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Tunç Bey, hazırladığınız örnek tebli-
gat hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Bu örnek tebligat Cumhuriyet 
Savcılığı’ndan geliyor. Bu tebligatı al-
dığınızda, siz niçin gittiğinizi, kimin sizi 
şikâyet ettiğini ve ne konuda ifade vere-
ceğinizi bilmiyorsunuz. Pratikte hekim, 
hakkında bir suç duyurusunda bulunul-
duğunu bu tebligatın gelmesiyle öğreni-
yor. Hekimde ne yapacağını bilememe, 
korku, meslekte “ben hiçbir hastaya eli-
mi sürmem artık” demeye vardırtan bir 
üzüntü ve kaygılar getiren bir süreç ve 
hatta meslekten soğuma... Bu durumda 
ilk yapmanız gereken şey bir hukukçuya 
danışmak ve korkacak bir şey olmadığı-
nı, birçok hakkınız olduğunu ve bunlar-
dan en önemlisinin de bu dosyanın içe-
riğinin ne olduğunu, hangi konuda ifade 
vereceğinizi ve dolayısıyla nasıl bir hazırlık 
yapmanız gerektiğini öğrenmek olmalıdır.

Dişhekiminin hukuki sorumluluğu ne 
demektir?

Hukuki sorumluluk deyince hep karıştırı-
lan bir şey var. Dava deyince akla gelen 
dava türü  tazminat mıdır yoksa ceza mı-
dır? Bir kişi sizden aldığı tıbbi tedaviden 
memnun kalmadığı için uğramış olduğu 
zararı gidermek üzere bir dava açarsa 
bu bir tazminat davasıdır ve özel hukukla 
ilgilidir. Bambaşka bir yargılama prensi-
bine, kuralına ve kanununa tâbidir . Aynı 
kişi sizden aldığı tıbbi hizmet sonucu uğ-

ramış olduğu zararın aynı zamanda bir 
suç olduğunu düşünüyorsa sizinle ilgili 
Cumhuriyet Savcısı’na bir şikâyet dilek-
çesi vererek suç duyurusunda bulunur, 
bu cezai takibatı başlatır. Cumhuriyet 
Savcısı başlattığı soruşturmada sizin ifa-
denizi almak için, örneğini verdiğimiz gibi 
bir tebligat gönderir.

Ne tür sorumluluklarımız var? 

Doğru tanı koymak, doğru tedavi yap-
mak, hastanın mahremiyetine saygı duy-
mak, aydınlatma ve bilgilendirme sorum-
luluğu, deneysel uygulama yapmama 
sorumluluğu, bulaşıcı has-
talık bulaştırmamak, koru-
ma önlemi almak, kayıtları 
doğru tutmak gibi sorumlu-
luklarımız vardır. 

Bu sorumlulukların ihlali du-
rumunda hukuki bir sonuç 
doğabilmesi için, öncelikle 
hekimin kusurlu olması, bu 
kusurlu eylem nedeniyle 
hastada bir zarar oluşma-
sı ve zararla kusurlu eylem 
arasında irtibat bulunması 
gerekmektedir.  

Dişhekiminin her başvu-
ran hastayı kabul etme 
zorunluluğu var mıdır? 

Dişhekiminin eğer kendi özel muayene-
hanesi varsa böyle bir zorunluluk yoktur. 

Av. Dr. Tunç Demircan 

İstanbul Üniversitesi

Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Görevlisi

tuncdemircan@gmail.com

Dişhekiminin yasal sorumlulukları
Dişhekiminin sorumluluklarının ihlali durumunda hukuki bir sonuç
doğabilmesi için, öncelikle hekimin kusurlu olması, bu kusurlu eylem 
nedeniyle hastada bir zarar oluşması ve zararla kusurlu eylem arasında 
irtibat bulunması gerekmektedir.



dergi ocak/şubat 201146

DOSYA

Bunun bir istisnası var; dişhekimi özel 

bir hastanede çalışıyorsa yani birisine 

bağımlı olarak, maaş karşılığında çalışı-

yorsa o zaman o maaş karşılığında bir iş 

yapmayı taahhüt ettiği için önüne gelen 

hastayı kabul etme yükümlülüğü altında-

dır. Bunu yapmazsa işvereniyle arasında 

bir problem çıkar. Hastayı reddederse iş-

verenle arasında hukuki ihtilaf çıkabilir ve 

karşılıklı olarak birbirlerini dava edebilirler. 

Bunun başka bir istisnası daha vardır. 

Hayati tehlike teşkil eden acil durumlarda 

hasta reddedilemez. Aynı şekilde, hekim 

kamu sektöründe hizmet veren bir sağlık 

kuruluşunda çalışıyorsa reddedemez.

Hasta ve hekim arasındaki sözleş-

melerden bahseder misiniz? 

Sözleşmelerin yazılı olması gerektiği gibi 

bir genel kural yoktur. Sözleşme, karşılık-

lı icap ve kabul ile oluşmuş olur. Günlük 

hayatta yaşarken yazılı olmayan bir sürü 

sözleşmenin tarafı oluyoruz. Hekimle 

hasta arasındaki sözleşme Vekalet ve 

Eser sözleşmesi gibi birtakım isimlerle 

adlandırılır. Hukukta bunlar bir kalıba so-

kulur. Borçlar kanununda ismen belirtilen 

sözleşmeler vardır; örneğin kira sözleş-

mesi, vekalet sözleşmesi v.s. Yaptığınız 

sözleşme evrensel hukuk kurallarına, ka-

nuna ve ahlaka aykırı olamaz, sözleşme 

kurulduktan sonra kanun buna uygun 

olarak taraflara birtakım yükümlülükler 

koyar. Örneğin sadakat, dikkat, özen 

göstermeli ve karşılığında yüklendiği edi-

mi yerine getirmelidir. Diğer taraf ise bu-

nun karşılığında ücret ödemelidir. Taraflar 

bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse 

sözleşmeyi ihlal ederler, sözleşmeyi ihlal 

edince karşılıklı olarak bir hukuk davasın-

da ihlalden kaynaklanan bir zararın gide-

rimi için davalaşırlar.

Sözleşmenin olmadığı durumlar ola-

bilir mi?

Acil müdahalelerde sözleşmeden bah-

sedemeyiz; o esnada karşılıklı onamın 

alınması durumu olmadığından genellikle 

ortada bir sözleşme de olamaz. Hasta 

o esnada bir zarar görürse bu durumda 

haksız fiil hükümleri uygulanır. Haksız fiil-

de taraflar arasında bir sözleşme var ol-

duğu kabul edilmez. Bu durumda haksız 

fiil hükümleri uygulanır. Örneğin size yum-

ruk attım, burada aramızda sözleşme 

yok ve ben size haksız fiil ika ediyorum. 

Siz de karşılığında cismen eza gördünüz, 

manevi olarak da zedelendiniz, davanızı 

Cumhuri-
yet Savcısı, 
hastadan 
gelen suç 
duyurusuy-
la başlattığı 
soruşturmada 
sizin ifadenizi 
almak için, 
örneğini ver-
diğimiz gibi 
bir tebligat 
gönderir.
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haksız fiil hükümlerine karşı açarsınız.

Dava açılması için zamanaşımı süre-
si var mıdır? Ne kadardır? 

Evet vardır. Haksız fiil hükümlerine göre 
dava açılacaksa bunun zamanaşımı sü-
resi bir yıldır. Yani size bir yıl içersinde 
haksız fiilden dolayı dava açılabilir. Söz-
leşmeye aykırılıktan dolayı dava açıla-
caksa bunun zamanaşımı süresi Eser ve 
Vekalet sözleşmeleri için beş yıldır. Yani 
beş yıl içerisinde hasta aranızdaki Eser 
veya Vekalet sözleşmelerinin ihlal edildiği 
gerekçesiyle dava açabilir. Hatta ve hat-
ta bu zamanaşımı süresi, eğer siz kasıtlı 
olarak ağır kusurla zarar verdiyseniz bu 
beş yıl olan zamanaşımı süresi on yıla çı-
kar, yani dokuz yıl sonra durup dururken 
bir davayla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Örneğin ortodontistlerin vakaları 
uzun süreleri buluyor; bu süre yani 
zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

Bu süre zararın ortaya çıktığı andan iti-
baren başlar. Zarar gördüğünü iddia 
eden taraf bunu ne zaman öğrendiğini 
de aşağı yukarı söyler. Bizde zamanaşımı 
zararın ve zarar veren kişinin öğrenildiği 
andan itibaren başlar ve o tarihle ilgili bir 
dava etme hakkını kazanmış olur. Zarar 
hekim müdahalesinden bir yıl sonra orta-
ya çıkabilir, onu ne zaman öğrendiyse o 
tarihe “öğrenme tarihi” denir.

Kamu tarafından verilen hizmetlere 
bakarsak durum nedir?

Hasta ve hekim arasındaki ilişki veka-
let ve eser sözleşmelerinden ayrı olarak 
kamu hizmetinden de kaynaklanabilir. 
Orada şöyle bir farklılık vardır: Eğer hiz-
met kamu hastanesinde veriliyorsa, diş-
hekimi kamu personeli olduğu için hak-
kında direkt dava açılamaz. Anayasa’da 
kamu personelinin yargılanması hakkın-
da kanun “bu davayı idareye karşı aç-
malısınız” diyor. Bir devlet hastanesinde 
çalışan dişhekimi bir hata yaptı ve zarar 

meydana geldi, hastası maddi manevi 
tazminat davası açacak, o zaman davalı 
olarak dişhekiminin adı yazılamaz. Kamu 
hastanesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı oldu-
ğu için davasını Sağlık Bakanlığı’na karşı 
açar. Ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
değil de İdare Mahkemesi’nde dava-
yı açar. Bu tür davalarda İdare mutlaka 
kendi personeline davadan haber verir 
ve “müdahil olacak mısın?” diye sorar. 
Bunun anlamı şudur: “Senin yüzünden 
bana dava açıldı, gel kendini savun. 
Ben bu davayı kaybeder de bir tazminat 
ödersem sana rücu edeceğim.” Dava-
ların artması ve dolayısıyla tazminatların 
da artması sonucunda idarenin de kamu 
personeline artık rücu ettiğini görüyoruz. 
Ağırlıklı uygulama bu şekildedir.

Ama farklı olarak kamu hastanesinde 
çalışan bir hekimin başına bir dava ge-
lebilir ve İdare Mahkemesi’nde Sağ-
lık Bakanlığı’na karşı açılması gereken 
dava usul hatası yapılarak direkt heki-
me karşı açılmıştır ve hekim, bu davanın 
İdare Mahkemesi’nde açılması gerekir 
diye itiraz etmesine rağmen mahkeme 
bu itirazı reddedip davayı Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görmeye devam etmiş-
tir. Açıkçası bu da olabilir. Bunun istisnai 
şartları vardır. Son dönemlerde Danıştay 
(ilk derece mahkemeleri dediğimiz Asliye 
ve Sulh hukuk mahkemelerinin karar-
larına karşı temyiz incelemesi Yargıtay 

Tebligat gel-
diğinde 7-15 
gün gibi iş-
leyen süreler 
vardır. Kanuni 
süreleri kaçır-
mamak için 
hukukçudan 
yardım alma-
nız gerekir.
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tarafından yapılır. İdare mahkemelerinde 
görülen davaların temyiz incelemeleri ise 
Danıştay tarafından görülür.) eğer meyda-
na gelen zarar bir organizasyon kusurun-
dan kaynaklanıyorsa, bu durumda dava 
idareye karşı yöneltilsin, ama eğer zarar 
kamudaki hekimin şahsi ağır kusurundan 
kaynaklanıyorsa o zaman idareyi meş-
gul etmenin bir esprisi yok eğilimindedir. 
İdare Mahkemesi’ndeki dava sonrasında 
zaten hekime rücu edecektir, dolayısıyla 
Asliye Mahkemesi’nde doğrudan hekime 
karşı da dava açılabilir. Temel farklılık bu-
dur. Yani organizasyondan kaynaklanan 
kusursa idare sorumlu, hekimin bireysel 
ağır hizmet kusurundan kaynaklanıyorsa 
doğrudan hekime karşı tazminat davası 
açılabilir. Bu durum tazminat davaları için 
geçerlidir.

Kamuda çalışan hekim hakkında yapı-
lan suç duyurularında durum nasıldır?

Ceza başvurularında da yine kamu per-
sonelini koruyan bir düzenleme vardır. Di-
yor ki; “kanun benim kamu personelimi 
hemen yargılayamaz.” Savcı önce ilgili 
İdari Kurula (il ya da ilçe idare kurulları) 
başvurur ve “bu kamu personeli hakkın-
da bir suç duyurusu var ve ben bu per-

sonel hakkında soruşturma başlatmak 
istiyorum” der. İl İdare Kurulu da kamu 
personeli olduğu için kamu personeli 
hakkında bir araştırma yapar, eğer yar-
gılanmasına yetecek kadar delil toplarsa 
savcıya izin verir ve savcı bundan sonra 
kamu personeli hakkında cezai takibata 
başlar.

Tebligat geldiğinde yasal süreler 
önemli midir?  

Oldukça önemlidir. Hekime bir tebligat 
geldiğinde ya çok önemsenir ya da hiç 
dikkat edilmez. 7-15 gün gibi işleyen 
süreler vardır. Eğer o süreyi geçirirseniz 
siz kendinizi de parçalasanız mahkeme 
sizi dinleyemez. Süre geçti çünkü. Kanu-
ni süreleri kaçırmamak için hukukçudan 
yardım almanız gerekir.

Güzelleştirme açısından yapılan te-
daviler tıbbi müdahaleler olarak ka-
bul edilebilir mi?

Bu noktada Vekalet ve Eser Sözleşmesi 
ayrımıyla karşı karşıya kalıyoruz. İki söz-
leşme arasındaki en temel fark nedir? Bi-
rinde yani Eser Sözleşmesinde bir sonuç 
garantisi vardır. Örneğin full porselen köp-
rü protezinin şu özellikleri olacak, rengi, 
biçimi, şekli bu olacak, size verdiği ifade 
bu olacak diyorsunuz yani bir sonuç ga-
rantisi öneriyorsunuz. Ama Vekalet Söz-
leşmesi ya da tedavi amaçlı yapılan söz-
leşmelerde asla böyle bir sonuç garantisi 
yoktur. Hastalar vekaleten bizim adımıza 
işlem yapın diyor. Standartlara uygun te-
davi işlemini doğru bir şekilde yaparsanız 
sonuç ne olursa olsun (ki istenmeyen so-
nuçlar da ortaya çıkabilir) siz işinizi doğru 
yaparsanız Vekalet Sözleşmesi açısından 
sorun yoktur. Ama Eser Sözleşmesi böyle 
değildir, sonuç garantisi vardır. Eser Söz-
leşmesi açısından hekimin yükümlülüğü 
çok daha fazladır. Burada ayıplı imalat 
yaptıysanız bunu gidermek zorundasınız, 
istendiği gibi yapılmasını sağlamak zo-
rundasınız ve bunun için harcanacak tüm 
parayı da hekim harcamak zorundadır. Si-

Haksız fiil 
hükümlerine 
göre dava 
açılacaksa 
bunun za-
manaşımı 
süresi bir yıl, 
sözleşmeye 
aykırılıktan 
dolayı dava 
açılacaksa 
bunun zama-
naşımı süresi 
Eser ve Veka-
let sözleşme-
leri için beş 
yıldır.
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gortalar estetik müdahaleleri Eser Sözleş-
mesi kapsamında değerlendirirler, tedavi 
amaçlı görmediklerinden karşılamazlar. 
Bu tür poliçeler yok değildir ama bildiğim 
kadarıyla oldukça yüksek miktarlarda po-
liçe bedeli ödemek durumunda kalırsınız. 

Dişhekiminin Vekalet Sözleşmesin-
den kaynaklanan borçları nelerdir?

Dişhekiminin sır saklama borcu, hesap 
verme borcu, özen borcu, işi bizzat yap-
ma borcu, sadakat borcu vardır ama bun-
ların içinde en çok aydınlatma ve vekilinin 
rızasını alma borcu önemlidir. İki tarafın da 
birbirlerinden farklı istekleri var, hastalar 
bana her şeyi anlatın benim kabul etme-
me ve reddetme hakkım olmalı diyor. He-
kimler de “ben aydınlatma yükümlülüğüne 
uyarak her şeyi hastaya anlatıyorum fakat 
hastalar tedavi olmaktan vazgeçiyor” di-
yor. Hastaya yapılacak tedavi konusunda 
bilgilendirmenin nasıl ve ne kadar yapıla-
cağı, sınırlarının ne olacağı oldukça sıkıntı-
lıdır. Matbu bir onam formu hazırlanması, 
ispat açısından gerçekten faydalıdır. Dava 
söz konusu olduğunda hastanın yakını 
veya sekreterin şahitliği de önemlidir.

Diyelim ki bir meslektaşınızdan yar-
dım alma ihtiyacı hissettik, örneğin 
dişi çekerken kırdık, yardıma hekim 
çağırdık o çekecek dişi, bu durumda 
ne olacak?  

Dişi çekmeye gelen hekim de siz de has-
tanın onamını ayrı ayrı almak zorundasınız.

Hastayı konsültan hekime yönlendir-
dik, ne yapmalıyız? 

Hastayı konsültan hekime yönlendirirken 
hasta kaydınıza tarihiyle yazmalısınız. Has-
ta şu sebeple KBB uzmanından konsültas-
yon alması için yönlendirildi v.s diye...

Hekim kendisi dışında başka bir hekimi 
konsültasyona çağırıyorsa konsültan he-
kim de hastaya bir işlem yapacaksa, o iş-
lemle ilgili mutlaka onam alınmalıdır. Ama 
girişimsel bir uygulama olmayıp sadece 

muayene edip tanı koymaya yönelikse 
onam almasına gerek yoktur.

Hesap verme borcu nedir?

Yaptığınız işlemlerin tümüyle ilgili mad-
di karşılığını söylemek ve bildirmek ve o 
noktada onun onamını almanız gerekiyor. 
Ve yaptığınız işlemlerle ilgili kendisiyle ilgili 
tüm kayıtları vermek zorundasınız. Ayrıca 
hasta kendisiyle ilgili yanlış girilen bilgiyi 
düzeltme hakkına sahiptir.

Aydınlatma hakkı ne kadar önemlidir?

Örneğin guatr ameliyatında ses kısıklığı 
komplikasyonlardan biridir. Hasta ame-
liyattan sonra ses kısıklığı yaşadı. Fakat 
önceden siz hastayı bu konuda aydın-
latmadınız. Bunu söylemiş olsaydınız 
ve onamını alsaydınız hekim kendisine 
açılacak dava sonucu maddi tazminatı 
vermek zorunda kalmayacaktı. Hastanın 
komplikasyonlar konusunda aydınlatıl-
dıktan sonra bu tedaviyi reddetme hakkı 
var. Hastaya her şeyi anlatmak gerekiyor.

Ayrıca onam için de, tedaviyi yapmadığı-
nız takdirde neler olacağını hastaya iyice 
anlatmak gerekiyor. Tedavinin kompli-
kasyonlarını ve başarısız olabileceğini an-
latıp kararı hastaya bırakmak gerekiyor.

Hekimle has-
ta arasındaki 
sözleşme 
Vekalet ve 
Eser sözleş-
mesi gibi bir 
takım isimler-
le adlandırılır. 
Hukukta bun-
lar bir kalıba 
sokulur.

DOSYA
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Onamın geçerli olabilmesi için karşı tara-
fın rızasının alınması gerekir. Hakkın icrası, 
karşı tarafın da rızası olmalıdır ve de her ikisi 
birarada olmalıdır. Hakkın icrası demek, işi 
ehliyete sahip olması gereken kişinin yap-
ması demektir. Ehliyete sahip olmamasına 
rağmen bu işi yaparsa ceza hukuku bakı-
mından, bilinçli taksir ve olası kast gibi ku-
sur çeşitleri tartışma konusu olabilir. Bun-
ların kabulü halinde, eylemin cezası daha 
ağır olur. Taksirle basit yaralamanın cezası 
üç aydan başlar, kasten yaralama söz ko-
nusu olduğunda ise, kasten basit yarala-
maya kanunumuzun öngördüğü cezanın 
alt sınırı bir yıldır ve meydana gelen zararın 
niteliğine göre sekiz yıla kadar çıkabilir. 

Peki hasta paranoid şizofrense, yani 
rıza kapasitesi yoksa?

Anlayamamışsanız bu kabul edilebilir 
ama anladığınız andan itibaren elinizi sür-
memeniz lazım. Karşınızdaki insanın rıza 
kapasitesi yoktur. Bu durumda onunla 
ilgili rıza gösterecek kişinin yani vasisi-
nin ya da kanuni temsilcisinin rızasını al-
manız gerekmektedir. 2001’de medeni 
kanunumuz değişti, eşitlik ilkesi gereği 
anne ve babaya  velayetle ilgili eşit haklar 
getirildi. Tedavi yapılabilmesi için anne ve 
babanın her ikisinin de onamının alınması 
lazım. Boşanmış anne babanın çocuğu-

nun velayeti kimde ise o karar verir, onun 
onamının alınması yeterlidir.

Taksir nedir?

Taksir kusur demektir. Bilmeyerek, iste-
meyerek fakat tedbir almadığımız için, 
ihmal gösterdiğimiz için üzerimize düşen 
yükümlülükleri yerine getirmediğimiz için 
oluşan kusurlu eylemlerdir. Bu kusur-
lu eylemler sonucunda oluşan zarardan 
sorumlu oluruz. Eğer yaptığınız tedaviyle 
ilgili karşı tarafa bir zarar verirseniz ceza 
kanununda taksirle yaralama suçu söz 
konusu olur. Bununla ilgili hakkınızda bir 
soruşturma başlatılır ve o soruşturma 
sonrasında belki bir ceza davası açılır.

Standart dışı uygulama kusurlu uy-
gulamadır, peki standart neye göre 
belirlenir?

Standart tıbbi uygulamanın nasıl belirle-
neceğine dair uygulamada farklı birçok 
yaklaşım var. Bölgesellik kuralı, ortala-
ma hekim kuralı ve benzeri. Ama uygu-
lama bakımından bakacak olursak, bu 
tür davalar yüksek düzeyde tıp bilgisi 
gerektirdiğinden, yargılama aşamasında 
mutlaka bilirkişinin görüşünden yararlanı-
lır. Bu noktada, standardı genelde bilirki-
şi belirler. Diğer bir deyişle, o bilirkişinin 
baz aldığı standart neyse standart odur. 
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Doğal olarak mahkeme de bilirkişi tara-
fından verilen rapor doğrultusunda karar 
vermektedir. Bu standartla ilgili hekimlerin 
de artık söz söyleme hakkı var. Ceza yar-
gılamasına 2005 yılından itibaren getirilen 
düzenlemeye göre, tarafların bir uzman 
görüşü almak ve savunmalarında uzman 
görüşüne başvurma hakkı vardır. 2005 yı-
lında getirilen düzenlemeyle CMUK 67. ve 
68. maddesi gereği taraflar kendi uzman 
görüşlerini alarak dosyaya koyabilirler. 
Dosyada yapılacak bilirkişi incelemesine 
esas olarak ya da alınan bilirkişi raporu 
hakkında hazırlanan uzman mütalaasıyla, 
silahların eşitliği prensibine uygun olarak, 
yargılanan kişinin kendini savunma hakkı 
genişletilmiş ve güçlendirilmiştir. 

Ceza Kanunu’nda düzenleniş şekliyle 
oluşan zarar basit tıbbi müdahaleyle gi-
derilebilecek şekildeyse Ceza Kanunu 
bakımından cezası azdır. Zararın oranı 
arttıkça verilecek ceza oranı da artar. 
Eğer bir uzuv (ağız, çiğneme ve öğütme 
kapasitesi) zafiyeti söz konusuysa ceza 
bir miktar arttırılır, tümüyle kullanılamıyor-
sa yani bir uzuv tatili söz konusuysa ceza 
daha çok arttırılacaktır. Adli tıp uygula-
masında dişlere puanlar getirilmiş. Örne-
ğin kanin kaybı 4,5 puan olarak nitelendi-
rilir. Puanların toplamı 15-30 arasındaysa 
uzuv zafiyeti sayılıyor. Değerlendirmede 
30 puanın üstünde çıkarsa işlevin yitiril-
mesi olarak kabul edilip verilecek cezada 
buna uygun olarak arttırım uygulanır.

Sır nedir? Sır saklamayı ihmal eder-
sek ne olur? 

Sır saklamayı ihmal ederse hekim ve 
şikâyet olursa, 136. maddeye göre bir yıl-
dan dört yıla kadar hapis cezasıyla ceza-
landırılabiliyor. Eğer bunu belli bir meslek ve 
sanatın getirdiği kolaylıktan yararlanmak 
suretiyle yaparsanız bu, 137. maddenin b 
bendine girer ve cezanız yarı oranda artar 
ve bu süre bir yılsa bu sefer bir buçuk yıla 
çıkar. Kayıtlarınızdaki her şey sırdır. Has-
tanızın total protez kullandığını eşine dahi 
söyleyemezsiniz. Mahkeme sizden bu 

bilgileri isterse sır niteliği ortadan kalkar, 
mahkemeye bildirmek zorundasınız. Tanık 
olarak mahkemeye çıkarsanız hastanın 
izin vermesi kaydıyla tanıklık yapabilirsiniz. 
Hasta izin vermiyorsa mahkeme karşısın-
da “hastam izin vermiyor ben onun sırrını 
saklamakla mükellefim, tanıklık yapmak-
tan çekiniyorum” deme hakkınız var. Yasa 
size bu izni veriyor.

Gerçeğe aykırı rapor verme konu-
sunda ne söyleyebilirsiniz?

İyi niyetle başlayan bir rapor bazen isten-
meyen sonuçlara sebep verebiliyor. Sizin 
yazdığınız raporlar protokol kaydı varsa 
ve Sağlık Müdürlüğü’nde onaylatılırsa 
resmi belge niteliğindedir. Bu durumda 
gerçeğe aykırı rapor düzenlemek ya da 
resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla 
karşı karşıya kalabilirsiniz. Resmi belge-
de sahteciliğin cezası kanunumuzda 3-8 
yıl arasında düzenlenmiştir. 

Adli olayları ihbar etme konusunda 
dişhekiminin yasal yükümlülüğü ne-
dir?

2005’ten önceki düzenlemede sağlıkçı-
lara bir ayrıcalık getirilmişti, suçu öğre-
nen hekim eğer tedaviyi engelleyecek bir 
şeyse “bir hekimin asli görevi sağlık hiz-
meti vermektir anlayışıyla“ suçu savcılığa 
bildirmek zorunda değildiniz. Ama yeni 
kanunun 280. maddesi size Cumhuriyet 
Savcılığı’na ve karakola dilekçeyle ihbar 
etme yükümlülüğü getiriyor. Aksi halde 
suçu bildirmekte ihmal göstermekten 
dolayı bu sefer sizin hakkınızda bir so-
ruşturma başlatılabilir. 

Sayın Tunç Demircan, bizi aydınlattı-
ğınız için teşekkür ederiz. n
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