia etti. 
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Hekimlik etiğinin neden gerekli olduğu sorusunun 
cevabını Peter Koslovski’nin  ‘Etik ve Hekimlik 
Sanatı’1  adlı yazısından faydalanarak bulmaya 
çalışacağız.

Hekimlik çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir 
meslektir. Çünkü hasta, yani insan, genel olmayan, 
standartlaştırılamayandır. Hekimlik bilim ve sanat yönüyle 
birlikte değerlendirilmelidir. “Hekimlik, insana sağlığını yeniden 
kazandırmak amacıyla insan üzerinde gerçekleştirilen üretici 
bir etkinliktir”. “Etik ise en geniş anlamda doğru eyleme ilişkin 
öğretidir”.

Hekimler, tek tek durumlarda doğru eylemin ne olduğuna 
kendileri karar vermek zorundadır. Meslek ahlak kuralları genel 
bir anlayış sağlar ve yol gösterir.

Koslovskiye göre "Hekime kılavuzluk eden genel olarak kabul 
edilen dört ilke vardır"2

Bunlar:

* İlk olarak 'öncelikle zarar verme',

* İkinci olarak 'yararlı ol',

* Üçüncü olarak ‘hastanın istemesi’,

* Son olarak da ‘hekimlik hastaya yardımcı olmak, yani 
hastalığın gerektirdiğini yapmanın yanında hastaya uygun 
davranmaktır’.

Helin ARAS TEKHazırlayan :
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Federal Mahkeme3 vaktiyle bir dişhekimini, 
hastasına bedensel zarar verdiği gerekçesiyle 
suçlu bulmuştur. Şiddetli baş ağrıları çeken hasta 
bunun nedeninin dişleri olduğuna inanmaktadır. 
Baş ağrısının nedeni dişler olmamasına 
rağmen, hasta hekimden dişlerinin çekilmesini 
istemiştir.  Hekim, baş ağrısı nedeninin dişler 
olmadığını belirttiği halde, hastanın ısrarı sonucu 
diş çekimlerini gerçekleştirmiştir. Baş ağrıları 
geçmeyen hasta,   bedensel zarara uğradığı 
gerekçesiyle ceza istemiyle mahkemeye 
başvurmuş ve mahkemeyi kazanmıştır.

Ankara Dişhekimleri Odası olarak son yıllarda 
Kayıt Tutmanın ve Aydınlatılmış Onamın önemini 
her fırsatta meslektaşlarımıza hatırlatıyoruz. 
Yukarıdaki örnekte, dişlerinin çekilmesini hasta 
istediği, hatta ısrar ettiği halde ‘yararlı ol’ ilkesi 
yerine getirilmediği için, mahkeme kararını 
etkilememiştir.

“Hekim genellikle belirsizlik içinde ya da en 
azından risk altında eylemde bulunur”.  Hekimler 
karar verme aşamasında,  uygulanabilecek 
seçenekler arasında karar verirken;  beklenen 
yararla, tedavi sonu olasılıklarının çarpımı 
ile tercih edebilecekleri  en yüksek değere 
ulaşacaklardır.  Bu konuyu daha iyi anlayabilmek 
için Koslovski’nin yazısından bir örnek verelim. 
“Eğer bir dişhekimi,  bir dişin koruyucu tedavisi 
ile dişi çekme ve yerine bir köprü yapma gibi 
iki seçeneğe sahipse, dişin muhafazasının 
yararı belki 100dür, ama dişin muhafaza edilme 
olasılığı buna karşın sadece %20 ya da 0,2’dir, 
köprünün yararı 10’dur, buna karşılık 10 yıl 
kalma olasılığı %90 ya da 0,9’dur. İlk seçenekten 
beklenen değer  100.0,2=20 civarında olurken, 
ikinci seçenek olan  diş çekiminden beklenen 
değer  buna karşın  10.0,9=9 olacaktır. Beklenen 
değer kuralına göre ilk seçenek, yani koruyucu 
tedavi seçilmelidir. Bu kural, onu İngiliz Thomas 
Bayes’in bulmuş olması nedeniyle Bayes’ci 
karar verme kuralı olarak da adlandırılır”.

Hekimler karar vermek ve olasılık hesapları 
yapmak konusunda dönem dönem zorluklar 
yaşayabilirler. Son yıllarda aydınlatılmış onamın 
önem kazanmasıyla bu tür zor kararlarda 
hastalara gerekli tüm bilgilerin ve olasılıkların 
önerilmesiyle tedaviye birlikte karar verme şekli 
gelişmiştir.

 Hekimler genel olarak bu ilkeler doğrultusunda 
görev ve sorumluluklarını yerine getiriler. 

Fakat son yıllarda Hasta Hakları konusunun 
yanlış veya eksik algılanması ve medyanın 
bazı hatalı hekimlik uygulamalarını yanlış 
yansıtması veya abartması sonucu, hastaların 
hekimlere karşı saygı göstermesi konusunda 
sıkıntılar yaşanmaktadır.  Hekimlerin görev ve 
sorumlulukları yanında hakları da vardır. Bu 
hakların korunması konusunda hükümetlere de 
görev düşmektedir. Ülkemizin sağlık sisteminde 
hekimler, kamuda yoğun çalışma temposu ve 
uzun mesai saatleri ile çalışmaktadır. Bu durum 
hem kendi hem de ailelerinin sağlıklarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Üstelik bu olumsuz 
çalışma koşulları yüzünden tıbbi hataların 
oluşma riski yüksektir. Hem hastaların güvenliği 
hem de hekimlerin sağlıklarını korumak için 
uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Ayrıca 
sınırlı kaynaklar yüzünden hastalar eşit ve 
ulaşılabilir sağlık hizmeti alamamaktadır. Tüm bu 
nedenlerle, bu konularla ilgili Etik, hükümetlere 
düşen görevleri de kapsamalıdır.

Notlar

1.	 Peter	KOSLOVSKİ,		“Etik	ve	Hekimlik	Sanatı”,	Etik 
ve Meslek Etikleri,	 yayına	hazırlayan	Harun	TEPE,	
Türkiye	Felsefe	Kurumu	Yayınları,	Ankara	2000,	s.

2.	 A.g.y.	ve	L.	KOSLOVSKİ,	Maximen in der Medizin,	
Stuttgart/Newyork,	Scahttauer,	1992

3.		 A.g.y.	ve	StGB	(Alman	Ceza	Yasası)	mad.233,	233A,	
53	(Bir	diş	çekiminde	etkisiz	rıza,	Neue Juristische 
Wochenschrift, 31, 1978)
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Başkaldırıdan

İoanna Kuçuradi ile Söyleşi

Helin ARAS TEKHazırlayan :
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Felsefe ile ilk ne zaman tanıştınız, 
sizi felsefeye yönlendiren yaşanmış 
bir olay var mı?

Felsefeyle ilk olarak orta birde ta-
nıştım. Platon’un bir dialoğunu oku-
muştuk. Ama beni felsefe okumaya 
götüren belki de baş neden, aynı in-
sanların, aynı eylemlerin, aynı durum-
ların farklı kişiler tarafından çok farklı, 
bazen de zıt değerlendirmeleridir. 
Bunlar karşısında, bunlara bir çeşit 
başkaldırı olarak, felsefeye yöneldim. 

Cevabı kitaplara sığmayacak bir 
soru sormak istiyorum, Etik nedir? 

‘Etik’ terimi bugün en az üç ayrı an-
lamda kullanılıyor: ahlâk anlamında, 
yani belirli gruplarda belirli bir süre ge-
çerli olan, yazılı olmayan, değişik ve 
değişken değer yargıları ve davranış 
kuralları sistemleri anlamında kulla-
nılıyor. İkinci olarak, ‘meslek etikleri’ 
bağlamında olduğu gibi, daha genel, 
yazılı norm bütünleri anlamında; üçün-

cü olarak da felsefenin bir alanı için 
kullanılıyor. Ben ‘etik’ sözcüğünün, 
felsefenin ilgili dalı için kullanılmasını 
uygun görüyorum, yani kişilerin çeşitli 
ilişkilerinde –birbirleriyle, kendileriyle, 
imansal durumlarla ilişkilerinde– ey-
lemde bulunurken karşılaşılan değer 
sorunlarını ve diğer sorunları ele alan 
felsefenin dalı için.

Etik değerlerin evrensel referans 
noktası veya parametrelerinden 
bahsedebilir miyiz? 

Etik değerler derken ben, insanlara-
rası ilişkilerde kişilerin kazandığı bazı 
özellikleri –dürüstlük, adil olma v.b. 
özellikleri– ve iki kişinin süreli ilişki-
sinde tortu bırakan değerlilik yaşan-
tılarını –sevgi, saygı, minnet, güven 
gibi yaşantıları– anlıyorum. “Etik kişi 
değerleri” dediğim birincileri, kişilerin 
başka insanlarla ilişkilerinde yaptık-
larıyla, tutumlarıyla edindikleri veya 
edinemedikleri özelliklerdir. “Etik ilişki 
değerleri” dediğim ikincileri ise yaşantı 
olanaklarıdır. 

Meslek etiklerinin son yıllarda 
önem kazanması, sorunlarının ve 
sorularının çok farklı olmasından 
mı kaynaklanıyor?  Özellikle 
etik ve hekimlik sanatı ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Meslek etikleri otuz yıldan beri gün-
demde olan bir konudur. Yanılmıyor-
sam en eskisi Tıp Etiğidir. Kişilerin, 
çeşitli alanlarda etik konular üzerinde 
düşündürmeden yetiştirileceği, genel-
likle kişisel ve grupsal çıkarların ege-
men olduğu dünyamızda, bazı insan-
ların çeşitli meslek mensuplarına bazı 
etik kaygılar uyandırma dileğinden 
kaynaklanıyor olsa gerek.

Etik kaygılar ve insan hakları kaygıları 
her meslekte önemlidir, ama birkaç 
meslek vardır ki, o mesleklerin men-
suplarında etik kaygılar yoksa, icra 
edilmemesi daha uygun olur. Bunlar-
dan biri tıptır, başka biri de öğretmen-
liktir.

beni felsefe okumaya götüren belki de baş neden, aynı insanların, aynı 
eylemlerin, aynı durumların farklı kişiler tarafından çok farklı, bazen de zıt 
değerlendirmeleridir. Bunlar karşısında, bunlara bir çeşit

başkaldırı olarak, felsefeye yöneldim. 
İoanna Kuçuradi
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Ülkemizde hukuk sistemi çok 
tartışılıyor ve eleştiriliyor. Etik-
hukuk ilişkisine ve hukuk oluşturma 
sorununa da kısaca değinebilir 
misiniz?

Hukukun oluşturulmasında etik ve en 
başta etik ilkeler olan insan hakları 
çok önemlidir. Hukuk, kültürel norm-
lardan değil, etik ilkeler olan insan 
haklarından türetilmeli. Ayrıca huku-
kun uygulanmasında da –adaletli ola-
caksa– etik bilgi şarttır.

İnsan hakları kavramı temel 
olarak hangi hakları içeriyor? 
Örneğin insanların dini inançlarının 
gereklerini yerine getirme hakkı, 
tembellik hakkı, hata yapma hakkı 
gibi haklar insan hakkı olarak 
tanımlanabilir mi?  

Bir kavramın ancak içeriği –“içlem”i– 
belirlenirse, neler kapsadığı 
–“kaplam”ı– da doğru belirlenebi-
lir. Hak kavramımız açıksa, “hata 
yapma”nın; “tembellik yapma”nın, bir 
“hak” olmadığını görmek zor değil. 
Ama “dinlenme ve boş zaman” hakkı 
olur (İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
si, madde 24). Özellikle bedensel iş-
ler veya monoton işler yapanlar için, 
kendilerini “dinleme” zamanı olması, 
kendileriyle başbaşa kalma zamanı 
olması önemli. Kişilerin dinî inanç-
larının gereklerini –eğer bunlar açık 
kavranılmış insan haklarına ters düş-
müyorsa– yerine getirmelerine olanak 
sağlanması ise uygun olsa gerek. 

Günümüzde yaygın olan devlet 
anlayışında insan hakkı ihlalleri ile 
çok sık karşılaşıyoruz. İdeal yurttaş-
devlet ilişkisini insan haklarını 
temel alarak nasıl özetlersiniz? 
Mültecilerin ve yurtsuzların da bu 
noktada haklarını değerlendirebilir 
misiniz? 

Devlet ile yurttaş birbirleriyle çatışan 
iki “varlık” değil, iki göreli kavramdır. 
Bu, yurttaşsız devlet, devletsiz yurt-
taş olmaz, demektir. Devlet dediğimiz 
insansal-hukuksal kurum, açık kavra-
nılmış insan hakları ilkeleriyle oluştur-
malı. O zaman devletin –yani kamu ve 
devlet görevlilerinin– en temel görevi, 
içinde bulunulan koşullarda yurttaş-
ların temel haklarını ve diğer hakla-
rını korumak olur. Kamu görevlileri 

de yurttaştırlar, Cumhurbaşkanı da 
yurttaştır. Ancak yurttaşlar da sorum-
luluklarını ve yükümlülüklerini bilme-
li. Mülteciler, şu veya bu nedenden 
dolayı, başka bir devlete sığınan ve o 
devletin yurttaşı olmak isteyen insan-
lardır. Bugün bu konu çok karmaşık 
bir hal almıştır. Mevcut hukuksal dü-
zenlemeler de yeterli görünmüyor. 
“Yurtsuzlar” dedikleriniz ise, İkinci 
Dünya Savaşında kendi ülkelerinden 
kaçan ve BM’lerin aracılığıyla çeşitli 
devletler tarafından kabul edilen, ama 
vatandaşlık hakkı verilmemiş bir grup 
insandır. Şu anda hukuksal statülerin-
de hiç değişiklik var mı, bilmiyorum.

Kitaplarınızı okuduğumda bir 
yandan yeni kavramlar öğrenirken 
diğer yandan pek çok soruyla 
karşılaşıyorum. Örneğin sosyal 
adaletsizliğe karşı savaşta 
önerdiğiniz ‘yokların paylaşımı’ ile 
sosyal adaletsizliğin önüne geçmek 
mümkün mü?

Pek tabii ki, sadece bununla başa 
çıkılmaz. Ama sosyal adaletsizlikle 
savaşırken, bir süre işe yarar. Sosyal 
adaletsizlikle savaşmak için ‘yok’ları 
da paylaştırmak gerek derken, bir 
ülkede sıkıntıları yalnızca bazı sosyal 
tabakalar ya da bazı bölgeler çekme-
sin demek istiyorum. Yoksa işler “ge-
misini kurtaran kaptan”a dönüşüyor. 
Zengin olmayan bir ülkede de sosyal 
adaletsizliğin üstesinden gelinebilir. 
Ama bu defa global adaletsizlikle yüz-
yüze geliriz. 

Ülkemizde insan hakkı ihlallerini 
araştıran, inceleyen bir kurulun 
oluşturulma çalışmaları içinde 
olduğunuzu biliyoruz. Biraz bu 
kurulun içeriğinden, kimlerden 
oluşacağından ve beklenen 
yaptırım gücünden bahsedebilir 
misiniz? Kurulun oluşma aşaması 
ne durumda?

Bir “Türkiye İnsan Hakları Kurumu” 
kurma fikri, yıllardan beri gündeme 
getirdiğimiz bir konudur. 2010 yılı 
içinde, Hükümetin hazırladığı yasa 
tasarısı taslağı Meclise gönderildi. 
Bu kurum, en az, Paris İlkeleri olarak 
anılan B.M.’in “İnsan Haklarının Geliş-
tirilmesi ve Korunması için Ulusal Ku-
rumların Statüsüne İlişkin İlkeler”ine 
uygun kurulmalı. Hazırlanan taslak, 

her ne kadar bağımsız bir kurum ve 
kurul oluşturmak niyeti ve arzusuy-
la hazırlandıysa da, kağıt üzerinde 
olana bakılırsa, bu taslakla bir devlet 
organı kuruluyor gibi görünüyor. Bir 
şeyi istemek yetmiyor; onun nasıl ger-
çekleştirileceğini de bilmek gerekiyor. 
Biz, yani Ankara Barosu İnsan Hakları 
Merkezi ve Maltepe Üniversitesi İnsan 
Hakları Merkezi, bu metin üzerinde 
çalıştık ve mevcut taslağı Paris İlkele-
rine uygun hale getirdik. Ve daha da 
fazlasını yaptık: böyle bir kurum kurul-
duğu takdirde, ülkemizin koşullarında 
kuruluş amacını gerçekleştirme umu-
dunu verecek şekilde olmasına dik-
kat ettik. Şu anda, sanırım, bu taslak 
Anayasa Komisyonundadır. 

Devletlerin kontrolünde kurulan Etik 
Kurullar pek çok kesim tarafından 
muhafazakârlaşmaya yol açtığı 
düşünülerek eleştiriliyor. Bu konuya 
da kısaca değinebilir misiniz? 
Yerine önerebildikleri bir yöntem 
var mı?

Etik kurullar yasa ile kurulmamalı. 
Çünkü o zaman “etik kurullar” olmaz-
lar, hukuk kurulları olurlar. Benim hep 
söylediğim bir şey var: İnsanlar norm-
lara göre davranmaya zorlanabilirler, 
ama etik davranmaya zorlanamazlar. 
Bunu kendilerinin istemeleri ve etik 
davranmayı mümkün kılacak bilgiyle 
donatılmaları gerekir; yani eğitilirken 
kişilere yalnızca düşünsel yetenekleri-
ni geliştirmeye değil, etik yetenekleri-
ni de geliştirmelerine yardımcı olmak 
gerekir. Hukukla insanların etik dav-
ranması sağlanabileceğini düşünen, 
sanırım, yanılıyor. Hukukla kişileri bazı 
şeyleri yapmaktan bazan caydırabilir-
siniz ancak. Bu da az bir yarar sayıl-
maz. Ama hukuka uygun davranmak 
etik davranmak değildir.

Maltepe Üniversitesinin yapımını 
üstlendiği ve Celal Oktay Yalın’ın 
yönettiği, yaşamınızdan bazı 
kesitleri içeren “Başkaldırıdan 
Felsefeye: İoanna Kuçuradi” 
belgeseli gösterildi. Belgesele 
ulaşma şansımız ne zaman olacak?

Sonbaharda, İstanbul’da bir gösterim 
daha planlanıyor. Üniversitemize hoş-
gelirsiniz.



752010 • Sayı: 2



76 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

İoanna Kuçuradi

Pek çok konuda olduğu gibi, ülkemizde değerini bilemediğimiz kişilerin başında geliyor İoanna Kuçuradi. Felsefe 
dünyasında filozof olarak kabul görülen İoanna Kuçuradi, Rus meslekdaşı Mschvenieradze’ye göre ‘dünya 
felsefesinin prensesi’,  Koreli meslekdaşı Yersu Kim’e göre de ‘dünya felsefesinin kraliçesidir’. 

Değer felsefesini temel alan bir yaklaşımın öne çıkmasını sağlayan Kuçuradi, 4 Ekim 1936’da İstanbul’da doğdu. 
İlköğrenimini İstanbul Merkez Rum Ortaokulu’nda, ortaöğrenimini ise Zapyon Rum Kız Lisesi’nde yaptı. 1959 yılında 
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1969’da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 
2003 yılında emekli oluncaya dek Bölümün Başkanlığını yaptı. 1997’den 2005 yılına kadar aynı üniversitenin İnsan 
Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürlüğünü, ayrıca da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 
kurularak İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürüten İnsan Hakları Anabilim Dalının Başkanlığını 
yaptı. 2006 yılından beri Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi olan İoanna 
Kuçuradi, 2007 yılından beri aynı üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü, 2008 
yılından beri Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 
1979 yılından beri Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, 1997’den beri de UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün 
sahibidir. 

Üye olduğu kuruluşlardan bazıları:

– Türkiye Felsefe Kurumu (1979dan beri Başkan)

– Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu (1983ten beri Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1998 yıllarında Genel 

Sekreter, Ağustos 1998-Ağustos 2003 Başkan, Ağustos 2003-Ağustos 2008 bir önceki Başkan, Ağustos 

2008’den beri de Onursal Başkan)

– Asya-Afrika Felsefe Birliği (Asya için Başkan Yardımcısı)

– Yunanistan Felsefe Kurumu (Ömür Boyu Üye)

–  Uluslararası Felsefe Enstitüsü (Paris)

–    UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, İnsan Bilimleri Komitesi (Mart 1997ye kadar) 

–    Alman Kültür Merkezi (Ankara) 

–    T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu (Başkan, 1994-1996)

–  Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

–  Uluslararası Humanizm Akademisi (New York)

–  Bioetikte Disiplinlerarası Araştırmalar Merkezi (Onursal Komite Üyesi, Brüksel)

–  Türkiye İnsan Hakları Vakfı (Kurucu Üye ve Etik Komitesi Başkanı)

– İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi (Başkan, 1998- 2005)

– Uluslararası Çocuk Merkezi (Danışma Kurulu Üyesi, Ankara)

– Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti (2004-)  

– TÜBİTAK İnsan ve Toplum Bilimleri Grubu (Başkan Yardımcısı, 2004-2008)
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İnsan Hakları Derneği,
17 Temmuz 2010 tarihinde kendi bünyesinde kurulan

İnsan Hakları Akademisinin açılışını yaparak
24. Yılını kutladı. 

Akademide “yargı kararları”, “insan hakları belgeleri” ve “uluslararası kurumlar” gibi 

konularda eğitimler verilecek. Akademide, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili eğitici 

kurslar, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenecek. İnsan Hakları Akademisi 

Kurucu Başkanı,  İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Hüsnü Öndül 

konuşmasında, “İnsan haklarını bilgiye dayalı olarak kavrama yolunda akademi bizim 

yolumuzu açacak. Arkamızda İnsan Hakları Derneği’nin ve Türkiye insan hakları 

hareketinin birikimi var” dedi.

Dernek merkezinde faaliyet gösterecek akademi hak savunucularının daha donanımlı 

hale gelmesi için eğitim verecek, konferanslar, sempozyumlar ve kurslarla hak 

bilincinin yayılması için çalışacak.

İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD insan Hakları Akademisi 

Başkanı  Hüsnü Öndül, İHD Kurucu Başkanı Nevzat Helvacı, Türkiye İnsan Hakları 

Vakfı (TİHV) Kurucu  Başkanı Yavuz Önen ve Alevi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Cengiz 

Güleç katılımcılara ‘İnsan Hakları Akademisine Giden Yol’u anlattılar.

Açılış töreninin ardından Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi  

“İnsan Hakları Kavramı ve Sorunları” başlığı altında Akademi'nin ilk dersini verdi.

insan
Hakları ile

insandır
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    BAŞIMDAN  GEÇTİ  
  Muayenehanede bir hastama alt-üst tam protez  yapıyordum.Dişli prova randevusu  
akşam oldukça  geç  bir  saatteydi. Provayı  başarılı  bir  şekilde  tamamladıktan  
sonra modeli naylon torbasına yerleştirdim. Laboratuvar artık  kapanmış  olduğundan  
ertesi gün o günlerde çalışmakta olduğum hastaneye götürürüm ve eleman  hastane-
den alır, böylece  vakit  kaybı  olmaz  diye  düşünerek  çalışmayı  yanıma  aldım . 
Sabah olunca da her  zamanki gibi hastaneye gittim . Fakat  dalgınlıktan çalışmayı  
yanıma  almayıp  arabada  unutup  yukarı  çıkmışım . Hastaların  yoğunluğundan   
eleman çağırmak aklıma gelmediğinden öğleye kadar çalıştım durdum.Öğlen yemek-
lerini  genellikle  dışarıda  yediğimden öğlen olunca da aşağıya  indim. Arabanın  ka-
pısını  açtığımda işi hatırladım. Neyse öğleden sonra eleman çağırırım diye  düşü-
nürken naylon paketin içinden görünen çalışma garibime gitti. Tuhaf  görünüyordu . 
Ne olduğunu anlamaya çalışarak paketi  açtım. Dişli kapanış eğri büğrüydü . Mumlar  
yamrulmuş dişler rasgele sağa sola dönmüş durumdaydı. Dün akşam şiir gibi  görü-
nen  kapanış sanki  bir  hilkat  garibesine  dönüşmüştü  
   Nasıl yani diye mırıldanırken yaptığım hatanın zaten çoktan farkına varmıştım . 
Mevsim yaz olduğundan  araba, güneşin altında öğleye  kadar  fırın gibi  olmuş  ve  
mumlar  sıcaktan  yumuşayarak  adeta  eriyip  gitmişti. Bir dişli provanın hiç  doku-
nulmadan sadece sıcak nedeniyle bu kadar bozulabileceğini ve şekil  değiştirebile-
ceğini  doğrusu  hiç  tahmin  edemezdim . 
   Tabii  hastamda  özürler  dileyerek  mumlu  provayı  ve  dişli  provayı  yeniden  
yapmak  zorunda  kalmıştım .  

O  günden  sonra  hiç  bir  çalışmayı  arabada  bırakmadım .    
                                                                        Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 

         Değerli meslektaşlarımız, 
    Dişhekimliği  mesleğinin  ne  kadar  yorucu  ve  yıpratıcı  olduğunu anlatmaya  
gerek  yok  . Onca  zorluklara  rağmen , son  hastamıza   kadar   tempomuzu  
düşürmeden  kimimiz  hastanede ,  kimimiz   muayenehanede  çalışır  dururuz . 
Özverilerimize  karşılık  olarak  beklediğimiz , hastalarımızın  yüzündeki   sıcak  bir  
gülümsemeyi  görmektir  yalnızca .  Görür  görmez de  bütün  yorgunluklarımız  
uçup  gidiverir .  
  ‘’Biraz Gülelim‘’  sayfamızı da  hastalarımızı  uğurladıktan  sonra  bir  fincan çay 
içerken , biraz  gülümseyebilmek  amacıyla  hazırlamaya  çalıştık . 

   Karikatürlerinizi , okul  ve     
        mesleki  anılarınızı 
  b.ozcagatay@mynet.com    
     adresine   gönderiniz…    
    sayfamızda  yer  verelim 

okul anılarımız 
 

Donem .3’den , 4’e  geçiyorduk.  Notlarım iyi 
idi.Yalnız  Aneztezi teorik son sınavı iyi geç-
memişti. Okulun  son  günlerinde  hastalan-
mış  evde  yatarken  geçmiş  olsuna gelen 
arkadaşlarım  listeden sınav notumu öğren-
mişler . Ama aldığım not  yeterli  olmadığın-
dan sene sonu notum 48 ya da 49 olarak 
listeye asılmış. Bu durumda  Eylüle  kalmış 
oluyordum.1-2 puanla eylüle kaldığım için 
çok üzülmüştüm ama yapacak bir şey yoktu. 
İyileşince memleketimiz Marmaris’e gittim. 
Sınav  tarihinden bir ay önce Ankara’ya dön-
düm ve gece gündüz çalışmaya başladım . 
Hatırlıyorum çok iyi hazırlanmıştım. Sınav 
günü okula gittim. Necati Hoca sınava 
girecekleri listeden okumaya başladı. Benim 
adım yoktu. Hemen itiraz ettim. Hocam beni 
unuttunuz, ben de kaldım diye kendimi gös-
termeye çalıştım. Tekrar listeye bakti ve 
senin adın yok dedi. Sonra gözlerini kısarak 
bana baktı . Yahu 48’ le kalmamış mıydın 
sen, ben senin notunu 50 yaptım ve seni 
gecirdim . Sen çık sınıftan dedi.  Meğer 
notumun 50 olarak düzeltildiği yeni bir liste 
asılmış. Marmaris’e gittiğim için haberim 
olmamış. Ben de sevinçle karışık hayıflanma 
duyguları içinde çok çalıştım, boşuna tatili 
yarım kestim,boşuna üzüldüm filan diye mı-
rıldanırken Necati  Hoca madem çok çalıştın 
gir sınava, notunu yükselt dedi.  Hemen olur 
dedim. Arkadaşların şaşkın bakışları arasın-
da sınav sıramı beklemeye başladım. 
  Necati Hoca ne sorduysa bildim. Bana baktı 
baktı ve bravo dedi. Sana 90 veriyorum, böy-
lece C yerine A ile geçmiş oluyorsun .  
  Dönem 4.’ün ilk stajı tesadüfen cerrahi ol-
muştu ve bu çalışmamın çok faydasını gör-
müştüm. Güzel bir aksilik olmuştu doğrusu. 
               Bülent Özçağatay  1980-HÜDHF 
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Sensodyne Hızlı Rahatlama etkisini nasıl gösteriyor?
Stronsiyum asetat formülasyonu dentin tübülleri içinde derin ve tıkayıcı bir tampon oluşturur.1,2

Sensodyne Hızlı Rahatlama -
Hassas dişlere karşı anında ve uzun süreli rahatlık 
•  Rahatlatma etkisi klinik olarak
 kanıtlanmıştır.3,4 Sadece
 60 saniye gibi kısa bir sürede
 etkisini gösterir.*3

•  Günde iki kez dişler fırçalandığında
 kanıtlanmış uzun süreli rahatlatma etkisi.4  

• Derin ve asitlere dayanıklı,
 tıkayıcı bir tampon oluşturur.1,2

• Florür içerir. 

YENİ

Açığa çıkmış dentin. Tedavi sonrası ve 30 saniye asitle temas 
etmesi sonucu. 

Tedavi sonrası ve 10 dakika asitle temas 
etmesi sonucu. 

Sensodyne Hızlı Rahatlama’nın oluşturduğu sağlam, tıkayıcı 
tampon, asit saldırısına maruz kalındıktan sonra da korunur.2

Sensodyne Hızlı Rahatlama’nın 60 saniye boyunca masaj hareketleri ile doğrudan uygulanmasının ardından asit saldırısına uğrayan dentin tübüllerinin geçirgenliğinin
(greyfurt suyuna batırılarak, pH 3.3) in vitro incelenmesi. Parkinson ve Willson 2010’dan uyarlandı.

Sensodyne Hızlı Rahatlama -
Hassas dişlerde anında rahatlama sağlar.

*Kutu üzerindeki kullanım talimatına uyulduğu takdirde.

Referanslar: 
1. Banfield N ve Addy M. J Klin Periyodontol 2004; 31: 325 - 335.
2. Parkinson C ve Willson R. J Klin Dent 2010.   
3. Mason S et al. J Klin Dent 2010.
4. Hughes N et al. J Clin Dent 2010.

Büyükdere Cad. Telpa Plaza No: 195 Levent - İstanbul Tel: (0212) 269 61 51


