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TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İZMİR`DE YAPILDI 

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Oda Başkanlarından oluşan TDB 

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de aşağıdaki 

gündemle yapıldı. 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 

GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

(27 Ekim 2021 / İzmir) 
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GÜNDEM: 

1. Sağlık Bakanına yapılan ziyaret hakkında bilgilendirme, 

2. Sağlık Bakanlığı ile ilk toplantıda ele alınan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili görüşmelere ilişkin bilgilendirme, 

3. Tabela Standartlarına ilişkin Odalarımızdan gelen önerilerin görüşülmesi, 

4. Mali çalışmalara ilişkin bilgilendirme, 

5. 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası hazırlıkları, 

6. Çalıştay konu taslakları hakkında bilgilendirme, 

7. Öneriler. 

 

Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık Bakanlığına yapılan ziyaret ve ardından yapılan 
görüşmelere ilişkin MYK değerlendirmelerini paylaşmak üzere, İzmir’de 27 Ekim 

2021’de TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’deki 37 
odadan 35 odanın temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündemde yer alan konular 

görüşüldü. Toplantıya; Bursa Dişhekimleri Odası adına, Başkan Emel Eroğlu katıldı. 
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EYLÜL AYI SEMİNERİ VE KURSU 

Prof. Dr. Baybora Kayahan ile 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde “Bir Muayenehanenin 

Endodonti Günlüğü” başlıklı seminer ve kursumuzu İnci Dental’in katkılarıyla başarıyla 

gerçekleştirdik. 
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EKİM AYI SEMİNER VE KURSLARI YAPILDI 

8 Ekim Cuma günü BAOB Ortak Toplantı Salonunda M.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 

Endodonti AD ve Restoratif Diş Tedavisi AD öğretim üyeleri Prof.Dr. Hale Cimilli, Prof.Dr. 
Nevin Kartal ve Prof.Dr. Cafer Türkmen “Endodonti-Restoratif diş tedavisi klinik 
pratiğimizde neler oluyor?” Başlıklı seminer ve “Vital ve Devital Dişlerde Bleaching” 

kursu verdiler. Covid19 Pandemisi süresince dişhekimliği fakültesinde yeterli klinik 
deneyimi edinemeyen veya yetersiz bulan genç meslektaşlarımıza katkısı büyük oldu. 

Değerli hocalarımıza tüm katkıları için çok teşekkür ediyoruz. 
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Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan tarafından 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde “Kuronal 

Restorasyonlara Dair Herşey” başlıklı seminer ve sonrasında kurs yapıldı. Seminer tüm 

meslektaşlarımıza açık olmakla birlikte kursumuz sadece 2020 ve 2021 mezunu 

pandemide eğitimleri eksik kalan genç meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirildi. 

Özelllikle genç meslektaşlarımıza önemli katkısı olduğunu düşündüğümüz seminer ve 

kurs için Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan’a ve Ivoclar Vivadent – Sante Dental 

firmasına teşekkür ediyoruz. 

Kursta; 

 -Giriş: Ne öğreneceğiz? (Öğrenim kazanımları) 

-Sabit protez çeşitleri 

            -Full kuronlar 

            -Parsiyel kuronlar 

            -Kuron içi restorasyonlar 

-Full kuronlarda diş preparasyon prensipleri 

-Porselen laminate veneerlerde diş preparasyon prensipleri 

-Kuron içi restorasyonlarda diş preparasyon prensipleri 

-Basamak çeşitleri 

            -Knife-edge 

            -Chamfer 

            -Heavy chamfer 

            -Shoulder 

            -Radial shoulder 

            -Bizotajlı shoulder 

-Kesim frezleri 

-Marjinal uyum nasıl sağlanır? 

-Sabit protetik materyaller 

            -Metal seramikler 

            -Cam seramikler 

            -Hibrit seramikler 

            -Zirkonya 

-Sabit protezlerde ölçü teknikleri 

            -Konvansiyonel ölçü 

            -Dijital ölçü 
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-Ölçü materyalleri ve kullanım alanları

-Aljinat

-Polieter

-Polisülfit

-Polivinilsiloksan

-Diş eti retraksiyonu yöntemleri

-Mekanik

-Kimyasal-mekanik

-Geçici kuron yapım teknikleri

-Direkt teknik

-İndirekt teknik

-Geçici restorasyon materyallerinin genel özellikleri

-Akrilik rezin

-Kompozit rezin

-Simantasyon basamakları, uygun siman seçimi

-Konvansiyonel simantasyon

-Adeziv simantasyon

-Geçici simantasyon

-Teslim ve kontrol seansında hastaya öneriler

Kursun pratik uygulama kısmında full kuronlar için anterior ve posterior diş 

preparasyonu, silikon elastomerik ölçü materyali ile iki aşamalı konvansiyonel ölçü 
alımı ve akrilik/kompozit esaslı geçici kuron materyali ile direkt teknikle geçici yapımı 

gerçekleştirilecek ve dikkat edilmesi gereken noktalar tekrar gözden geçirildi. 
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DÜNYA TEK SAĞLIK GÜNÜ 

BASIN AÇIKLAMASI 

03.11.2021 

 

 

Değerli Basın Mensupları, Değerli Konuklar, 

Bursa Sağlık Meslek Odaları’nın oluşturduğu Bursa Tek Sağlık Platformu’nun 3 Kasım 

Dünya Tek Sağlık Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısına hoşgeldiniz. 

Bu konuda daha önce de basın açıklaması yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 

Toplumda farkındalık oluşturup halktan talep gelmesini sağlayıncaya ve sağlık 

politikalarını oluşturanların bu konuda dikkatini çekinceye kadar ısrarla anlatacağız. 

Israrcıyız çünkü Tek Sağlık demek ideal sağlık demektir. Birlikte çalışmak, üretmek, 

işbirliği yaparak bütünü korumak, dünyanın gelecekteki sağlığını şimdiden oluşturmak 

demektir. 

Tam olarak tanımlayacak olursak; Tek Sağlık,  ‘’Yerel, ulusal ve küresel düzeylerde; 

insanlar, hayvanlar ve çevre bakımından ideal sağlık elde etmek için farklı disiplinlerin 

işbirliği içinde çalışmasıdır’’ ve geçmişi oldukça eskiye dayanır. 

Hipokrat’ın, halk sağlığının temiz bir çevreye bağlı olduğunu savunduğu teziyle 

başlayan süreç epidemiyolog bir hekim olan Giovanni Maria Lancisi’nin insanlarda 

sıtmanın önlenmesinin sivrisineklerden korunulması gerektiğini ortaya koyması ve 

Lancisi’nin hem insan hem hayvan hekimi olarak çalışarak Sığır Vebası’nı önlemesi ile 

devam etmiştir.  
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20.yüzyılda ise Alman hekim RudolfVirchow, ‘’zoonoz’’ kavramını ortaya atmış, 

hekimlik dallarının birlikte çalışmasının yani sağlıkta bütüncül yaklaşımın önemini 

ortaya koymuştur. ‘’Hayvan ve insan hekimliği arasında ayırıcı bir çizgi yoktur, 

olmamalıdır da. Amaç farklıdır ancak elde edilen deneyimler bütün hekimliğin 

temelini oluşturur’’ diyerek insan ve hayvan sağlığının birbirine bağlı olduğunu ifade 

etmiştir.  

Bu örnekler, tek sağlık konusunda çalışan çok sayıda bilim insanından birkaçıdır. Ne 

kadar haklı olduklarını tüm dünya,Covid-19 ve iklim krizi nedeniyle aynı anda çok acı 

bir şekilde deneyimliyor. 

Her ne kadar epidemiyolojik çalışmaları tamamlanmamış olsa da SARS CoV-1 ve 

MERS’i değerlendirerek ve bugüne kadar yapılmış çalışmaları göz önünde 

bulundurarak COVİD-19’un zoonotik olma olasılığı, bilim çevrelerinde oldukça yüksek 

bir oranda kabul görüyor. 

Elbette COVİD-19 çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor. 2,5 

yıldır tüm dünyanın normalleri değişti, yaşamımız alt üst oldu, sevdiklerimizi kaybettik. 

Tüm bulaştırıcılığına rağmen hem maske ve mesafe ile fiziksel olarak hem de aşı ile 

biyolojik olarak korunabiliyoruz. Aşı ya da hayvanlarda hastalığın önlenmesi ile 

korunduğumuz diğer bazı zoonotik enfeksiyonlarda olduğu gibi.  

Ancak, öyle bir konu var ki gün geçtikçe etkilerini çok acı bir şekilde hissediyor ama 

ne yazık ki önlem almıyoruz. İklim krizi… 

Son zamanlara kadar, ‘’iklim değişikliği’’ diyerek bilim insanlarının uyarmaya çalıştığı 

süreç artık açık bir şekilde iklim krizi olarak tanımlanıyor. Bursa Tek Sağlık Platformu 

olarak biz de bugünden itibaren bu konuda farkındalık çalışmaları yapmaya devam 

edeceğiz. 

Önce iklim değişikliğini ve nelere yol açtığını tanımlamak gerekir. Yeryüzüne ulaşan 

güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır ve atmosfer, sera gazı 

olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, azot oksit vb. gazlar 

sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir; 

bu gazlar sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık insanlar, hayvanlar ve bitkilerin 

hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini –15 dereceyi - yakalar, eğer sera 

gazları olmasaydı yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18 derece civarında olurdu. 

 Ancak 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrası karbondioksit oranı giderek 

artmaya başlamıştır ve bunun öncelikli nedeni fosil yakıt kullanımı, ikinci nedeni de 

ormansızlaştırmadır.  

İklim değişikliği, sıcaklığın artışı ile beraber kuraklık, sel, kasırga gibi aşırı hava 

olaylarına, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselmeye, buzulların erimesi gibi 

etkenlere neden olur ve nihayetinde bitki, hayvan ve insan topluluklarını risk altında 

bırakır. Türler risk altında kalır, kimi türler azalırken kimileri artar, insan ve hayvan 

topluluklarında göçlere neden olur, insanlar farklı patojenlerle yani hastalık yapıcı 

etkenlerle karşı karşıya gelebilir ve bu süreç “sağlıksız” bir dünyayı da beraberinde 

10



b ü l t e n

getirir. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OİE) tam da bu 

nedenle içinde bulunduğumuz çağı ‘’pandemiler çağı’’ olarak nitelendirmektedir.  

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve ormansızlaştırmanın önlenmesi ile iklim krizi 

bugünden itibaren durdurulabilir ve geri döndürülebilir. Ancak bunun için ülkelerin 

hep birlikte ve samimi kararlar almaları gerekmektedir.  

Türkiye’nin de içinde bulunduğu, iklim konusundaki ilk çok uluslu anlaşma özelliğine 

sahip Paris İklim Anlaşması bu konuda küresel bir çabayı ifade ediyor. Nitekim 

geçtiğimiz günlerde Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin de iki ana temasından biri 

iklim krizi idi.  Gezegendeki karbon kirliliğinin neredeyse tamamının bu zirveye katılan 

ülkelerin ekonomileri nedeniyle oluştuğunu da vurgulamakta fayda var.  

Bursa Sağlık Meslek Odaları olarak bizler, bütüncül bir sağlık anlayışının ve dünyanın 

sağlıklı geleceğinin mücadelesini vermekten vazgeçmeyeceğimizi yineliyor, bu 

konunun takipçisi olacağımızı ve kamoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi 

tekrar belirtmek istiyoruz.  

Bu akşam, Dünya Tek Sağlık Günü nedeni ile yayınlanacak olan çevrimiçi 

etkinliğimizde de iklim krizini, yaban hayatını ve bu iki konunun sağlığa olan etkilerini 

konuşacağız. Etkinliğimiz herkese açık olacak, sizlerin aracılığı ile halkımıza duyurmak 

isteriz.  

Basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.  

Bursa Diş Hekimleri Odası 

Bursa Eczacı Odası 

Bursa Tabip Odası 

Bursa Veteriner Hekimleri Odası 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE REKLAM YASAKTIR! 
Anayasa Mahkemesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sağlıkta 

reklamın yasaklanmasını hukuka uygun buldu 

 

Katıldığı bir programda, uyguladığı tedaviler hakkında bilgilendirme adı altında, 

haksız rekabete neden olacak şekilde talep yaratma amaçlı, reklam mahiyetinde 

beyanlarda bulunan Dişhekimi hakkında İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu 

tarafından para cezası verildi. Bu ceza TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da 

onaylandı. Disiplin cezasının iptali istemiyle açılan dava reddedildi. 

Dişhekimi, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. 

AİHM, başvurana verilen para cezasının, halk sağlığı gibi önemli bir alanda bir diş 

hekiminin mesleki etiğine aykırı olduğu düşünülen bir davranış için verildiği dikkate 

alındığında, ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasına orantısız bir müdahale olarak 

kabul edilemeyeceğine karar verdi. (AİHM 3636/17) 

 

Daha önce de benzer bir olayda bir başka Dişhekimi, aynı içerikli reklamını ifade 

özgürlüğünün ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruya konu 

etmişti. 

Anayasa Mahkemesi 20.04.2016 tarihli kararıyla “bazı serbest meslekler açısından 

reklam meselesinde yaklaşımın katı prensipler çerçevesinde sınırlandırılması tek başına 

ifade özgürlüğünün ihlali olarak kabul edilmemelidir. Özellikle birey ve toplum sağlığı 

ile doğrudan ilişkili bir durumda haksız rekabet riskinin oluşturacağı sakınca ile ifade 

özgürlüğü arasındaki dengenin kamu sağlığı ve kamu düzeni lehine bozulması 

yönündeki düzenlemeler demokratik toplum düzeninde makul olarak 

değerlendirilebilir” gerekçesiyle reklamın ifade özgürlüğü adı altında 

meşrulaştırılamayacağını gösterdi. (AYM kararı 2013/316) 

 

Reklam yasağına aykırı davranış nedeniyle verilen disiplin cezasının çalışma hakkının 

ihlaline neden olduğu iddiasıyla yapılan bir başka bireysel başvuru da Anayasa 

Mahkemesi tarafından açıkça dayanaktan yoksun görüldü. (AYM kararı 2015/7206) 

 

Ülkemizdeki kural ve ilkeler uyarınca sağlık hizmetlerine ilişkin olarak; her türlü 

mecrada, açık ya da örtülü reklam yapılması, talep yaratmaya yönelik tutum ve 

davranışlarda bulunulması yasaklanmıştır. Meslektaşlarımızın büyük çoğunlukla 

uyduğu bu kurallar, mesleki etik değerler arasındadır. Meslek örgütü olarak, halkın ve 

meslektaşlarımızın hakkını korumak için etik değerleri ihlal eden bütün eylemlerin 

karşısında kararlılıkla durduğumuzu hatırlatmak isteriz. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI 31 ARALIK’A KADAR TOPLU TAŞIMA 

HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANACAK 

 

Sağlık çalışanlarına 31 Aralık’a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma 

hakkı getirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 

karara göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine 

yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık 

kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi 

şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme 

ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban 

seferlerinden 31 Aralık 2021’e kadar ücretsiz yararlanabilecek. 

Söz konusu karar, 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
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MNG KARGO İLE YENİ DÖNEM TAŞIMA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 
 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 19.10.2021-18.10.2022 dönemi için MNG Kargo ile 

taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında; Türk Dişhekimleri Birliği'nin yanı 

sıra dileyen Dişhekimleri Odaları ve üye Dişhekimleri de hizmet alabilecektir. 

 

Sözleşmeye göre Türk Dişhekimleri Birliği, Dişhekimleri Odaları ve üye dişhekimlerinin 

gönderim ücretleri kendilerine ait olacaktır. Faturalandırma işlemlerinde kullanılmak 

üzere, vergi numarası ve vergi dairesinin adı, kargonun şube görevlilerince 

istenilebilecek olup, ödenmeyen ücretler konusunda doğabilecek hukuki sorunlar 

MNG Kargo ile ilgilisi tarafından çözümlenecektir. 

 

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur. 
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DELTA PLUS VARYANTI 

Birleşik Krallık pandeminin en başından beri SARS-CoV-2’deki genetik değişiklikleri en 

yakından takip eden ülkelerden biri. Öyle ki çalışılan örnekler bir milyonu geçmiş 
durumda. Dünyada sanırım bir ülke için en yüksek sayı. Ama sıkı bir rakibi var. O da 
Danimarka. Danimarka ülkesinde PCR testi pozitif olan her kişi için genetik çalışma 

yapıyor. Evet, yanlış değil okuduğunuz, genetik çalışma oranı yüzde yüz. Tam da bu 
nedenle, yeni varyantların duyurusu genelde bu iki ülkeden birinden geliyor. Bu 

haliyle bu iki ülke hepimizin sağlığına katkı yapıyor. Virüsü yakından takip ediyorlar ve 
onu daha iyi anlamamızı sağlıyorlar. 

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 15 Ekim 2021’de yayımladığı teknik 

raporda ülkedeki tüm olguların yüzde 99,8’inin Delta varyantı olduğunu açıkladı. Bu 
durum bekleniyordu elbette. Delta varyantı şu anda sadece Birleşik Krallık’ta değil 

tüm dünyada en önemli etken gibi görünüyor. Bu raporda dikkat çekici olan ise, 
Delta varyantının Delta Plus diye adlandırılan AY.4.2 alt tipinin tanımlandığı Temmuz 

2021’den itibaren ılımlı ama sürekli bir artış ile tüm olguların yüzde 6’sından sorumlu 
olduğunun belirtilmesi. Bu verilerin alınış tarihi daha eski bir döneme denk geldiğinden 
şu anda bu oranın yüzde 8-10 arasında olduğu düşünülüyor. Bu da bizi Delta Plus 

daha bulaşıcı olabilir mi ya da aşılardan kaçabilir mi sorularına kaçınılmaz olarak 
getiriyor. 

Delta Plus, orijinal virüsün bir varyantı olan Delta varyantının bir alt tipi. AY.4.2. olarak 
kodlanıyor. AY Deltanın varyantının kendisi, noktadan sonrakiler ise Deltanın alt 

varyantlarının numaraları, 0,1,2,3,4 diye gidiyor. AY.4 örneğin şu anda Birleşik Krallık 
olgularının yüzde 80’nden sorumlu. Bunun da bir alt tipi AY.4.2, yani Delta Plus. 

Delta Plus’ta meşhur diken protein yani Spike protein üzerinde iki mutasyon belirgin. 

Hazır olun, her zamanki gibi, bunlar da harfler ve sayılar ile tanımlanmış: Y145H ve 
A222V. Buradaki mantığı da şöylece özetleyeyim. Proteinler amino asitlerin farklı 

biçimlerde dizilmesinden meydana geliyorlar. Örneğin Y145H ile belirtilmek istenen, 
Delta Plustaki Spike proteininin 145. Pozisyonundaki “Y” ile kodlanmış amino asid 

Tirozin’in “H” ile kodlanmış olan Histidin ile yer değiştirmiş olduğu. Benzer bir değişim 
A222V için de var, bu sefer 222. pozisyondaki Alanin aminoasidi Valin amino asidi ile 
yer değişmiş. 

İşte bu değişim, aşıların hazırlanmış olduğu yapıdan az da olsa farklı olduğu için 
acaba aşıların etkinliğinde bir değişiklik olabilir mi diye korkuluyor. Bir de bulaşma 

özelliği artar mı diye. 

Konunun uzmanları AY.4.2.’in yüzde 10’a kadar daha fazla bulaşıcı olduğunu 
belirtiyorlar. Bu oran az gibi görünebilir. Ancak bu yüzde 10’luk farkın bilinen en 

bulaşıcı varyant olan Delta varyantının bulaşıcılığı üzerinden hesaplandığı 
düşünülürse, bu durum Delta Plus’ı bir anda bilinen en bulaşıcı varyant haline 

getiriveriyor. 

Çok mu korkutucu dersiniz? Aslında şöyle, ortalık zaten Delta kaynıyor. Ondan biraz 

daha yüksek olması Deltanın ilk anlarındaki paniğe girmemizi gerektirmiyor. 
Hatırlarsanız o zaman yüzde 50-60’lık bir bulaşıcılık artışından söz ediyorduk. 

Birleşik Krallık’ta son zamanlarda vakalarda bir artış olmasına rağmen, bunu Delta Plus 

ile açıklamak varyantın sıklığı göz önüne alındığında mümkün görünmüyor. Yine de 
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yakın takip gerekli diyor uzmanlar. Ve ülkelerinde bu alt yapının olmasının önemine 

dikkat çekiyorlar. 

Bu takip sürecinde elbette Spike proteinin mutasyonu nedeniyle yeni varyantların 

ortaya çıktığını görmeye devam edeceğiz. Bu yeni varyantların bulaşıcılık ve aşılar 
açısından bize ne getireceğini ise ön görmek olanaksız. 

Ama şu andaki hastalıklardan sorumlu tüm varyantlara karşı elimizdeki aşıların hala işe 
yaradığını biliyoruz. Aşıların rutin uygulanış şemaları dışında karışık olarak uygulandığı 
çalışmalar henüz istenen sayıda kişide çalışılmamış olsa da ümit veriyor. Bu nedenle 

artan sayıda ülke aşıların özellikle pekiştirme dozlarında farklı bir aşı ile yapılmasının 
önünü açıyor. Son olarak, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 20 Ekim 2021 tarihinde 

Hastalıkların Kontrol Merkezi (CDC) için yapmış olduğu bir hazırlığı paylaştı. Bu hazırlık 
COVID-19 aşıları için pekiştirme dozları ile ilgili idi. ABD’nde bilindiği gibi üç farklı aşı 
kullanılıyor. Bunlardan Pfizer/BioNTech iki doz olarak uygulanıyor, ilk dozu olduktan 3 

hafta sonra ikinci dozu yapılıyor. Benzer şekilde Moderna da ilk dozdan bu kez 4 hafta 
sonra 2. doz uygulanıyor. Johnson/Johnson (JJ) ise tek doz olarak uygulanıyor. FDA 

son açıklamasında her üç aşı için de pekiştirme dozu ile ilgili önerilerini tanımladı. 
Pekiştirme dozu için ilk hangi aşı ile seriyi tamamlamış olursanız olun, Pfizer/BioNTech 

ve JJ ile ile tam dozu içeren bir ek doz ya da Moderna ile yarım doz içeren bir ek doz 
yapılabileceğini belirtti. JJ olanlardan 18 yaş üstü ve aşı uygulamasından 2 ay geçmiş 
olanlara pekiştirme dozu önerdi. Diğer iki aşı içinse, 65 yaş ve üstü, ya da 18-64 yaş 

arası ama ek hastalıklarla şiddetli COVID-19 riski yüksek olanlar ve SARS-CoV-2’ye sık 
sık kurumsal veya mesleki mazuriyeti olan 18 ila 64 yaş arasındakilere pekiştirme dozu 

önerdi. 

Tedavi ile ilgili gelişmeler ise bugünlerin en heyecanlı haberlerini oluşturuyor. COVID-

19 ilaçlarındaki önemli gelişmeler de elimizi güçlendiren unsurlardan. Bu ilaçların çoğu 
virüsün Spike proteini ile ilgisi olmadan ve dolayısı ile mutasyonlardan etkilenmeden 
farklı mekanizmalarla işlerini yapmaya çalışıyorlar. 

COVID-19 ile yaşamaya devam edeceğimiz koşullar bunlar. Aşılara devam edeceğiz 
ve her geçen gün daha etkili ilaçlar kullanacağız. 

Bu süreçte özellikle aşılanmamış insanlar ciddi hastalığa yakalanmaya ve ne yazık ki 
ölmeye devam edecekler. 

Prof. Dr.Pınar Okyay

 

Kaynaklar 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/1025827/Technical_Briefing_25.pdf 

https://www.test2.acsh.org/news/2021/10/20/oy-ay42-delta-new-covid-variant-
shows-should-we-worry-15896 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-

update-fda-takes-additional-actions-use-booster-dose-covid-19-vaccines 

  www.t24.com.tr den alınmıştır. 
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VERBİS HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Verbis Nedir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir: 

• Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri 

• Ailevi, sosyal, ekonomik geçmiş 
• TC kimlik no, telefon numarası, 

• Özgeçmiş bilgileri, 
• Fotoğraf, görüntü, ses kayıtları 
• Parmaz izi vs. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri' Ne Demektir? 

Kişilerin diğer bilgilerine nazaran daha yüksek bir korumaya tabi kılınan; 

• ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, 
• kılık ve kıyafeti, 

• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
• sağlığı ve cinsel hayatı, 
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, 

• biyometrik ve genetik verileri 

özel nitelikli kişisel veridir. 

Hangi İşlemler 6698 Sayılı Kanun Kapsamındadır? 

6698 sayılı Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya 

kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. 

Muayenehanede sayılan biçimlerde veri işlenmemesi, örneğin sadece kâğıt şeklinde 

hasta dosyası tutulması halinde, 6698 sayılı Kanun uygulanmaz. Bu halde kişisel verileri 
genel hükümler çerçevesinde korumak gerekir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir? 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; 

• elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
• değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

• aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi 

gibi, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 
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Kişisel Verilerin İşlenmesi İzne Bağlı Mıdır? 

Kural olarak, kişisel veriler ilgilisinin açık rızası olmadan işlenemez. 

Açık Rıza Aranmayan İstisnalar Nelerdir? 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinde kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ İçin De Aynı Kurallar Geçerli Midir? 

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve 

cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişiler veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak, 
sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından; 

• kamu sağlığının korunması,

• koruyucu hekimlik,
• tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

• sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin 

alınması da şarttır. 

Kişisel Verilerin Aktarılması Hangi Kurallara Bağlıdır? 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Açık rıza alınmaksızın verilerin 
işlenmesi koşulları varsa açık rıza aranmaksızın veriler aktarılabilir. Sağlık ve cinsel 
hayat dışındaki özel nitelikli kişiler veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza 

olmaksızın aktarılabilir. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, yeterli önlemler 

alınmak kaydıyla açık rıza olmaksızın aktarılabilir. Yurtdışına aktarılacak kişisel verilerle 
ilgili olarak ise 6698 sayılı Kanun’un düzenlediği yurtdışına veri aktarımı ile ilgili diğer 
koşullarının yerine getirilmesi gerekir. 
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Veri Sorumlusu Kimdir? 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri 

sorumlusudur. Kurumlarda veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Örneğin hekimler 
tarafından kurulan şirketler açısından veri sorumlusu hekim değil, şirketin tüzel kişiliğidir. 

Muayenehanesinde çalışan hekimler açısından ise hekim doğrudan veri 
sorumlusudur. 

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir? 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlayacak bütün 
gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumludur. Yükümlülükleri; 

• Aydınlatma 
• İlgilinin açık rızasının alınması. 
• Verilerin korunması. 

• İlgililerin başvurularının yanıtlanması. 
• Veri sorumlusu siciline kayıt olma. 

Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir? 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, verileri 

işlenecek kişilere; 

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

• İşlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

• Verileri işlenen kişilerin hakları 

konularında bilgi vermekle yükümlüdür. 

Açık Rıza Nedir? Ne Zaman Gereklidir? 

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin veri işlemeye/aktarmaya yönelik olarak, 
bilgilendirilmeye dayanan ve bireyin özgür iradesiyle açıklanan rızadır. Kişisel verilerin 

işlenmesi ve aktarılmasının kişilerin açık rızasına bağlı olmadığı kanunda sayılı haller 
dışında, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması için ilgili kişilere aydınlatma yapılması ve 

açık rızalarının alınması gerekmektedir. 

Aydınlatma Ve Rıza İşlemleri Yazılı mı Yapılmalıdır? 

Muayenehane hekimi veya temsilcisi tarafından yapılacak aydınlatmanın 

belgelenmesi için verileri işlenecek kişilere (hastalara/çalışanlara) yazılı olarak 
sunulması ve imzalatılması gerekir. 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla işlenecek sağlık verileri dışındaki durumlar için ise rıza metni kullanılması ve 
verisi işlenen kişilerin bu metni imzalayarak onay vermesi ispat bakımından önemlidir. 
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Aydınlatma ve rıza metinleri hazırlanırken, TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 

örnek metinden faydalanılabilir; 

“Tarafınıza sunulacak sağlık hizmeti için gerekli olan ve tarafınızdan paylaşılan 

verileriniz ile hizmetin sunumunda elde edilen verilerinizi de içeren kişisel verileriniz; 
tarafınıza sunulabilecek sağlık hizmetinin saptanması, sağlık hizmetinin sunulması, 

sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işlenecektir. 
Bütün bu veriler 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununa dayalı olarak toplanmaktadır. 
Bu veriler, tarafınızdan bildirilen ilgili kurum, kuruluş veya sigorta firmasıyla sağlık 

hizmetinin denetim ve finansmanı için; yasal zorunluluk olması halinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, 
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi amacıyla paylaşılabilecektir. 
Tarafımıza başvurarak, toplanan kişisel verileriniz ile bunların işleme ve aktarımlarını 

öğrenebilir, yanlış olduğunu düşündüğünüz verilerin değiştirilmesini veya silinmesini 
talep edebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde değerlendirilerek 

sonucu tarafınıza bildirilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz 
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı 
öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün 

içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.” 
Yukarıda belirtilen ve tarafıma sözlü olarak da ayrıntılarıyla açıklanan sağlık hizmetiyle 

ilgili olarak kişisel verilerimin işleneceğini anladım ve muvafakat ediyorum. …/…/20… 
Ad-Soyad-TCKN-İmza 

Verilerin Korunması Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir? 

Veri sorumlusu; 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı

olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak

zorundadır.

• Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi
hâlinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte sorumludur.

• Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

• Öğrendiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına
açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Veri işleyenler açısından bu

yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na

bildirmekle yükümlüdür.

Verileri İşlenen İlgililer Hangi Taleplerle Başvurabilir? 
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Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Başvuru, 

yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle 
yapılabilir. Başvuruda; 

• Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi istenebilir.
• Verilerin aktarıldığı kişiler ile verilerin düzeltilmesini isteme hakkının, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi istenebilir.

• Kişi kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir.

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde
zararın giderilmesi talep edilebilir.

Taleplerin Yanıtlanmasının Usulü Nasıldır? 

Veri sorumlusu, kendisine iletilen talepleri en kısa sürede (en geç otuz gün içinde) 
ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde veri 

sorumlusu, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talepte bulunan kişiden 
isteyebilir. 

Veri sorumlusu, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ise bu 
cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan 

talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu tarafından bu talebin gereği yerine 
getirilir. 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Nedir? 

VERBİS, veri sorumluları ile veri sorumlularının irtibat kişilerinin ve işlenen verilere ilişkin 
kategorik bilgilerin kaydedileceği bir sicildir. Veri sorumluları, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen süreden önce bu sicile kaydolmak zorundadır. Sicile kayıt 
ücretsizdir. 

Verbis’e Kayıt İçin Son Tarih Nedir? 

Kamu kurum ve kuruluşları ile yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon liradan az olan gerçek ve tüzel kişiler için son kayıt tarihi 31.12.2021’dir. 

Dolayısıyla muayenehane, laboratuvar, müessese gibi sağlık kuruluşları için de 
31.12.2021 son kayıt tarihidir. 

Kayıt Olmamanın Yaptırımı Nedir? 

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında, 2021 yılı için 
39.337,22-1.966.861,00-TL arasında idari para cezası verilecektir. 

Diğer yaptırımlar da şöyledir: 

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi: 9.834,00-196.686,00-TL

• Veri güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi: 29.503,00–1.966.861,00-TL
• Kurul kararlarının yerine getirilmemesi: 49.171.53-1.966.861,00-TL

VERBİS’e Hasta Bilgileri Kaydedilecek Midir? 
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VERBİS, E-Nabız gibi kişisel verilerin kaydedildiği bir sistem değildir. VERBİS’e hastalara 

ait kişisel veriler gönderilmemektedir. 

Veri Envanteri Neleri İçermelidir 

Bu envanter, 6698 sayılı Kanun kapsamında işyerinin genel profilinin çıkarılmasına 

• Çalışanlar ile ilgili sözleşmeler gözden geçirilmeli, çalışanlar kişisel verileri koruma
mevzuatı kapsamında yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitim verilmelidir.
• Kişisel verilerin saklandığı bilgi işlem sistemleri dışarıdan müdahalelere karşı korumalı

hale getirilmeli, bu konuda teknik önlemler alınmalı, yetkisiz kişilerin girişleri
önlenmelidir.

• Kişisel verilerin saklandığı fiziki ortamlara (arşiv) yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir.
• Varsa WEB sitesinin mevzuata uygunluğu denetlenmeli, çerez ve gizlilik politikası
hazırlanmalıdır.

• Sosyal medya hesapları kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirilmelidir.
• Muayenehanelerin giriş ve bekleme alanlarında güvenlik kamerası varsa bu konuya

ilişkin bilgilendirme metinleri ve tabelalar hazırlanmalıdır.
• Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmalıdır.

yönelik bir çalışmadır. Envanterde; 

• Kişisel veri işleme amaçlarına

• Kişisel veri işleminin hukuki sebebine
• Veri kategorisine
• Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubuna

• Kişisel verilerin azami saklama süresine
• Yabancı ülkelere aktarım konusuna

• Veri güvenliğine ilişkin tedbirlere

yer verilir. 

Yedi başlıkta sayılan bilgileri içermesi koşuluyla düz yazı veya çizelge olarak envanter 

edilmesi durumunda ibraz edilecektir. 

Uyum İçin Yapılması Gereken/Önerilen Diğer İşlemler Nelerdir? 
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