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SUNUŞ

 İstanbul Dişhekimleri Odası, muayenehane, poliklinik ve merkezlerde serbest çalışan 
dişhekimleri ile kamu hastanelerinde ve üniversitelerde çalışan 9619 üyesi ve tüm 
dişhekimlerinin sorunları ve bu sorunların çözümü için başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere 
tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını sürdürmeyi 
amaçlamaktadır.

Bu bağlamda aşağıda sıraladığımız başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve mevzuatı 
uygulamada mutabakata varmak hem işbirliğimizi kuvvetlendirecek hem de işleyişi 
kolaylaştıracaktır.

Ayrıca 20 Mart Dünya Oral sağlık Günü kapsamında 19-21 Mart tarihleri arasında dijital bir 
Kongre yapmayı planlamaktayız. 
İl Sağlık Müdürlüğü’nün Kongre’ye vereceği destek meslektaşlarımız için oldukça anlamlı 
olacaktır. 

Dişhekimleri, Dişhekimi Yardımcıları, Diş Teknisyenlerine Covid-19 Aşısı Yapılması;

 Dişhekimlerinin Covid-19 salgınındaki bulaş riskinin en yüksek olduğu gruplardan biri 
olduğunun göz önüne alınıp risk analizi yapılarak Konjuge Pnömokok ve Grip aşılarını olmaları 
gerektiğini düşündüğümüzü, meslektaşlarımızın bağlı oldukları aile sağlıkları merkezleri 
aracılığıyla ücretsiz olarak aşı olabilmesi için gereğinin yapılmasını rica etmiştik. İlçe Sağlık 
Müdürlükleri grip aşısının yapılması için dişhekimlerini aramaya başlamıştır. Grip aşısına ek 
olarak, risk analizi yapılarak sağlık çalışanlarına ücretsiz Covid-19 aşısı yapılmasını, özel, kamu, 
üniversiteler dâhil tüm dişhekimlerinin, dişhekimi yardımcı personeli ve diş teknisyenlerinin, risk 
altında olduğunu dolayısıyla ayrımsız Covid-19 aşısı olmaları gerektiğinin kabul edilerek 
gereğinin yapılması gerekmektedir.

Kamudaki Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri, Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları-Çözüm 
Önerileri;

 Pandemi sebebiyle sürecin başında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde personel 
yetersizliğini ve destek ihtiyacını anlamakla beraber 9 ay geçtiği halde hala dişhekimleri 
üzerinden yürütülmesini, istihdam sorununun çözülmemesini buna karşın kamuda ağız diş 
sağlık hizmetlerinin bu oranda sekteye uğratılmasını anlamakta zorlanıyoruz.
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Ertelenen ağız diş sağlığı sorunları zamanla ciddi genel sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. 
Aylardır ağız diş sağlığı sorunları ertelenen bunca birikmiş hastanın, ağız diş sağlığı merkez ve 
hastanelerinde geride kalan az sayıda dişhekimi ile yeterli hizmet almaları mümkün değildir. 
MHRS randevuları açık tutulan, ancak yeterli sayıda personeli olmayan ağız diş sağlığı merkez 
ve hastanelerinde hasta ve hekim açısından zor durumlar yaşanmaktadır.

Hastalara Ait Verilerin Talep Edilmesi; 

 Oda üyelerimizden bağlı bulundukları ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Ulusal Sağlık 
Sistemi (USS) ve Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)’ne veri gönderilmesi hususunda 
yazılar gönderilmektedir. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesine göre “Sağlık hizmet 
sunucuları, sağlık hizmeti almak üzere kendilerine müracaat eden kişilere ait verileri, Bakanlık 
tarafından çıkarılan mevzuat ile belirlenmiş süreler içerisinde, kullandıkları yazılıma Bakanlıkça 
belirlenen standartlara uygun bir şekilde kaydetmek ve bu verileri Bakanlıkça belirlenen 
standartlara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine göndermek zorundadırlar.” Ancak 
söz konusu Yönetmeliğin tamamının yürütmesi Danıştay 15. Dairenin 2016/10500 E. sayılı 
davada 06.07.2017 tarihli karar ile durdurulmuştur. 
Her ne kadar “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.11.2017 tarih ve 30250 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ise de anılan değişiklik ile Yönetmeliğin bütünüyle 
birlikte yürütmesi durdurulmuş olan 14. maddesine yönelik yeni bir düzenleme yapılmadığı gibi 
bu Yönetmelik değişikliğin yapıldığı ana yönetmelik yürürlükte olmadığından söz konusu 
hükümlerin uygulama olanağı bulunmadığı açıktır. 
Sonuç olarak; hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasında, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 24. maddesinin açık hükmü 
gözetilerek, istatistiki verilerin belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa 
gönderilmesi gereklidir.

Dişhekimlerinin Sağlık Kuruluşu Açılış Başvurularında Oda Kayıt Belgesi İstenmesi; 

 Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bulunan 
sağlık kuruluşunun açılması veya devri halinde yapılacak başvurularda istenecek belgeler 
sayılırken Yönetmeliğin ilk halinden farklı olarak dişhekiminin Oda’ya kayıtlı olduğuna ilişkin 
belge aranmayarak, kayıtlı olunduğu yönünde beyan verilmesi yeterli görülmüştü. Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin, özel sağlık kuruluşlarının ortağı veya çalışanı dişhekimlerinden istenen 
belgeler arasında dişhekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aranmamasına ilişkin 
düzenlemeye itirazı, İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi. 
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Yürütmenin durdurulmasıyla muayenehaneler de dâhil olmak üzere bütün özel sağlık 
kuruluşlarının ortak ya da çalışanlarıyla ilgili sağlık kuruluşu açılması ya da çalışma izin belgesi 
veya mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi gibi kurucu bir işlem yapan Sağlık Bakanlığı’nın, 
ilgili dişhekimlerinin Oda’ya kayıtlı olduğuna ilişkin belgeyi araması şart olduğu kabul edildi.

Açılışlarda ve Denetlemelerde Oda Temsilcisi Bulundurulması;

 İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan açılış başvurularında ve denetlemelerde Oda 
temsilcisi bulunması gerekliliği olduğu halde pratik uygulamada bu konuda sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 03.02.2015 
tarihli Yönetmelik, uygulanamaz hükümlerinin düzeltilmesi ve Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına uygun değişikliklerin 
yapılabilmesi bakımından 23.12.2016 tarihinde değiştirilmişti. Bu değişiklikte, yargı kararına 
aykırı bir kısım değişiklikler yapıldığı gibi yönetmelikte yer alan bir takım kuralların da yeniden 
düzenlendiği ancak bu düzenlemelerin önemli hukuka aykırılıklar ve belirsizlikler yarattığı 
gerekçesiyle; Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, bir kısım hükümlerinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemiyle 21.02.2017 tarihinde Danıştay’da açılan dava sonucundaki karara 
göre; “Yönetmelik kapsamında yer alan sağlık kuruluşlarının açılması sırasında yapılacak 
incelemelerde denetim ekibinde oda temsilcisi bir diş hekiminin olması gerektiğinin 
amaçlandığı, değişikliğin bu haliyle hâsıl olması beklenen amacın gerçekleştirilmediği 
anlaşıldığından dava konusu "Müdürlük" ibarelerinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” 
gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilerek teknik inceleme ekibi belirli olmalı ve 
ekipte Oda temsilcisi dişhekimine yer verilmelidir denilmiştir.

Muayenehanesi Olan Dişhekimlerinin 2. Görev Yeri Taleplerinin Değerlendirilmesi;

 3224 sayılı 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş 
olan 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış olan Ağız Ve Diş Sağlığı 
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin (3) 
fıkrasındaki düzenlemeye göre “(3) Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam 
zamanlı olarak çalışan diş hekimi/uzman, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile radyoloji veya 
ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla 
bulunduğu ilde diğer özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir. Bu kişilerin tam 
zamanlı olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, kısmi zamanlı çalıştığı kuruluşta tam 
zamanlı çalışma belgesi düzenlenir.”  Yönetmelik hükmüne göre kendi muayenehanesi olmayan 
ve özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan bir diş hekimi 1219 sayılı Kanunun 12. 
Maddesine uygun olmak koşuluyla kısmi zamanlı olarak ikinci bir işte ve işyerinde çalışabilir. 
Dişhekimliği mesleğini kendi muayenehanesinde icra eden diş hekimleri ikinci bir çalışma yeri 
hakkında Dişhekimleri Odasına başvurarak çalışma izni talep edebilir. Bu izin nedeniyle 
muayenehanesini kapatma koşulu düzenlenmemiştir. Nitekim anılan Yönetmelik “Muayeneler 
hariç…” demek suretiyle özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışanlar için düzenleme 
getirmiştir. 
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Dişhekimi muayenehanelerinde ikinci hekimin ikinci görev yeri olarak çalıştırılamayacağı 
hakkındaki “ …Muayenehaneler hariç…” şeklindeki düzenlemeyi muayenehane sahibi olan 
dişhekinin başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz şeklinde yorumlanmaması gerekir. Bir 
dişhekimi muayenehanesinde başka bir diş hekimi çalıştırılamaz. Bu nedenle muayenehanede 
ikinci hekimin çalıştırılamayacağı hakkındaki düzenlemenin muayenehane sahibi dişhekiminin 
başka yerde kısmi zamanlı olarak çalışamayacağı şeklinde değerlendirilmesi Kanun ve 
Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

Dişhekimlerinin Birden Fazla Sayıda Sağlık Kuruluşuna Ortak Olması;

 Dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşuna ortak olmasına ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince izin verilmemektedir. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekimlere izin vermesi 
hekimleri sınırsız kuruluş açma imkânı tanımakta ve Oda bölgesi dışında çalışmanın yolunu 
açmaktadır. İlgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; dişhekimlerinin birden 
fazla sağlık kuruluşu açması veya açılan birden fazla sağlık kuruluşunda çalışması kayıtlı 
bulundukları oda yönetim kurulunun izni olmaksızın mümkün değildir. Tüm mevzuat 
hükümlerinden bu sonuca açıkça ulaşılmakla birlikte, bir poliklinik veya sağlık merkezlerinde 
çalışan bir dişhekiminin sağlık kuruluşu işleten birden fazla şirkete ortak olup olamayacağı 
hususunun ortaya konulması gerekmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluştan Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, merkez ve poliklinikler ancak ortaklarının 
tamamı dişhekimi olan şirketler tarafından kurulabilmektedir. 1209 ve 3224 sayılı Yasa'nın 
yukarıda yer verilen amir hükümlerine göre çıkarılan Yönetmelik maddesiyle, ortaklarının 
tamamı dişhekimi olan şirketlere merkez ve poliklinik açma hakkı verilirken, ortakları dişhekimi 
olmayanlara bu yetkinin verilmemesinin sebebi, dişhekimi olan şirket ortaklarının emeklerini 
ortağı oldukları şirkete hasretmelerini sağlamaktır. Zaten, Tıbbı Deontoloji Tüzüğü hükmüne 
göre, kâr amaçlı olarak bir merkez veya polikliniğin açılması mümkün değildir.

Dişhekimlerinin Uyması Gereken Tabela Standartları; 

 Dişhekimlerinin kullanacağı tabela standartları, 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği 
Kanunu’nun “Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun Görevleri” başlıklı 26. Maddesi f fıkrasında;
“Dişhekimlerinin kullanacakları tabela örneğini tespit etmek, bu örneğe uymayan tabelaların 
kullanımını ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne aykırı ilan ve reklam yapılmasını önlemek 
denilmektedir. 

Bina ve Cam Giydirmeleri;

 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bina ve cam giydirmeleri 
hakkında yapmış olduğu yorumda; “bine dış cephelerinde uygulanan cam giydirmelerdeki 
gülümseyen kadın veya çocuk resmi, diş teli görünümleri vb içeren yazısız görüntülerin, tıbbi 
deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun ve kullanılmasında bir sakınca olmadığı 
düşünülmüştür” denilmektedir.
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Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 
 Madde 40-İcrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçiler, hasta kabul ettikleri mahal ile 
muayene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle reklam ve saire 
yapmaları memnudur.  

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
Madde 8 - Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe 
verilemez.
Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, 
ne suretle olursa olsun, yazıların da kendi reklâmını yapamaz.
Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşri vasıtalarında, reklâm mahiyetinde teşekkür ilânları 
yazdıramaz.
Madde 9 - Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve reçete 
kâğıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş 
olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir.
hükümleri dişhekimlerinin ve diş tedavi kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ticari bir görünüm 
veremeyeceklerini ve reklam yapamayacaklarını düzenlemiştir. 

Bu hükümlere aykırı davrananların disiplin cezası ile cezalandırılacaklarına ilişkin düzenleme ise 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde yer almaktadır. Buna 
göre; 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği 
Madde 8/a- Reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam 
yapmak veya sanal ortamlar da dahi olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına 
yönelik veya haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; 
çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasına göz 
yummak.  
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