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Abstract 

Defensive medicine practices are a form of defensive behavior developed by 
physicians to protect themselves due to many reasons, especially not being 
exposed to malpractice lawsuits. Defensive medicine practices have emerged 
as one of the most important problems that have been discussed and 
increasing all over the world in recent years. This study was carried out to 
evaluate the defensive medicine attitudes of dentists. For this purpose, data 
were collected on March 15, and April 15, 2020, using the "Defensive 
Medicine Attitude Scale", the validity and reliability study of which was 
conducted by Başer et al. (2014a). The universe of the research is the faculty 
members and assistants working in dentistry (n=135), and the whole 
universe has been reached and the study data has been obtained from 101 
participants. It was determined that 88.1% of the participants did not have 
sufficient knowledge about defensive medicine practices. As a result of 
Kruskal Wallis H and Post Hoc analyses, it was concluded that positive 
defensive medicine attitude did not differ statistically among the participants 
according to age, but in negative defensive medicine attitude, participants 
aged 46 and over showed a statistically significant difference compared to 
participants aged 24-35. It has been statistically determined that patients and 
their relatives use both positive and negative defensive medicine in order not 
to be exposed to verbal and physical violence attacks. As a result, it has been 
tried to be revealed in this study that dentists resort to defensive medicine 
practices, turn to unnecessary consultations, diagnostic tests, and imaging 
studies, and avoid some risky medical diagnoses and treatment procedures.  
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Diş Hekimlerinin Defansif Tıp Algıları: Bir Diş Hekimliği Fakültesi 
Araştırması 

Anahtar Kelimeler 
Diş hekimleri, 

defansif tıp, çekinik 
tıp, malpraktis. 

Özet 

Defansif tıp uygulamaları, başta malpraktis davalarına maruz kalmamak 
üzere birçok nedene bağlı olarak hekimlerin kendilerini korumaya yönelik 
olarak geliştirdikleri savunmacı davranış biçimidir. Defansif tıp uygulamaları, 
son yıllarda tüm dünyada tartışılan ve giderek artış gösteren önemli 
sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma,  diş hekimlerinin 
defansif tıp tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaca yönelik olarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Başer ve ark. (2014a)  
tarafından yapılan “Defansif Tıp tutum Ölçeği” kullanılarak 15 Mart 15 Nisan 
2020’de veriler toplanmıştır. Araştırmanın evreni diş hekimliği bünyesinde 
görevli öğretim üyeleri ve asistanlardır (n=135) ve evreninin tamamına 
ulaşılmış olup 101 katılımcı ile çalışma verileri elde edilmiştir. Katılımcıların 
%88,1’inin defansif tıp uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı 
tespit edilmiştir. Kruskal Wallis H ve Post Hoc analizleri neticesinde pozitif 
defansif tıp tutumunun katılımcılar üzerinde yaşa göre istatistiksel açıdan 
farklılık göstermediği, ancak negatif defansif tıp tutumunda, 46 yaş ve üzeri 
katılımcıların 24-35 yaş aralığında yer alan katılımcılara kıyasla istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Hasta ve hasta 
yakınlarının sözlü ve fiziksel şiddet saldırılarına maruz kalmamak için hem 
pozitif hem de negatif defansif tıp yaptıkları istatistiksel olarak tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, diş hekimlerinin defansif tıp uygulamalarına 
başvurarak gereksiz konsültasyonlar, tanısal testler ve görüntüleme 
çalışmalarına yöneldikleri, bazı riskli tıbbi tanı ve tedavi prosedürlerinden 
kaçındıkları bu çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

15 Haziran 2022 
Kabul Tarihi 
23 Eylül 2022 

1. Giriş 

Alan yazınında çekinik tıp, savunmacı tıp, defansif tıp olarak karşımıza çıkan bu 
kavram dava korkusu nedeniyle standart tıbbi uygulamalardan ayrılmaktadır 
(Tancredi, 1978). Defansif tıp, malpraktis2 davasından kendini korumak isteyen 
hekimin teşhis ve tedaviye ilişkin sağlık uygulamalarını gereksiz kullanması 
ve/veya malpraktis davası ile sonuçlanma riski yüksek olan işlemlerden kaçınması 
yada sorumluluğunu reddetmesi olarak tanımlanmaktadır (Bergen, 1974). Diş 
hekimliği uygulaması ile genel tıp uygulamasının sağlık içerikli olması nedeniyle 
benzerlikleri göz önüne alındığında, savunma davranışın diş hekimliğinde de yer 
aldığı görülmektedir. 

Defansif diş hekimliği, bazen kendine özgü koruyucu tıbbının arkasından 
adlandırıldığı gibi, riski ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmekten fazlasını yapar, 
minimum risk alma veya hiç risk almama lehine pozitif ayrımcılık yapmaktadır. 
“Her ihtimale karşı” hastanın çıkarına olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir 
eylem veya tedaviyi denemek şöyle dursun, önermekten kaçınmaktadır (Hancocks, 
2014). Diş hekimlerinin, makul bir şekilde önerebilecekleri ancak olası bir 
şikayetin artması riskinden dolayı yapmayacakları tedavileri, tüm risklerden 
bahsetmelerine ve "geçerli" onay almalarına rağmen rutin olarak 
reddedebilmektedirler (Hassan, 2017). Defansif diş hekimliği, savunmacı tıbba 
benzer bir şekilde, diş hekimlerinin hastaları hakkında düşünme ve tedavi sağlama 

                                                           
2 Malpraktis,  hatalı tıbbi uygulama 



Journal of Current Researches on Health Sector, 2022, 12 (1), 85-96.  87 

biçimlerine potansiyel olarak ciddi bir tehdit haline geldiği görülmektedir (Medar 
vd., 2020). 

Pozitif ve negatif olmak üzere iki tür defansif tıp uygulamasından söz edilmektedir. 
İlk olarak pozitif defansif tıp, dava korkusuyla gereksiz tıbbi, tedavi, reçete etme 
uygulamasıdır diğer bir değişle hekimlerin malpraktis ve ihmal iddialarına karşı 
kendilerini korumak adına sağlık  hizmetlerini olması gerekenden fazla 
kullanmasıdır (Montanera, 2016). Özellikle performansa dayalı maaş sisteminde 
hekimlere pozitif defansa yönelttiği alan yazınında yer almaktadır. Negatif defansif 
tıp ise, hekimlerin malpraktis iddialarından korunmak adına hasta açısından 
gerekli görülen bazı riskli tıbbi tanı ve tedavi prosedürlerinden kaçınma davranışı 
olarak tanımlanmaktadır (Bergen, 1974). Hekimler,  negatif defansta klinik karar 
vermeyi tehlikeye atabilecek yüksek riskli prosedürlerden kaçınmaktadırlar. 

Defansif tıp uygulamalarının, özellikle yüksek riskli alanlarda yaygın olduğu ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık harcamalarına yılda 60,2 milyar dolar kadar 
yük getirdiği tahmin edilmektedir (Studdert  ve ark., 2005; Mello ve ark., 2010; 
Nahed ve ark., 2012; Keane vd., 2020). Başer ve arkadaşları (2014b) tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcı diş hekimlerinin tamamının defansip tıp 
yaptıları sonucu elde edilmiş olup özellikle  negatif defans tıp uygulaması 
bünyesinde yer alan  “Bir Uzmana Gereksiz Sevk Yapılması” %98.5 oranıyla, pozitif 
defansif olarak da %83.3 oranıyla “Gerekli Olandan Fazla İlaç Önermek” 
uygulamaları tespit edilmiştir. Özata ve arkadaşlarının 2018 yılında 173 hekim ile 
yaptıkları çalışmada katılımcıların 131 (%75,7) si görüntüleme tetkiklerini daha 
fazla kullanarak kendilerini malpraktis iddialarından korumak için pozitif defansif 
tıp davranışına başvurdukları tespit edilmiştir.  Saruhan’ın (2018) diş hekimleri ile 
yaptığı çalışmada da Türkiye’de diş hekimlerinin olası malpraktis davalarına 
maruz kalmaları durumunda kendilerini savunabilmek adına hastaların 
tedavisinden daha çok belgelere önem verdikleri, yüksek riskli ve invaziv 
prosedürlerden kaçındıkları, çok gerekli olmayan tetkikleri ve konsültasyonlar 
talep ettikleri, sevk oranlarını ve hasta takiplerini artırdıkları tespit edilmiştir. 
Solaroglu vd., (2014) tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada da 
katılımcıların %62,6’sı negatif defansif tıp davranışları arasında yer alan riskli 
cerrahi işlemlerden kaçındıklarını, pozitif defansif tıp uygulamalarından olan  
ekstra görüntüleme, ekstra laboratuar testleri ve ekstra konsültasyon istedikleri 
sırasıyla  %60,9’u %33,7’si %31,2’si oranlarında başvurdukları sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

2. Araştırmanın Metodoloji 

Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin negatif ve pozitif defansif tıp algılarının 
demografik değişkenler ile sözel ve fiziksel şiddet algısına göre farklılığını test 
edilmesidir. Bununla birlikte defansif tıp tutumları arasındaki ilişkinin de 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nicel desen ile tasarlanmış ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu’ndan izin (11.03.2020- 41831)  alınmıştır.  Kesitsel, tanımlayıcı 

nitelikte olan çalışmanın verileri, 15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında toplanmıştır. Diş hekimliği 

fakültesi bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri ve asistanları evrenin örneklemini 
oluşturmakta olup (n=135), evreninin tamamına ulaşılmış ancak 101 katılımcıdan  
çalışma verileri elde edilmiştir.  Başer ve arkadaşları (2014a) tarafından geçerlilik 
ve güvenilirlilik çalışması yapılmış olan ve üç boyuttan oluşan “Defansif Tıp Tutum 
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Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde pozitif defansif tıp tutumlarını 
belirlemeye yönelik dokuz maddelik “pozitif defansif tıp tutum boyutu” ve beş 
maddelik “negatif defansif tıp tutum boyutu” ve dört madden oluşan bilgi düzey 

boyutu yer almaktadır. Pozitif ve negatif tutum düzeyleri boyutunda 1 “kesinlikle katılmıyorum” ile 5 

“kesinlikle katılıyorum” arasında yer alan beşli likert türü ile hazırlanmıştır. Bilgi boyutunda ise “evet”, 

“hayır” şeklinde iki seçenek yer almaktadır. Bunlara ek olarak da “Hasta ve yakınlarının sözlü ve fiziksel 

şiddet saldırılarından korunmak için defansif tıp uyguladığınız oluyor mu?”,  “Malpraktis için mesleki 

sorumluluk sigortası yaptırmanız hekimlik uygulamalarınızı daha rahat yapmanızı sağlar mı?”, 

“Performansa dayalı ücret sisteminin defansif tıp uygulamalarına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?” 

olmak üzere üç soru katılımcılara yönetilmiştir. Anketin uygulanmasından sonra elde edilen 
veriler SPSS 24,0 paket programı ile analiz edilmiştir.  

3. Araştırmanın Bulguları 

Bu çalışmaya 101 diş hekimi gönüllü katılım sağlamış ve katılımcılar cinsiyet, medeni durum, 
yaş, unvan, branş ve mesleki çalışma süresi çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların %51’i erkeklerden, %40,6’sı kırkaltı ve üzeri yaşa sahip olanlardan, 
%38,6’sının ise 13-23 yıl mesleki çalışma süresine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çalışmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri (frekans ve yüzde 
dağılımları) Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenlerine Ait Bulgular 
Demografik Değişken İfadeler Frekans % 

Cinsiyet 
Erkek 52 51,5 
Kadın 49 48,5 

Medeni durum 
Evli 78 77,2 
Bekar 23 22,8 

Yaş 
24-35 23 22,8 
36-45 37 36,6 
46+ 41 40,6 

Unvan 

Prof. Dr. 18 17,8 
Doç. Dr. 16 15,8 

Dr. Öğr. Üyesi 8 7,9 

Diş Hekimi 40 39,6 

Arş. Gör. 19 18,8 

Branş 

Çene Radyolojisi 6 5,9 

Protetik 16 15,8 
Periodontoloji 6 5,9 
Pededonti 12 11,9 
Ortodonti 5 5,0 
Endodonti 5 5,0 
Cene Cerrahisi 18 17,8 

Restoratif 10 9,9 
Diger 23 22,8 

Mesleki çalışma süresi 
0-12 yıl 31 30,7 
13-23 yıl 39 38,6 
24+ 31 30,7 

Bu çalışmada kullanılan “Defansif Tıp Tutum Ölçeği” için güvenilirlik analizine tabi 
tutulmuş ve 18 ifadeden oluşan bu ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,866 olarak 
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tespit edilmiştir. Sosyal bilimlere ilişkin yapılan çalışmalarda Cronbach’s Alpha 
değerinin 0,7’nin üstünde olması beklenilmektedir (Sipahi, vd., 2008; Narcı, 2017).  

Tablo 2 . Katılımcıların İfadelerine Göre Normallik Test Bulguları 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pozitif 0,100 101 0,014 0,972 101 0,030 
Negatif 0,101 101 0,014 0,975 101 0,050 

Tablo 2’de katılımcıların ifadelerine göre normallik test bulguları yer almaktadır.  
Normallik sınamaları için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri 
uygulanmış ve normallik varsayımını sağlamadığından dolayı araştırma verilerine 
non-parametrik testlerden Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H 
uygulanmıştır.  

Tablo 3. Katılımcıların Defansif Tıp Ölçeğine Ait Tanımlayıcı İstatistik Bulguları 
Boyut No İfade Ortalama Std. Sapma 

P
o

zi
ti

f 
D

e
fa

n
si

f 
T

ıp
 U

y
g

u
la

m
a

la
rı

 

1 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
hastalarımdan gerekli gördüklerimin dışında 
tetkikler istiyorum 

2,78 1,197 

2 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
hastalarıma endikasyonları dahilinde 
yazabileceğim ilaçların çoğunu yazıyorum 

3,03 1,144 

3 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
hastalarımda gelişebilecek komplikasyonlar ile 
ilgili daha fazla konsültasyon istiyorum 

3,58 1,080 

4 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
endikasyonları dışı nedenler ile (örn: sosyal 
endikasyon) hasta yatırıyorum 

1,94 0,870 

5 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
görüntüleme tekniklerini daha sık kullanıyorum 

3,24 1,193 

6 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile tıbbi 
uygulamaları hastalarıma daha detaylı açıklıyorum 

3,79 1,227 

7 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
hastalarıma daha fazla zaman ayırıyorum 

3,36 1,180 

8 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile kayıtları 
daha detaylı tutuyorum 

3,94 0,915 

9 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
aydınlatılmış onam formlarına daha fazla önem 
veriyorum 

3,90 1,015 

N
e

g
a

ti
f 

D
e

fa
n

si
f 

T
ıp

 

10 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile dava etme 
olasılığı yüksek hastalardan kaçınıyorum 

3,32 1,216 

11 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile karmaşık 
problemleri olan hastalardan kaçınıyorum 

2,88 1,116 

12 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile 
komplikasyon oranları yüksek tedavi 
protokollerinden kaçınıyorum 

3,32 1,122 

13 
Hukuki sorunlardan korunmak amacı ile girişimsel 
tedavi protokolleri yerine girişimsel olmayan 
protokolleri tercih etmeye yöneliyorum 

2,80 1,149 

14 
Malpraktis ile ilgili konular medyada fazlaca yer 
buldukça hekimlik uygulamalarımda tedirginlik 
hissediyorum 

3,69 1,102 
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Katılımcıların ölçekte yer alan ifadelere vermiş oldukları yanıtların ortalama ve 
standart sapmaları Tablo 3’te gösterilmektedir. Buradan hareketle pozitif defansif 
boyutunda en yüksek ortalama 3,94 iken negatif defansif boyutunda 3,69 olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 4. Katılımcıların Defansif Tıp Ölçeği Bilgi Boyutuna Ait Tanımlayıcı İstatistikî 
Bulguları 

Bilgi Düzeyi İfadeleri İfadeler Frekans % 
Hekimlik mesleğiniz sürecinde malpraktis nedeni ile dava 
açıldı mı? 

Hayır 91 90,1 
Evet 10 9,9 

Malpraktis davalarının hekimlik performansına etkisi 
olacağını düşünüyor musunuz? 

Hayır 7 6,9 
Evet 94 93,1 

Defansif tıp uygulamaları kavramını daha önce duydunuz 
mu?  

Hayır 56 55,4 
Evet 45 44,6 

Defansif tıp uygulamaları kavramının içeriği konusunda 
yeterli bilgiye sahip misiniz? 

Hayır 89 88,1 
Evet 12 11,9 

Defansif tıp tutumu ölçeğinin üçüncü boyutu olan bilgi boyutuna ait frekans ve 
yüzde bulguları Tablo 4’te yer almaktadır. Katılımcıların %10’nun malpraktis 
davasının olduğu ve %93,1’lik kısmının malpraktis davalarının hekimlik 
performansına etkisi olacağını belirtmiştir. Bu bilgilere ek olarak katılımcıların 
%88,1’lik kısmı defansif tıp uygulamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Anket formunun son kısmında katılımcılara defansif tıp tutumlarını etkileyen 
durumlara yönelik üç soru yöneltilmiştir. Bu sorulara ilişkin frekans ve yüzdeler 
Tablo 5’te gösterilmiştir. Özellikle performansa dayalı ücret sisteminin defansif tıp 
uygulamalarına etkisi olduğu ( %61,4) ve mesleki sorumluluk sigortasının 
hekimlik uygulamalarında rahatlık sağladığı (%53,5)  bulgulardan tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Defansif Tıp Tutumunu Etkileyen Durumlara Yönelik Sorular 
Sorular İfadeler Frekans % 
Performansa dayalı ücret sisteminin defansif tıp 
uygulamalarına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? 

Hayır 39 38,6 
Evet 62 61,4 

Hasta ve yakınlarının sözlü ve şiddet saldırılarından 
korunmak için defansif tıp uyguladığınız oluyor mu? 

Hayır 59 58,4 
Evet 42 41,6 

Malpraktis için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmanız 
hekimlik uygulamalarınızı daha rahat yapmanızı sağlar 
mı? 

Hayır 47 46,5 

Evet 54 53,5 

Demografik değişkenlerde olan cinsiyet, medeni durum, unvan ve branş 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Ancak katılımcıların pozitif ve 
negatif defansif tıp boyutlarında yaşa ve çalışma yılına göre bazı farklılıklar elde 
edilmiştir. Öncelikle katılımcıların yaşa göre farklılaşma durumları ele alınmıştır. 

  



Journal of Current Researches on Health Sector, 2022, 12 (1), 85-96.  91 

Tablo 6. Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Farklılaşma Durumları 

Boyut Yaş N x Std. Sap 
Sıra 
Ort. 

Anlamlılık Fark 

Pozitif 
24-35 23 3,516 0,849 62,22 

0,070 - 36-45 37 3,135 0,605 44,34 
46+ 41 3,290 0,736 50,72 

Negatif 
24-35 (a) 101 3,284 0,726 57,28 

0,043 c>a 36-45 (b) 23 3,347 1,125 41,77 
46+(c) 37 2,929 0,793 55,80 

Tablo 6’da katılımcıların medeni durumlarına göre farklılaşma analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda uygulanan Kruskal Wallis H ve Post Hoc 
analizleri neticesinde Pozitif Defansın katılımcılar üzerinde yaşa göre istatistiksel 
açıdan farklılık göstermediği (p>0,05) belirlenmiştir. Negatif defansif açısından ise, 
46 yaş ve üzeri katılımcıların 24-35 yaş aralığında yer alan katılımcılara kıyasla 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık (p< 0,05)  gösterdiği görülmüştür.  

Tablo 7. Katılımcıların Çalışma Yılına Göre Farklılaşma Durumları 

Boyut Çalışma Yılı N x Std. Sap 
Sıra 
Ort. 

Anlamlılık Fark 

Pozitif 
0-12 yıl 31 3,362 0,795 54,23 

0,699 - 13-23 yıl 39 3,196 0,648 48,28 
24+ 31 3,319 0,760 51,19 

Negatif 
0-12 yıl (a) 31 3,283 1,032 54,81 

0,000 c>b 13-23 yıl (b) 39 2,815 0,738 37,17 
24+ (c) 31 3,606 0,880 64,60 

Tablo 7’de katılımcıların çalışma yılına göre farklılaşma analizi bulguları 
gösterilmiştir. Buna göre, pozitif defansif tıp tutumu açısından katılımcıların 
çalışma yılına göre istatistiksel bir fark (p>0,05) elde edilememiştir. Negatif 
defansif tıp tutumu açısından ise, 24 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olan 
katılımcıların 13-23 yıl arası çalışma süresine sahip olan katılımcılara kıyasla daha 
yüksek bir negatif defansif tutuma sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Tablo 8. Katılımcıların Sözel ve Fiziksel Şiddete Göre Farklılaşma Durumları 

Boyut 
Sözlü ve 

fiziksel şiddet 
N x Std. Sap 

Sıra 
Ort. 

Anlamlılık 

Pozitif 
Hayır 59 59 3,137 45,08 

0,016 
Evet 42 42 3,492 59,31 

Negatif 
Hayır 42 42 3,514 59,82 

0,010 
Evet 59 59 3,137 45,08 

Tablo 8’de katılımcıların sözlü ve fiziksel şiddetten korunmak için defansif yapıp 
yapmadıklarına göre farklılaşma durumları gösterilmiştir. Farklılaşma 
durumlarının tespit edilmesi açısından Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz 
neticesinde hasta ve yakınlarının sözlü ve fiziksel şiddet saldırılarından korunmak 
için hem pozitif hem de negatif defansif tıp yaptıkları istatistiksel olarak anlamlı 
(p<0,05)  bulunmuştur. Katılımcı grubunun yanıtlarına bakarak hasta ve 
yakınlarının sözlü ve şiddet saldırılarına maruz kalmamak için negatif defansif tıp 
tutumunu daha fazla tercih ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 9. Katılımcıların Mesleki Sorumluluk Sigortasına Yönelik Farklılaşma Durumları 

Boyut 
Mesleki 

Sorumluluk 
Sigortası 

N x Std. Sap 
Sıra 
Ort. 

Anlamlılık 

Pozitif 
Hayır 47 47 3,219 46,22 

0,125 
Evet 54 54 3,341 55,16 

Negatif 
Hayır 47 47 3,527 61,39 

0,001 
Evet 54 54 2,918 41,95 

Katılımcıların mesleki sorumluluk sigortası yaptırması durumunda mesleğini daha 
rahat yapabilmesi durumuna göre elde edilen farklılaşma analizi bulguları Tablo 
9’da yer almaktadır. Katılımcıların verdikleri yanıtlara göre pozitif defansif tıp 
açısından istatisiksel açıdan anlamlı bulunamamıştır. Ancak negatif defansif tıp 
açısından ise bulgular (p<0,05) anlamlıdır. Buna göre sigorta yaptıran 
katılımcıların negatif defansif tıp tutumu sergiledikleri araştırma bulgularında elde 
edilmiştir.  

Tablo 10. Defansif Tıp Tutum Ölçeği Boyutlarına Ait Korelasyon Analizi Bulguları 
  Negatif Pozitif 

Negatif 
Pearson Correlation 1 0,491** 

Anlamlılık  0,000 
N  101 

Pozitif 
Pearson Correlation  1 

Anlamlılık   
N   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 10’da defansif tıp tutum ölçeği boyutlarına ait korelasyon analizi bulgularına 
yer verilmiştir. Negatif ve pozitif defansif tıp boyutları açısından gerçekleştirilen 
korelasyon analizine göre, negatif defansif tıp ve pozitif defansif tıp arasında 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), pozitif yönlü ve orta düzeyli bir korelasyon 
ilişkisinde söz etmek mümkündür.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda diş hekimlerinin kayıtları daha 
detaylı tuttukları, aydınlatılmış onam formlarına daha fazla önem verdikleri ve 
pozitif defansif tıp uygulamalarına yöneldikleri tespit edilmiştir. Bu sonucun 
literatürde yer alan çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmüştür ( Kılıçaslan vd., 
2022; Özata vd., 2018; Solaroğlu vd., 2014). Bu durum hem hekim açısından hem 
de hasta açısında defansif tıbbın sağladığı faydalardan biri olarak sayılabilir.  

Dava etme olasılığı yüksek hastalardan ve komplikasyon oranları yüksek tedavi 
protokollerinden kaçınmak suretiyle negatif defans uygulamalarını sıklıkla 
uyguladıkları çalışmanın bulgularından elde edilmiştir. Buna ek olarak da katılımcı 
olan diş hekimleri, malpraktis konularının medyada fazlaca yer bulması nedeniyle 
hekimlik mesleğini icra ederken tedirgin oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Saruhan’ın 2018 yılında diş hekimlerine yönelik yapmış olduğu çalışmada da 
benzer sonuçlara yer verilmektedir. Malpraktis iddialarının medyada fazlaca yer 
bulması, hekimleri etkileyerek daha çok defansif tıp uygulamalarına yönelmelerine 
neden olabilir. Defansif tıp uygulamalarında medyanın etkisinin oldukça fazla 
olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.  
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Hekimlerde defansif tıp uygulama oranının yüksek olmasına (Yılmaz vd., 2014).  
rağmen defansif tıp kavramının tam olarak bilinmediği çalışmanın bulgularından 
anlaşılmaktadır. Literatürde benzer sonuçların bulunduğu çalışmalara 
rastlanılmaktadır (Mansur ve Ceylan, 2021; Başer vd., 2014b). Defansif tıp 
kavramının yurtdışında bilinme oranları oldukça yüksektir. Ortashi vd.(2013)’nin 
yaptığı çalışmada katılımcı hekimlerin %89,2’sinin defansif tıp hakkında bilgi 
sahibi oldukları tespit edilmiştir. Ülkemizdeki hekimlerin defansif tıp kavramını, 
etik ve ekonomik boyutlarını içeren bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerinin 
yapılmasının gerektiği açıkça görülmektedir. Bu konuda kanun yapıcılara, 
idarecilere ve sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. 

Hekimleri, defansif tıp uygulamalarına yönelten nedenlerden biri olan 
performansa dayalı ücret sistemidir. Bu çalışmada da olduğu gibi diğer 
çalışmalarda da benzer sonuçların yer aldığı görülmektedir(Özata vd., 2018; 
Solaroğlu vd.,2014). Özellikle Toraman ve Çarıkçı’nın (2019) yaptığı çalışmada 
ekonomik kaygılar ve pozitif defans pratiği nedeniyle hekimlerin gereksiz tahlil ve 
tetkiklere yöneldiği belirtilmektedir.   

46 yaş ve üzeri katılımcıların negatif defans uygulamalarına yönelerek riskli 
işlemlerden kaçındıkları bu çalışmada ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Yaşları 
nedeniyle daha az risk almaya istekli olmaları bu durumu açıklayabilir. Catino’nun 
(2011), yaptığı çalışmada ise genç hekimlerin mesleki tecrübe eksikliğinden dolayı 
daha fazla defansif tıp uygulamalarına yöneldikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Helyer 
vd.(2017)’nin diş hekimleri ile yaptıkları çalışmada ise genç olan diş hekimlerinin 
risk almaktan korktukları ve mesleklerini sınırlandıkları tespit edilmiştir.   

Sonuç olarak defansif tıbba neden olan durumların tespit edilmesi ve bu nedenleri 
ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi neticesinde günden güne 
artan defansif tıp uygulamalarının azaltılabileceği öngörülmektedir. Bahsi geçen 
durumların ortadan kaldırılmasına bağlı olarak hem hastalar hem sağlık 
profesyonelleri hem de sağlık sistemi olumlu şekilde etkilenecektir. 

Bu çalışmanın bazı sınırlıkları bulunmaktadır. En önemli sınırlılığı katılımcı 
sayısının az olmasıdır. Türkiye’deki tüm diş hekimleri ile yapılacak olan bir çalışma 
ile daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir. Bu tarz çalışmaların hem nicel hem 
de nitel olacak şekilde karma yöntem kullanılarak yapılması önerilmektedir. 
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