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ÖNSÖZ

1962 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 1963 yılından itibaren başla
yan planlı dönem 1983 yılının sonu itibariyle dört plan dönemini içine alan 
20 yılım tamamlamış olacaktır. Başbakanlığın 3.6.1982 tarih ve 19-08194 
sayılı Genelgesi ile bütün kamu kuruluşlarım kapsayacak şekilde başla
tılan, fakat Teşkilat içi hazırlıkları daha önceki yıllardan beri sürdürülen 
V. Beş Yıllık Kalkınma Plam çalışmalarına, bu suretle ciddi bir tecrübe 
birikimi ile girilmiş olmaktadır.

V. Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer dört plandan farklı ve şanslı ol
duğu bir diğer husus da, bu Planın arefesinde, 2-7 Kasım 1981 tarihinde 
İzmir’de toplanan ve toplumun istisnasız bütün kesimlerinin katıldığı 2. 
Türkiye İktisat Kongresinde, ekonomimizin genel rotası içinde makro 
perspektifin belirlenmiş olmasıdır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı böylece 
bu perspektifin ışığı altında ve 1980’den beri uygulanan ve başarılan her 
vesile ile test edilmiş bulunan istikrar programının zemini üzerinde ha
zırlanma imkanım bulacaktır.

Ülkemizin benimsemiş olduğu plan felsefesinin “merkezi planlama”yı 
benimseyen diğer bazı ülkelerin planlanndan çok farklı olarak kalkınma
yı münhasıran kamu sektörünün gerçekleştireceği bir vakıa olarak gör
mediği herkesçe bilinmektedir.

Ülkemizin tarihi gelişimi ve kültürü, diğer alanlarda olduğu kadar 
ekonomide ve özellikle kaynaklar üzerindeki tasarruf rejiminde de dev
lete büyük bir yer vermektedir. Bu bakımdan planlama kavramının bir 
gereği olduğu kadar, tarihi geleneğimizin tabii bir sonucu olarak kalkın
ma planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında kamu sektörüne ağır
lıklı bir yer verilmektedir, öte yandan her nevi kaynağın harekete geçi
rilmesinde insan kaynağı, özellikle kişinin yaratıcı gücü rol oynadığın
dan her kesimde bu kaynağın ve yaratım gücün seferber edilmesi gerek
mektedir. Bu itibarla, kalkınma planlarının bu yaratıcı gücü sonuna ka
dar seferber edip özel kesimi de desteklemesi ve bu gücün harekete geti
rilmesini kolaylaştırması ve özendirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Kalkın
ma felsefemizde ve kalkınma planlarımızda karma ekonominin esas alın
masını bu temel espri ile açıklamalıyız.

Sözü geçen kalkınma felsefesinin ve bu temel esprinin tabii sonucu 
olarak kalkınma planlarının hazırlanması genelde kamu sektörünün ve 
sadece Devlet Planlama Teşkilatının sınırlı kadrolarıma inhisarına bıra- 
kılmayıp kamu sektöründe ve özel sektörde ilgili alanlardaki çalışmaları



ile temayüz etmiş uzman ve uygulayıcıların katkılarına açık tutulmuş, 
böylece milletimizin temayül ve ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçları karşılama 
yollarının kalkınma planlarında en geniş şekilde yer almasına çalışılmış
tır. V. Beş Yıllık Kalkınma Planımn hazırlanmasında ise bu hususa özel 
bir itina ve dikkat sarfedildiğini ayrıca belirtmek isterim. V. Beş Yıllık 
Kalkınma Planımn hazırlığım yürütmek üzere ekonominin bütün sektör
lerini ve toplumun bütün kesimlerim inceleyip plana aktarılacak ilke, 
politika ve tedbirlerin tespitini amaç edinen, kamu temsilcilerinin yanın
da ve onlarla beraber çiftçi, esnaf, sanayici ve tüccarlardan oluşan yakla
şık 5000 kişinin katıldığı 103 özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur.

Komisyona katılan kamu sektörüne ve özel sektöre mensup bu uz
man ve uygulayıcı kadronun fikirlerini tam bir serbestlik içinde belirt
mesine özel bir önem verilmiş, bunların mensup bulundukları vuruluşla
rın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerine uygun düşmediği hal
lerde bile, olduğu gibi belirtilmesine imkan sağlanmıştır.

Çalışmaların bu mahiyetinden kaynaklanan labii bir sonuç olarak, 
özel İhtisas Komisyonu raporlarında belirtilen fikir ve görüşlerin ne Dev
let Planlama Teşkilatını, ne de üyelerin mensup bulunduğu kamu ve özel 
sektör kuruluşlarını bağlamadığını belirtmek gerekmektedir. Buna rağ
men özel İhtisas Komisyonu raporlarının planların hazırlanmasında te
mel yardımcı dokümanlar hüviyetinde olduğunu da belirtmeliyiz.

özel İhtisas Komisyonu çalışmaları, her ne kadar Devlet Planlama 
Teşkilatının genel koordinasyonu çerçevesinde yürütülmüş ise de, komis
yonların kendilerini yönlendirmesini kolaylaştırmak üzere, daha önceki 
plan, dönemlerinde yapıldığı gibi bu dönemde de, komisyon başkanları- 
ıun genellikle Devlet Planlama Teşkilatı mensuplanndan başka kişiler 
arasından seçilmesine, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının da ra
portörlük görevini yürütmelerine riayet edilmiştir.

Elinizde bulunan bu belge de, yukarda belirtilen usullerle kurulan 
ve bu atmosfer içinde çalışan özel İhtisas Komisyonlarından birinin uzun 
süren yorucu çalışmalarının verimli sonuçlarını yansıtmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı olarak bu çalışmalara katılan ÖİK başkan- 
lanna, üyelere, raportörlere, onların mesailerini Devlet Planlama Teşki
latının hizmetine vermesini sağlayan ve çalışmalarını kolaylaştıran, çoğu 
saman ev sahipliği ve sekreterya hizmetlerini üstlenen kuruluşlara, ese
rin tertibinin ve baskısının en iyi şekilde yapılması için gayret gösteren 
elemanlara ve emeği geçen bütün yardımcı personele teşekkürü zevkle 
yerine getirilmesi gereken bir şükran borcu addetmekteyim.

Yıldırım AKTÜRK 
Müsteşar



I. TEKEL SAĞLIK HİZMETLERİ

A. DURUM

Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF bütün milletleri, 1978 yılında Alıtıa- 

Ata'da bir toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda Dev:etlerin halklarına verme

leri gereken "asgarî sağlık hızmetleri"nin ne olduğu tartışılmıştır.

Toplantı sonunda toplantıya katılan bütün Devletler hazırlanan bir met

ni oybirliği ile kabul etmişlerdir. Bu metin, Türkçe’de "Bildirge” olarak yayın

lanmıştır. Toplantı, Alma-Ata Bildirgesi1nde kabul edilen ilkeler uyarınca, bü

tün Devletleri, bu Bildirgede belirtilen "asgarî sağlık hizmeti" vermeye çağır

mıştır. Toplantıda varılan sonuçları izleme görevi de, Dünya Dağlık Teşkilâtı 

ile UNICEF'e verilmiştir.

Bildirge yakından incelendiğinde metnin yazılmasına katkıda bulunanla

rın, temel sağlık hızmet-eııınıi ilkelerini ort;ç.;. koydukları, verılmeGinde zorun, 

luk bulunan "asgarî sağlık hızmetı"nın neleri içerdiğini belirledikleri, ou hiz

metler için nasıl teşkilâtlanılacağım ise ülkelerin yetkililerinin kararma bı

raktıkları anlaşılmaktadır. Bildirgenin incelenmesinden çıkan sonuca göre "her

hangi bir sağlık hizmetini almak isteyen fertlerin ilk başvurdukları kuruluşla-
n

rm oluşturduğu teşkilât temel sağlık teşkilâtıdır. Buraca verilen hizmetlerin 

toplamı da "temel sağlık hizmetlerı"dır. IİK başvurulan yerin özelliklerinin ül

keden ülkeye değişmesi olağar. bir duruı..uur. ÇürJtü, sorunların çözümü için en 

doğru yaklaşım, üİKeierır. ker.dı sağlık hizmeti teşkilatlarını kendi gelene-le-

rı ve ihtiyaçlarına uygun olarak «.urmalanuır.



Bu işi yaparken, bazı ilkelere uymak kuşkusuz gereklidir. Uyulması
gereken bu ilkeler Alma-Ata Bildirgesi’nin önerilerini oluşturmaktadır.

Alma^-Ata Bildirgesi'nin beşinci önerisi temel sağlık hizmet
lerinin asgarî hangi hizmetleri kapsaması gerektiğini ortaya koymakta
dır. Sözkonusu öneri aşağıda gösterilmiştir}

"Temel sağlık hizmetleri toplum içindeki ana sağlık sorunla
rını içermekle birlikte, bu sorunlar ülke ve toplumlara göre farklılık gös
termektedir. Bu yüzden temel sağlık hizmetleri en azından:

-Sağlık sorunlarını çözmek için eğitim yapılmasını,
—Doğru bir beslenmenin sağlanmasını,
-Yeterli ve temiz içme ve kullanma suyu sağlanmasını,
-Aile plânlaması ve ana^-çocuk sağlığı ile doğum hizmetlerinin 

karşılanmasını,
-Ateşli ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazandırıl

masını,
-Yerel salgın hastalıklardan korunma ve denetimin sağlanması

nı,
-Genel hastalık ve yaralanmaların doğru tedavi edilmesini, bunun 

için gerekli ilaçların sağlanması hizmetlerini kapsamalıdır." '

Asgarî sağlık hizmeti kavramı, daha çok Asya ve Amerika'nın 
güneyindeki ve Airikâdaki geri kalmış ülkeler için geliştirilmiştir.Bu 
ülkeler sağlık hizmeti için kaynak ayırma ve personel bulmada büyük dar
boğazlar içindedirler.Anılan ülkelerde kişi başına yıllık geliri 100 do
ların altındadır ve hekim başına düşen ortalama nüfus da on binin üstün
dedir. Oysa Türkiye, bu ülkelere göre oldukça gelişmiş durumdadır ve 
kişi başına yıllık gelir 1200 dolar, hekim başına ortalama nüfus v



1600 kişi kadardır. 3u durunda Türkiye'de, temel sağlık hizmetlerinin 

kapsamının Alma—Ata Bildiryesi'niîi be-şinci Önerisindei-şi kadar olması 

beklenmemelidir. Nitekim, millî sa iık teşkilâtı modelimizolan'lSağ] ık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Modeli, temel "s a, İlık hizmeti vermek 

üzere kurulmuş bulunan sağdık ocaklarıyla Bildirgece -yöre daha şa ;daş ve 

daha kapsamlı hizmet vermektedir. Sağlık ocaklarına verilen bu hizmet

ler aşağıda belirtilmekte)irt

Sağlık Ocaklarının îoreyleri î

-Ana ve Çocuk Sağlığı hizmetleri

—Sıtma i.radikasyonu Hizmetleri

-Verem Savaşı hı zfrei, i eri

—Frengi ve Lepra Savaşı Hizmetleri

-Trahom Savaşı Hizmetleri

-Nüfus Planlaması Hizmetleri

-Çevre Saflığının Düzeltilmesi Hizmetleri
-Sağlık Eğitimi Hizmetleri

-Sistematik Aşı Uygulamaları Hizmetleri

-öteki Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

-Kasta Bakımı Hizmetleri

—İlk ve Acil Yardım Hizmetleri
-İstatistik İşleri
-Okul Sağlığı Hizmetleri
-Laboratuvar Hizmetleri
-Preparat,Serum ve Jteki Materyalin Oönderilmesi İşleri
-Parasız İlâçların Dağıtımı

-Ücretle Satılacak ilâç İşleri „
-Hizmet İçi Eğitimi İşleri
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—Sağlık Ocaklarına Bağlı Sağlık Evlerinin Tesbiti İşleri 
-Yazı İşleri
-Araç ve Gerecin Kullanılması ve Saklanması İşleri 
-Ayniyat İşleri 
-Sosyal Yardım İşleri
-Toplum Kalkınması Çalışmalarına Yardım Hizmetleri 
-Gezi İşleri
-Yapılması Gerekli öteki İşler.

Sağlık Ocaklarına verilen hizmetin hem nitelik, hem de nice
lik açısından Alma-Ata Bildirgesi'nin belirlediği temel sağlık hizme
tinden daha ileri ve gelişmiş bir hizmet olduğu anlaşılmaktadır.Ülke
mizin gelişmişlik düzeyi bunun böyle olmasını gerektirmektedir.

Sağlık Ocaklarına verilen bu 2J görev ilk bakışta üstesinden 
gelinmez gibi görülebilir. Bu görevlerin pek çoğu birbirleri ile yakın
dan ilgilidir ve tümü birden Dünya SağlıkTsşkUâtıhın çağdaş sağlık ta
nımı olan "Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması durumu değil, 
aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik duru
mudur" düşüncesinin gereklerini karşılamaya yönelik bir bütün oluştur
maktadır. Diğer yandan kırsal alanda bile olsa, her sağlık ocağında he
kimin başkanlığında bir sağlık ekibi görevlendirilmektedir. Bu ekip en 
küçük sağlık ocağında şu görevlilerden oluşturmaktadır!

1 Hekim,
1 Halk Sağlığı. Hemşiresi,
1 Sağlık Memuru ya da Çevre Sağlığı Teknisyeni
3-4 Ebe (Nüfusa göre)
1 Tıbbi Sekreter,
1 Şoför ve 
1 Hisaetli



Bu şekilde kurulan sağlık ekibi, iyi çalıştığında 

yukarda sayılan görevlerin üstesinden etkinlikle gelebilmektedir.

Sağlık ocağı binaları hizmet ettikleri nüfusa göre 3 tiptir ve plan

ları günlük hizmetleri için ocağa başvuracak kişileri rahatça barın

dırabilecek durumdadır. Bu ocakların yanlarında, standart sağlık per- 

söneli kadrolarına göre, personel için lojmanlar da yapılmıştır.

Sağlık ocaklarına verilen görevlerin eksiksiz olarak yapıla

bilmesi için bazı araç-gereç, tıbbî malzeme ve ilâçlara gerek olacağı 

da ortadadır. Bütün bu malzeme, standartlara uygun olarak sağlık ocak

ları ve sağlık evlerine sağlanmış durumdadır.Zamanla bunların bir bö

lümü eskimiş ve bozulmuş olmakla birlikte, önemli bir eksiklik olduğu 

söylenemez. Personelin ve özellikle hekimlerin sağlık ocaklarında hiç 

bir malzeme olmadığı yolundaki yakınmaları, hekimlerin eğitimleri sıra

sında bu tür malzeme ile çalışmayı öğrenmemelerindendir. Tıp Fakültele

rinde en son teknolojik gelişmelere göre tıbbî malzeme bulunduğu bilin

mektedir. Bu malzemenin ise, hiç bir ilkenin finanse edemeyeceği kadar 

pahalı olduğu, giderek de daha pahalılandığı bilinen gerçeklerdir.Tıp 

Fakültelerinin öğrenci eğitiminde, sağlık ocakları ve devlet hastanele

rindeki teknoloji düzeyine göre eğitimlerini yönlendirmeleri özlenen ve 

beklenen bir durumdur.

Sağlık ocakları ve sağlık evlerinin standart tıbbî malzeme ve 

demirbaş—döşeme listeleri ile bir doktor ve yardımcı sağlık personeli 

çantası standart tıbbî alet ve malzeme listeleri bu raporda gösterilmiş

tir.(Tablo 9'lan. l&'e kadar) Şu söylenebilir ki, Sağlık lızmetlerınin 

SosyalleştirılmesiSçküab, amacına uygun bir biçimde çalıştırılabılinir- 

se, Bildırge'nin tüm gereklerini fazlası ile karşılayabilecektir.Hem bu



üzrLIİ :
:;İ., hem de Millî Sağlık Teşkilâtı Modeli olması sebebiyle,

bu raporda temeL saflık te^oUto. olarak saflık hizmetlerinin sosyalleş

tirilmesi tartışılacaktır» Diğer yandan bu Modelin,Türkiye'nin

-erçe*. Lenne uygun ve işletilebilir bir Model olduğu da, pek çok kez 

gös ter l İm işt ir. Saklık H ızınetlerinın S os.yalleştirilmesı Modelinin pa

halı ve inlemeyen bir model olduğu iddiaları ise,aşağıda gösterileceği 

gibi gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sa0lık HızmetLerının Sosyalleştirme Modelinde, kurulan teşki

lât birimleri (sağlıkevleri, sağlık ocakları,grup ve II hastahaneleri) hem 

ça daş, hem de halkın isteklerine uygun sağlık hizmetini verebilecek 

kapasitededir. Personelin nitelik ve niceliği, bina imkânları ve malze

me standardı göz önüne alındığında temel sağlık teşkilatına birinci basa

mak sağlık hizmeti için başvuran hastaların yo 9,0' ına yakınının ihti

yaçları sağlık ocaklarında çözülebılmektedir. 3u oran, eğitim ve araş

tırma bölgeleri ile iyi işleyen sağlık ocaklarında bir çok kez doğrulan

mıştır. Birinci basamak hizmetten ikinci basamağa, başka bir anlatışla, 

yataklı tedavi kurumlarına % 10 dolayında hasta şevki ise,dünyanın pek 

çok ülkesi için geçerli ve uygun bir orandır. Tüm hizmetlerde(çevreye 

ve kişiye yönelik koruyucu hizmetler ve tedavi hizmetleri) olduğu gibi 

birinci basamak tedavi hizmetlerinde de personelin nitelik ve niceliği 

birinci derecede önemli etkendir. Hem Modelin planlanan biçimde çalışma

sı, hem de sağlık hizmeti 'taİOTinia karşılanması, personelin sayı ve 

yetişme yönünden yeterli olmasına bağlıdır. Sosyalleştirme hizmetleri 

bu açıdan, gerekli biçimde desteklenmiştir denemez. Bu desteği sağla

yabilmek için sağlık personeli yetiştiren yüksek okul ve okullarda, Sos

yalleştirme Modelinin gerektirdiği bilgi ve beceriye göre eğitim yapıl

masının sağlanması, sağlanmasında hayatî önem bulunan bir "tedbir ola

rak ortada durmaktadır.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1nın kendi yö

netiminde bulunan okullarda bu tür değişiklikleri ivedilikle yapması,



diğer okul ve yüksek okullar, fakülteler için de gerekli işbirliğini 
sağlaması gerekmektedir.

Sağlık ocaklarının işlerlik kazanmasında yönetimsel ilişki
ler de çok önemlidir.Bu teşkilâtlannaamgeleneksel yönetime uyumunda or
taya önemli sorunlar çıktığı söylenemez. Tıp Fakültelerinde hekim aday
larına "sağlık yönetimi" eğitimi verilerek, tek tük rastlanan sorunların 
da ortadan kalkacağı .söylenebilir.

224 Sayılı "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanun" sağlık yönetimine halkın katkı ve katılımının sağlanmasını 19Ğ1 
yılında hükme bağlamıştır. Bu konuda yasanın 23'cü maddesi şöyle demek
tedir}

V

"224 Sayılı Yasa, Madde 23î Sosyalleştirilmiş sağlık kuruluşu 
ile halk arasındaki ilişkiyi kurmak amacı ile sağlık ocaklar}nda,sağlık 
merkezlerinde ve illerde sağlık kurulları kurulur. Bu kurulların kurulu
şu, çalışma biçimleri ve toplantı zamanları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba— 
kanlığı'nca hazırlanan bir yönetmelikle belirlenir. Bu kurullar halkın 
sağlık örgütünden istediği konuları ilgililere duyurur. Hizmetlerin ba— 
şarı ile yürütülmesi için halkın eğitilmesine ve halkın kuruluş ile 
maddî ve manevî işbirliği yapmalarına yardım ederler."

Kanun'un hükmüne uygun olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 15 Mart 1969 tarihinde "Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinin 
Sağlık Kurulları Yönetmeliği"ni yayınlamıştır. Bu güne kadar işletile- 
meyen bu kurulların işletilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'- 
nın gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışmalarında



Sağlık evlerinde ebe bulunup bulunmamasına göre durum ise 3 
numaralı tabloda gösterilmiştir»

Tablo t 3 -Sağlık Evlerinde Ebe Durumu

Sayı Yüzde
VAR 4 741 49.9
YOK 4 861 50.6

TOPLAM 9 602 100.0

illerde
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği7uzman hekim durumu da, 

İl ve İlçe hastAenaleıi ayrı ayrı ve temel uzmanlık (iç hastalıkları, 
genel cerrahî, çocuk ve kadın-doğum) dallarına göre 4 numaralı tablo
da gösterilmiştir.

Tablo s 4 -İl ve İlçe Has t atollerinde Uzman Hekim Durumu

İl Haetahaneleri İlce Has t aha neleri
U2MANLIKLAR Var Yok Var Yok

Sayı Yüzde Sayı Yüz Sayı Yüz Say ı Yüz
İç Hastalıkları* 110.0 - .0 39 34.2 75 65.8
Çocuk Haatalıkl..53 98.2 1 1.8 20 24.7 61 75.3
Sanal Cerrahi 109** 129.6 - .0 67 57.8 49 42.2

Kadın Doğum 46 80.7 11 19.3 41 46.1 48 53.9
Diğ.Uzmanlıklar263 80.4 64 19.6 28 35.4 51 64.6

Toplam 561 88.1 64 n.9 195 44.0 284 56.0



il ve İlçe hastahaneleindeki laboratuvar durumu 5 numaralı 

tabloda gösterilmiştir.

Tablo s 5 - 11 ve İlçe Has t ailelerinde Laboratuvar Durumu

RÖNTGEN İl Hastaneleri İlçe Hast.-meleri
LABORATUVAR Var Yok Var Yok

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

RÖNTGEN 47 100.0 - .0 95 33.9 185 66.1

LABORATUVAR 47 100.0 - .0 70 25.0 210 75.0

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 47 il'in hiç b .rinde
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca eğitim sağlık ocağı kurulamamı.

tır.

Örgütün sağlık ocaklarının motorlu araç durumu da 6 nurr,aralı

tabloda gösterilmiştir.

Tablo : 6 — Sağlık Ocaklarında motorlu Araç Durumu

Sayı Yüzde

VAR 814 43.8
YOK 1043 56.2

TOPLAM 1857 100.0

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi1nde sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi çalışmalarında aşa ;ıdakı aksaklıklar or

taya çıkmıştır»

1.Fızıkfyatırımlar, özellikle sağlık«d*iım yapımında Plan



hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. Bu geri kalışa kaynak ayırma 
güçlüklerinden çok,ihale ve yapım işlerinde ortaya çıkan aksamalar 

neden olmuştur.

2.1982 yılma kadartajkilatıa personel açığı hüyük boyutlarda 
olmuştur.Hekimlere getirilen'zorunlu hizmet uygulaması*1982 yılı 

içinde hekim açığının, hızla kapatılması sonucunu vermişse de,sağlık 
memuru, tıbbî sekreter, şoför ve özellikle de ebe açığı önemli sorun 
olarak varlığını sürdürmüştür.

3«îhş)dl*bıl motorlu araç ihtiyaoı % 60'a ulaşmıştır,Bu 
durum ve'akaryakıt ödeneklerinin yetersizliği hizmetin "gezici hiz
met" olma niteliğinin ortadan kalkmasına yol açmıştır.

4. İlçe düzeyindeki haslstaalerde önemli oranda uzman hekim 
açığı vardır ve bu açık kapatılamamıştır. TİM bu has t ahane 1 erde hem 
röntgen, ham de laboratuvar kurulup işletilmektedir. Bu eksiklikler 
hizmetin niteliğini önemli ölçüde düşürmektedir.

5.Hizmetin etkiİ yürütülebilmesi için hekim ve diğer sağlık 
personelinin nitelikleri ile ilgili bazı önlemler alınamamıştır.

Bu konuda;
(a) Hekimlik eğitimi süreçlerinin ülkenin gerek gördüğü bilgi 

ve beoeriyi kazanmış, iyi genel pratisyenler yetiştirmesini sağlamak 
ttaere Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı ile ilgili kurumlar arasında 
yakın ve etkin işbirliği kurulamamıştır.

(b) Hitelikli »ağlık yöneticisi yetiştirmede başarıl1 oluna
mamış, özellikle sağlık müdürü ve sağlık grup başkanları yetiştirmede 
özendirioi önlemler alınamamıştır.



(o) Hemşire, ebe ve sağlık memuru eğitiminde bilgiden çok 
beceri kazandırabilmek için gerekli olan eğitim bölgeleri kurulama

mıştır.
(ç) Personelin görev öncesi eğitimini sağlamak amacıyla,Tıp 

Fakülteleri ile ortaklaşa kurulmakta olan eğitim ve araştırma bölge

leri., bir kaçı dışında geliştirilememiştir.
(d) Sağlık yönetiminde büyük görevler yapabilecek olan halk 

sağlığı uzmanlarının sayısı, bu uzmanlık çekici duruma getirilemediği 

için,artırılamamıştır.

6» Genel bütçeden Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı bütçesine 

ayrılabilen ödenekler yeterli düzeye çıkarılamamıştır. Bu bakanlığın 
bütçesi içinde de sosyalleştirme çalışmalarına ayrılan pay yetersiz 
kalmış, ayrılabilen ödeneklerin önemli bir bölümü persolen harcamala

rına ayrılmıştır. Tablo 7 ve 8’de bu durum gösterilmiştir. Görüldüğü 
gibi bu hizmete ayrılabilen ödenekleri çok bulmak mümkün değildir. 
Diğer yandan hizmete ayrılan ödenekler, kişi başına yapılan harcama
lar olarak IŞöO'lı yıllara göre yarı yarıya' azalmış bulunmaktadır.



takl* « I - #*n«l Mtiı İoiaA* Ballık Bttosai ». ioa Haroaaa Bölüaleri
til orası, bütçe S8TlBB0TÇ*al

COSfcOZ HARC. D x CARİ HARC. 4 *YATIRIM HARC. F
TRANSFER HARC.

TL TL
(B/i)*

Tl
(C/B)*

TL
(D/B)*

TL
(E/B)*

TL
(F/B)*

1376 276.148.326.000 7.894.750.000 3.586.000.000 2.156.000.000 1.990.750.000 162.000.000

2.86 45.42 27.31
0.80

25.21
1.00

2.05

1979 397.310.000.000 1T.529.560.000
4.23

11.678.500.000
66.62

3.006.135.000
17.15

0.80

2.704.127.000
15.42
0.60

140.800.000 
0.10

1960 736.667*182.000 31.822.605.000
4.21

23cl60.024.000
72.78

4.299.317.000
13.51

0.60

4.I6O.645.OOO
13.07

0.50

202.619.000
0.60 -

196* 1.540.965.037.000 55.431.852.000
3.60

35.905.732.000
64.77

9.569.700.000
17.26
0.60

9.550.920.000
17.23
0.60

405.500.000
0.74

1962 1.780.640.000,000 5O.O98.445.OOO
2.81

29.359.700.000
58.60

11.766.000.000
23.49
0.40

8.213.545.000
16.39

0.50

759.200.000
1.52

1983 2.559.252.500.000 74.726.785.000
2.91

<*) Bu sütunlarda üstteki yüzdeler D/B, E/B • alttaki 
yüzdeler ise Djk E/â olarak hesaplanmıştır#



T»bJ® s 8— Yıllara Sör® Sosyalleştirilen Il'lerin nfg«ltrı,So«jr«U*|Urıs Dairesi Bütçesi,Kişi Başına vs 
Saflaayonict Baskılar Sonuca iyrılan Bütçenin Satınaina Güoün&e isalsalar (TL olarak)

* î LLA8 SOSY âLLJîŞTİRMB 
KSPSâMSBAKİ

U)

BGSTâLLSfraJSS
baîbbsİiİh
BÖTÇBSİ

(B)

KİŞİ 31ŞISÂ 
0SRÇ3K HARÇ.

(C)

1964 YILI 1Ö0 ÎSÎMS BŞYA 
İLINİRİK SER jfîiTLiRİ 
YIL KİŞİ BAYİSİ ARTIŞI 
EARCAtfâ (1ŞS4-100)

(Ç) (B)

1964 BSĞBRLERİHE OÖRS 
KİŞİ BAŞIM HARC.

(■)*

1964 1.497.117 81.465.000 54.41 100 10a 54.41 TL.
1965 3»996*649 76.331.000 19.11 35 100 19.11
1966 4.112.551 119.862.000 29.14 54 109 26.73
î 967 5.634.794 116.355.000 20.64 38 115 17.95
1968 7.817.255 127.974.000 16.37 30 123 13.31
1969 8.664.234 162.600.000 18.76 35 127 14.77
i 970 9.114.847 112.161.000 12.30 23 137 8.97 1
i 971 9.326*867 224.361*000 24.05 44 146 16.42 £
i 97 2 9.542.430 257.079.000 26.94 50 169 15.94
1973 9.760.192 604.732. om 61.95 114 199 31.13
1974 9.984.586 435*475.000 43.61 80 240 18.17
1975 10.970.109 595.702.000 54.30 100 311 17.46
1976 13.377.826 729.974.000 54.55 100 343 15.90
1977 15.678*787 6S9.648.OOO 43.98 81 397 10.08
1978 1S.928.279 1.051.072.000 55.52 102 492 11.28
1979 21.88Ö.I2S' 3.226.930.000 238.88 439 75i 31.81
1980 21*952*930 7.073.I24.OOO 322.28 392 1.231 26.18

(s) I - C/S
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B. ÖNERİLER

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Teşkilâtı, millî sağlık 
politikası ile beHdenen amaçlara varmak işin kurulmaktadır. Millî 
sağlık politikası ise,

"Halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla beden ve ruh 
sağlığını korumak ve tıbbî bakım görmelerini sağlamaktır."

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde bu amaca ulaşmak
için*

1.Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışmaları- sürdü
rülmeli ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi sonunda teşkilâtlı 
tüm ülkeyi kapsamına alınası sağlanmalıdır..

2.Uygulamalardaki aksaklıkları gidermek amacı ile çıkarılacak 
yasa, yönetmelik ve benzerleri 224 sayılıKarumnilkelerine uygun olma
lıdır.

3.Tteşküatjn sosyalleştirme modeline uygun olarak işletilmesi 
sağlanmalıdır. Bu amaçla;

(a) İllerde Aile Plânlaması ve Atıa-Çocuk Sağlığı,Sıtma Era- 
dikasyonu ve benzeri,sosyalleştirmeden ayrı çalışan birimlerin,İl 
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, tek elde toplanması sağlanmalı,bu birim
lerin ilçe ve-köy düzeylerindeki hizmetleri sağlık ocaklarında bir- 
leştirilmelidir.

(b) verimini ve niteliğini düşüren nedenlerin başında 
galen yarım gün çalışma, şartlar uygun olduğu zaman kaldırılmalı,he
kimlerin ister sağlık ocaklarında, ister hasiafcnelerde, tüm çalışma
.-arılarını hizmete ayırmaları sa. larunalıdır.



(c) Temel sağlık hizmeti veren sağlık ocakları ile yataklı 

tedavi kurumlan arasında yakın işbirliği ve karşılıklı destek,sos

yalleştirme modelinin öngördüğü biçimde kurulup işletilmelidir.

(ç) Sağlık ocakları ve sağlık evlerinde hizmet,modelin ön

gördüğü biçimde düzenlenmeli, gerekli, kayıt ve istatistiklerin tu

tulması sağlanmalı,personelin istenen biçimde hizmet .vermesi için ge

rekli tedbirler alınmalıdır.

4.Ülkenin sağlık sorunlarının "sağlık teşkU&fcnıın yalnız başına 

üstesinden gelemeyeceği" özelliği göz önüne alınarak,diğer devlet ku

ruluşlarının ve özellikle yerel yönet'irr,lerin(belediyeler, İl ve İlçe 

özel idarileri ve köy yönetimleri) YSE ve TEK gibi halka hizmet götü

ren kurul şiarın desteği sağlanmalıdır. 3u amaçla;

(_a) Sosyalleştirme Genel Kurulu her yıl toplanmalıdır.

(b) İl koordinasyon Kurulları'nm sağlık sorunlarını ele alma

ları sağlanmalıdır.

(o) İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurulları'nm etki., ve sürekli ça

lışmaları sağlanmalıdır.

(ç) Sağlık ocakları sağlık kurulları kurulup işletilmelidir. 

Böylece ha Ikın teşkilata sahip çıkması ve teşkilatın çalışmalarına katkı ve 

katılımı ı.ığlanmalıcîır.

; ..eşidlafca genel bütçeden yeterli finansman sağlanmalıdır.Bımun 

yanı sır: , sağlık ocakları sağlık kurulları aracılığı ile,devlet bütçe

sinden ye erince karşılanamayan harcamalara halkın katkısı da sağlan

malıdır.

-«şkUabn malzeme ve motorlu araç ihtiyacı karşılanmalıdır.

~ . Zorunluk olmadıkça yeni yataklı tedavi kurumu kurulmamalı, 

mevcut k ımların yatak işgal oranları artırılarak talep karşı

lanmalı: .



8.Bina ihtiyacı karşılanırken yeni bina yapma yerine el- 

daki imkânlarından yararlanılmalı, mevcut binalarda gerekli değişiklik
ler yapılarak ihtiyaç karşılanmalıdır.

9.ÎSŝ diü;j» yönetim ve işletilmesine halkın katkı ve ka/tılımı 

sağlanmalıdır. Sağlık evleri başta olmak üzere,sağlık ocakları ve 

diğer sağlık kurumlarının arsalarının sağlanmasına,binalarının yapıl
masına, donanım ve câri giderlerinin (söz gelimi akaryakıt giderleri
nin) karşılanmasına halkın katılımı sağlanmalı, bu amaçla sağlık 
ocakları sağlık kurulları ve diğer kurullar kurulup işletilmelidir.

10.Sağlık hizmetlerinin başarı ve etkinliğinde yetişmiş sağ
lık yöneticilerinin önemi göz önüne alınarak;

(a) Sağlık Müdürlüğü güvenceli ve çekici duruma getirilmeli- 
dir.Sağlık Müdürü yetiştirmek için seçme ve eğitme yöntemleri geliş

tirilip uygulanmalıdır.
(b) Sağlık grup başkanları ve başhekimler için de,seçme ve 

eğitme yöntemleri geliştirilip uygulanmalıdır.
(c) Halk sağlığı uzmanlığı çekici duruma getirilmelidir.
(ç) Sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlığı ve hastanelerde

ki ayniyat, tesellüm,ambar ve benzeri hizmetleri düzenli yürütmek için, 
bu hizmetlere uygun eğitim görmekte olan "Sağlık İdaresi Yüksek Okulu" 
mezunları kıdem durumlarına uygun olarak sağlık müdür yardımcısı,sağ
lık grup başkanı yardımcısı ve hastane müdürü olarak atanmalıdırlar.

(d) Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmada Sağlık Orup 
Başkanlıklarının büyük önemi eğitim ve araştırma bölgelerindeki uygu
lamalarda ortaya çıkmıştır. Bu durum göz önüne alınarak,kuruluş mo
deline göre gerek olan her yerde sağlık grup başkanlıkları kurulmalı 
ve buralara halk sağlığı uzr- ınları grup başkanı olarak atanmalıdır. 
Sağlık grup başkanlıklarına uzman hekimler.ek görev de olsa,atanmalı
dır.



11.Tıp Fakültelerindeki eğitimin ülkenin gerek duyduğu bilgi 

ve beceriyi kazanmış, iyi genel pratisyenler yetiştirmesini sağlamak 

üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ile 

yakın ve etkin işbirliği yapmalıdır.

12.Her ilde en az bir eğitim sağlık ocağı kurulup işletilme

lidir.

13.Her Tıp Fakültesinin bir "eğitim ve araştırma bölgesi"kur- 

ması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Üniversitelerle işbirliği 

yapmalıdır.

14.Orta dereceli sağlık okullarının bulunduğu İllerde,bu okul 

öğrencileri için uygulama alanları kurulup işletilmelidir.

15.İlçe hastanelerinde eksik bulunan laboratuvar ve röntgen 
imkânları sağlanıp hizmetin niteliği yükseltilmelidir.

16.İ1 ve İlçe hastanelerinin diş hekimi ve diş üniti 
yaşları karşılanmalı, yetersiz bulunan diş hekimi kadroları artırılma
lı, koruyucu ve tedavi edici ağız~diş sağlığı çalışmalarına önem ve

rilmelidir.

lî.Nüfusu 15 000'i aşan İlçe merkezleri ile İl merkezlerinde
ki sağlık ocaklarında iç hastalıkları, kadm-doğum ve çocuk hasta
lıkları uzmanları ocak hekimi olarak görevlendirilmelidir.

Ülke çapında yataklı tedavi kurumlarında muayene edilen hasta 

sayısı yılda 23-25 milyon arasında değişmektedir. Oysa bu kurumlarda 
yatırılarak tedavi edilenlerin sayısı 2 milyon dolayındadır. Görül
düğü gibi muayene/yatırma oranı yirmi beşte iki,başka bir anlatışla 

yüzde 8 dolayındadır, Hastanede yapılan bir poliklinik sağlık ocağın
da yapılana göre çok daha pahalıya mal olmaktadır. Bu durum,sağlık



hizmetlerinde maliyeti artıran asıl etkendir. Sağlık ocaklarında 
uzman muayenesi,hastanelerin laboratuvar ve röntgen imkânlarından 
sağlık ocaklarında çalışan uzmanların da yararlanması sağlandığında, 
belli başlı üç önemli sonuç verecektir:

-Hastanelerdeki büyük hasta yığılması önlenecektir.
-Uzman hekim görevlendirilen her yere yataklı tedavi kurma 

gereği ortadan kalkacaktır. Böylece,sağlık yatırımlarında önemli eko
nomi sağlanacaktır.

-Sağlık ocaklarında halka verilen hizmetin niteliğinde önemli 
bir yükselme olacaktır.

Bu tür sağlık ocaklarında uzman hekim görevlendirme,hizmetle
rin halen sosyalleştirildiği İllerde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 'nca yapılacak bir uygulama planına göre yürütülmelidir.

18.Sağlık hizmetlerinin henüz sosyalleştirilmediği İllerde, 
personel durumuna göre, sosyalleştirme modeline uygun atama yapıla
rak çalışmalar belli bir hızla sosyalleştirme modeline uydurulmalı 
ve böylece, bu İllerde sosyalleştirmeye hazırlık çalışmaları sürdürül
melidir.

19.Diğer kannı kuruluşları ve halkın katılımı ile sağlık ev
leri ve sağlık- ocaklarının ulaşım, haberleşme, elektrik, su ve benzeri 
alt yapı sorunları çözümlenmelidir*

20.Anayasa'nın 56. maddesi sağlık hizmetlerine sigorta uygu
lanabileceği hükmünü getirmiştir. Sağlık hizmetlerine sigorta uygula
yabilmenin en başta gelen önşartı bu hizmetleri yeteri kadar ve



nitelikli olarak verebilmektir» . Türkiye'nin başta gelen sağlık 
sorununun yeteri çoklukta ve nitelikli sağlık hizmeti verememek 
olduğu göz önüne alınarak, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döne- 

mi'nde yeterli hizmet verme ve bu hizmetin niteliğini yükseltme ça
lışmalarına önem ve öncelik verilmelidir.



Tablo : 9—Bir Sağlık Ocağı Standart Tıbbî Malzemesi

Sıra No. Cinsi_______________________________________ Miktarı
1 Doğum Masası (eskabolu) 1 adet
2 Çocuk banyo küveti(Çinko) 2 "
3 İlaç malzeme dolabı 2 •<
4 Hasta muayene masası(eskabolu) 1 "
5 Madeni pansuman etejeri 1 "
6 Alet kaynatma sterilizatörü(İspirto ocağı) 1 "
7 Mikroskop (monoküler) 1 "
8 Trommeî (Orta tip) 1 "
9 Bebek terazisi 1 11

10 Sedye (portatif) 1 "
11 Yer kreşuvarı 7 "
12 Pelvimetre 1 "
13 Pens hemostatik dişli 2 "
14 Penset (Dişli) 1 11

15 Penset (Dişsiz) 1 "
16 Kulak yabancı cisim pensi 1 "
17 Pansuman pensi 1 "
18 Makas (Düz) 1 "
19 Makas (Eğri) 1 "
20 Porteaquie 1 "
21 Cerrahi iğne(muhtelif Düzüne) 1 "
22 Kat-Küt (7,5 mm No l,2,3)(Kutu) 3 "
23 Bistüri 1 "
24 Sonda nelaton (14-18 No) 2 "
25 Sonda madeni (erkek için) 1 ”
26 Sonda madeni (kadın için) 1 "
27 Enj 20 cc (kutusu ve 4 it;nesı) 1 "
28 Enj 10 cc (kutusu ve 4 iğnesi) 1 "



Tablo 9'un devamı

Sıra Ho Cinsi____________________________________________  Miktarı
29 Enj 2 00 (kutusu ve 4 iğnesi) 1 adet

30 Enj iğnesi (1-2-12-14 düzine) 4 "
31 Abeslag(madeni) 2 "
32 Lastik irrigatör komple (1,5,2 litrelik) 1 "

33 Cerrahi eldiven 2 "
34 Beden derecesi(mahafazalı) 2 "

35 îdrar dansimetresi 2 "
36 Küvet (Böbrek-Emaye) 2 "

37 Küvet müstakil(kapaklı emaye) 1 "
38 ördek (kadın için-emaye) 1 "
39 ördek (erkek için-emaye) 1 "

40 Sürgü (kapaklı-emaye) 1 "

41 Tirle 1 "
42 Lastik puvar (kanülü ile) 1 "
43 Sedimantasyon cihazı üçlü tüpleriyle 1 "

44 Sedimantasyon pipeti 1 "
45 Hemoglobinoraetre 1 "
46 Kan Sayma cihazı 1 "

47 Santrifüj (elle çalışır) 1 "
48 Santrifüj tüpü (dereceli-derecesiz) 4 "
49 Madeni tüp sporu 1 "
50 Foşer tüpü 1 "
51 Esbah tüpü 1 "
52 Madeni İspirto ocağı 1 "
53 Madeni sacayak 2 "
54 Amyant tel 2 "
55 Bant esmark 1 "
56 Fonandaskop 1 "
57 Termofor 1 "

58 Buz kesesi 1 "



Tablo 9 d e v a m ı

Sıra No Cinsi___________________________________________ Miktarı
59 Atel (muhtelif) 8 adet
60 Madeni lâm pensi 1 "
61 Tecrübe tüpü 2 "
62 Tüp maşası 1 "
63 Lam (kutu) 3 "
64 Lamel (kutu) 2 11
65 Cam mezür (50-100-250-500 cc.) 4 "
66 Petri kutusu (kapaklı) 3 "
67 Cam huni (orta boy) 2 "
68 Cam şişe(cam kapaklı 100 cc.damlalıklı) 5 "
69 İlaç şişesi(cam kapaklı 250 cc yuvarlak) 5 "
70 Cam göz kadehi 1 "
71 El havlusu 2 "
72 Buz dolabı 1 "
73 Baskül (boy ve ağırlık ölçer) 1 "



Tablo : 10 - Bir Sağlık Evi Standart Tıbbi Malzemesi 

Sıra No Cinsi__________________________ '___________________   Miktarı
1 Çocuk banyo küveti 1 adet

2 Hasta muayene masası(eskabolu) 1 "

3 Trommel (Küçük tip) 1 "
4 Bebek terazisi 1 "
5 Yer kreşuvarı 1 "
6 Pansuman pensi 1 "
7 Lastik İrrigatör Komple(1,5-2 litrelik) 1 "
8 Madeni ispirto ocağı 1 "

9 Termofor 1 "
10 Buz kesesi 1 "

11 Cam şişe(cam kapaklı 100 cc damlalıklı) 1 "
12 İlS^ Malzeme dolabı 1 "
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Tablo :11- Aj- Tipi Bir Sağlık Ocağı İçin Demirbaş Döşeme 

Sıra No Cinsi___________________________________________  Miktarı
1 Çalışma Masası (333301) 3
2 Döner koltuk (334102) 3
3 Sekreter masası(33310i) 12

4 Madeni sandalye(33420l) 12
5 Karteks dolabı (331102) 4
Ğ Madeni dosya dolabı (33120i) 3
7 Yazı Makinası (311202) 1
8 Madeni bank 4

9 Formika sandalye 20

10 Karyola (90 x 1.90 en) 2

11 Yastık (70 x 50 en.) 2

12 Yatak (90 x 1.90si 2

13 Pike Örtü 2

14 Yatak Çarşafı (250x150) 4
15 Yastık kılıfı (80 x 100) 4
16 Nevresim (160 x 190) 4

17 Battaniye 4
18 Lüks lambası 2

19 Oemioi Feneri 6
20 Cep Feneri (Komple) 6
21 Caz ocağı (fitilli) 2

22 Ütü (Orta boy ateş) 1

23 Çöp sepeti-Plastık(Kovası) 5
24 Çanta bidon (Benzin için) 1

25 Soba (Kömür) - 6
26 Perde
27 Dirsek 12

28 Boru 36



1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19
20

2i
22

23

24
25
26
27
28

Tablo : 12- Dj Tipi Bir Sağlık Ocağı İçin Demirbaş 
Döşeme

Cinsi _____________

Çalışma Masası 

Döner koltuk 
Sekreter masası 
Madeni Sandalye 
Karteks dolabı 

Madeni dosya dolabı 
Tazı makinası 

Madeni bank 
Formika Sandalye 
Karyola 
Yatak 

Yastık 
Pike Örtü 
Yatak Çarşafı 
Yastık kılıfı 
Nevresim 

Battaniye 
Lüks lambası 
Semioi Feneri 
Cep Feneri (Komple)
Om ooağı (fitilli) 
ütü (Orta boy ateş) 
Çöp.sepeti-Plastik (Kovası) 
Çanta Bidon (Benzin İçin) 
Soba (Kömür)
Perde
Dirsek

Boru

(333301)

(334102)
(333101)

(334201)
(331102)

(331201)
(311202)

(90x1,90 en) 

(90x1.90 en) 
(70 x 50 en)

(250x150 ) 

(80 i 100)

(l60 xl90)

Miktarı 
2 adet 
2 "

15 " 
2 " 

2 " 

2 » 

2 " 

4 " 

4 " 

4 "

4 " 

2 " 
6 " 

6 " 
2 " 

1 "

5 " 
1 "
6 "

12 "

36 "



Tablo : 13-Köy Tipi 3ir Saylık Ocağı İçin Demirbaş
Döşeme

Sır: Miktarı

‘i

o

7

8 
9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20 

21 
22

23

24

25

26

27

28

Ç 'lıçma .'anası 

Döner koltuk 
Sekreter masası 
Madeni Sandalye 

Knrtokş dolabı 
Madeni dosya dolabı 
Yazı Makinası 

Madeni bank 
Formika Sandalye 

Karyola 

Yatak 
Yastık 

Pike örtü 
Yatak Çarşafı 
Yastık kılıfı 
Nevresim 

Battaniye 
Lüks lambası 
Sernici Feneri 
Cep Feneri(Komple)
Caz ocağı (fitilli)
Ütü (Orta boy ateş)
Çöp sepeti-Plastik (Kovası 
Çanta Bidon (Benzin İçin) 
Soba (Kömür)
Perde
Dirsek
Boru

(333301)
(334102)

(333101)
(334201)
(331102)

(331201)
(311202)

(9Cxl.90çn) . 
(90x1.90 en) 
(70 x 50 en)

(250 x IŞO) 
(80 x 100 ) 

(160 xl90 j

1 adet 
1 

4 

4

2 

2 

1 
2

10 

2 
2 
2 
2 

4 

4 

4

4 

2

. 6 
•6 
2 

1

5 

1 

4

24



2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

Tablo : 14 -Bir Sağlık evi için Demirbaş-Döşeme

Cinsi

Sekreter masası 

Madeni Sandalye 

Karteks dolabı 

Madeni bank 

Formika sandalye 

Karyola 

Yatak 

Yastık 

Pike örtü 

Yfiiak çarşafı 

Yastık kılıfı 

Nevresim 

Battaniye 

Lüks lambası 

Crmici Feneri 

3ar ocağı

(333101)

(334201)

(33H02)

(90 x 190) 

(90 x 190) 

(70 x 50. )

(250 xl50)

(80 x 100) 

(160 x 90)



Tablo : 15- Bir Doktor Çantası Standart Tıbbi Alet 
ve Malzemesi

Sıra No Cinai_______________________________________________  Miktarı

1 Tansiyon aleti 1 adet
2 Pens hemostatik (dişli) 2 "

3 Pens hemostatik (dişsiz) 2 "

4 Penset (dişli) 1 "

5 Penset (dişsiz) 1

6 Agraf pensi (takar çıkarır) 1 11

7 ' Agraf rnişel (No:15-16) (kutu) 2 "
8 Makas (düz) 1 "

9 Makas (eğri) 1 11

10 Cerrahi iğne(düzine-muhtelif) 1 H

11 Bisturi 1 n

12 Nelaton sonda (No:10-12-14-l6) A 11

13 Madeni sonda (kadın için) 1 M

14' Enjektör 10 co.(kutusu ve 4 iğnesi) 1 "

15 Enjektör 2 oc. (kutusu ve 4 iğnesi) 1 "

16 Prankel iğnesi 1 "

17 Trokar üçlü 1 11

18 Cerrahi eldiven 4 çift

19 Beden derecesi(muhafazalı) 1 adet

20 Madeni ispirto ocağı 1 "

21 Bantlı alın aynası 1 "

22 Spekülüm (kulak için) 1 M

23 Spekülihn (burun için) 1 "

24 Spekülüm (vagir.al) 1 "

25 Kulak yıkama şırıngası (150 co) 1 '•

26 Esbah tüpü 1 ”

27 Doktor çantası (Boş) 1 "

28 Fanandaskop 1 "



Tablo s 16 -Bir Hemşire Çantanı Standart: tıbbi.
Alet ve malzemesi

Sıra Ho Jınsi ■   iktarı
1 Pens hernostatik (dişli) 2 adet
2 Pens hernostatik (dişsiz) 2 "
3 Penset (dişli) 1 "
4 Penset (dinsiz) 1 "
5 Agraf pensi (Takar Çıkarır) 1 "
6 A.şraf mişel -(No:12-14) (Kutu) 2 "
7 Makas (eğri) 1 "
8 Makas (düz) 1 "
9 Madeni .Sonda (Kadın için) ~ 1 "
10 Enjektör 10 cc.(kumcu ve 4 iğnem) 1 "
11 Enjektör 2 cc. (kutusu ve 4 i.şnond) 1 "
12 deden derecesi (muhafazalı) 1 "
13 Madeni steteskop ‘ 1 "
14 nsbah tüpü 1 "
15 Madeni ispirto oca n 1 "
16 Plastik mezür (l‘jC cm) 1
17 Muşamba önlük (llC er. boyundan askılı.) . 1 "
18 El fırçası- 1 "
19 u Plastik saounluk(sabunu ile) 1 "
20 , Hemşire Çantası (boş) 1 "



Tablo t 17- Bir Sağlık memuru Çantası standart 
tıbbi alet ve malzemesi

Sıra No Cinsi________________________________________________ Miktarı

1 Penset (dişli) 1 adet
2 Penset (dişsiz) 1 "

3 Agraf pensi (takar çıkarır) 1 "
4 Agraf mışel (No: 12-14) (kutu) 2 »

5 Makas (eğri) 1 "
6 Enjektör 10 co.(kutusu ve 4 iğnesi) 1 "

7 Enjektör 2 co. (kutusu ve 4 iğnesi) 1 "
8 Lastik ırrigatör komple (1,5-2 litrelik) 1 "
9 Beden derecesi (Mahafazalı) 1 "
10 Madeni ispirto ocağı 1 "
11 Sağlık memuru çantası (Boş) 1 "



1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

ı ı
12

13

14

15
16

17
18

19
20

21

22

Tablo : 18 - Bir Köy Ebe Çantası Standart 

Tıbbi Alet ve Malzemesi

Cinsi___________________ ____ _____________________

Tansiyon aleti 

Pelvimetre

Pens hemostatik (dişli)

Penset(dişli)

Penset(dişsiz)

Agraf"pensi (takar-çıkarır)

A r a f  mişel 

Makas (düz)

ErC'as (eğri)

Sonda nelaton (10,12,14,16,18 No.)

Ir.ee nelaton sonda 

Sonda madeni (kadın için)

Enjektör 20 cc.(kutusu- ve 4 iğnesi)

Enjektör 2 cc. (kutusu ve 4 iğnesi)

Lastik irrigatör komple (l,5-2 litrelik)

Cerrahi eldiven

Beden derecesi (muhafazalı)

Küvet (Böbrek)

Küvet (müstakil kapaklı)

l'.r -eni steteskop(3ebe dinleme)

T. rle

Es-. ah tüpü

i—deni ispirto ocağı

Ee çantası (Boş)

Enjektör iğnesi (1-2-12-14 No)(Düzine)



II. YATAKLI TEDAVÎ HÎZMETLEBÎ VE KAN

A. DURUM

Yataklı Tedavi Hizmetleri

Devlet Plânlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığı
nın 363 sayılı Sağlık S-ektör Raporunda, 1982 yılı sonu için 
hedeflenen onbih kişiye düşen yatak sayısının 26 olduğu ve 
gerçekleşme açısından 1980 yılı genel nüfub sayımı sonuçları
na göre onbin kişiye düşen yatak sayısının 25,18 olarak hesap
landığı belirtilmektedir. Ancak, yıllık 1.032.333 kişilik nü
fus artışı ile nüfusumuzun 1982 yılında 46.636.000 olduğu ka
bul edilirse onbin kişiye düşen yatak sayısındaki gerçekleşme
nin daha düşük olacağı açıktır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nm kayıtlarına göre 
ülkemizdeki yatak mevcudunun 1982 yılı sonunda 112.658 olduğu 
görülmekte ise de, gerek Tıp Fakültelerinden ve gerekse Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü' nden alman kesin rakamlara 
göre toplam yatağın 115.314 olduğu tesbit edilmiştir.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemindeki onbin ki
şiye 26 yatak hedefinde Milli- Savunma Bakanlığı'na ait 15.100 
yatak dikkate alınmıştır. Halbuki bu yataklar Milli Savunma 
Bakanlığı mensupları dışındaki halk kesimine hizmet vermemek
tedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ait yatak



sayısı sözkonusu Sektör Raporunda Eylül 1982 itibariyle 

16.426 olarak belirtilmektedir. Henüz Sa ;lık ve B0syal Yar

dım Bakanlığı'nca tescili yapılamamış ilâve 1.796 yatak ile 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel küdürlügü'nün yatak sayısı 
toplamı 1982 yılı sonunda 18.222 olmuştur.

Sağlık'Sektör Raporunda 13.880 olarak yer alan tıp 
fakültelerine ait yatak sayısı toplamının 1982 yılı sonunda 
14.740 olduğu tesbit edilmiştir.

Diğer kamu kuruluşlarının 6.048 ve özel hastanelere 

(şahıs, dernek,azınlık,yabancı) ait 4.566 yatak mevcudu bu
lunmaktadır.

1980 yılı Genel Nüfus Sayımına göre 44.736,957 olan 
nüfusumuzun Beşinci Beş Yıllık Kalkınma ilânı döneminin ilk 
yılı olan 1984 yılında 48.000.000 u geçmesi muhtemel görün
mektedir. Bu durumda, nüfusun her yıl 1.032.333 kişi artacağı 
da gözönünde tutularak Plan Dönemi sonunda^di&rUr deyişle 1988 

yılı sonu itibariyle onbin kişiye 23 yatağın hedef alınması 
gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur. Buna göre her 

yıl artan nüfus için ilâvesi gereken yatak sayısı yılda 2.891 
dir. Halen 1982 yılı nüfusu ve meırcut yatak sayısı dikkate 

alındığında onbin kişiye düşen yatak sayısı 24,73 ol’Jp, 1962 
yılı için hedeflenen onbin kişiye 26 y3tak sayısından düşük

tür. 1982 yılı nüfusu itibariyle, plan dönemi sonu için hedef 

alınacak onbin kişiye 28 yatağa ulaşabilmek, her yıl 2.541 ya-
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tağın ilâvesini gerektirmektedir* Böylece hedefin gerçekleşe
bilmesi için Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde her 
yıl 5.432 ( =2.891+2.54-1) yatağın mevcuda ilâvesi gerekecektir.

Bugün 20 tıp fakültemiz, eğitim yanında muayene ve teda
vi euici hizmet vermektedir. Yeni tıp fakültelerinin Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı hasÖBoelerinden yararlanmaları ve ge-' 
üşmelerini kuruldukları şehirlerde yapmaları bölgelere göre 
yatak dağılımını büyük ölçüde bozmuş olup bu durum devam edecek 

gibi görünmektedir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde her yıl mev

cuda İlâve edilecek yatakların, yatak sayısı çok düşük fakat 
y j t 1 ş - il oranı yüksek olan illere kaydırılması uygun olacak

tır.

-•.amu kuruluşları arasındaki yatak dağılımı ve vatandaş

lara sunulan yataklı tedavi hizmetleri arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. 193? yılı sonu itibariyle, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Lüdürlüğü, 18222 yatakla İS.000.000 kişiye tedavi 

hizmeti vermekte ve böylece 833 kişiye bir yatak isabet etmek
tedir. Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri belirli işçi sayı
sına ulaşan yerlerde açılabildiğinden, yataklı tedavi hizmeti
nin S.S.K, tarafından verilemediği yerlerde bu hizmetlerin Sağ- 

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastaneleri tarafından yerine ge

tirildiği açıktır. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde kuracağı yataklı te-



davi kurumlannı, sigortalıların dağılımına göre ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile sıkı işbirliği içinde program

laması uygun olacaktır.

Dördüncü Beş Yıllık kalkınma Plânı döneminde sağlık 
hizmetlerinin genel olarak finansman sorunları yanısıra uzman 
hekim ihtiyacını karşılama konusundaki darboğazlar az gelişmiş 
illerdeki tedavi hizmetlerini olumsuz şekilde etkilemiştir.

1981 yılında yürürlüğe konulan 251^ sayılı Bazı Sağlık Perso
nelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun ile açık uz
man kadroları doldurulmaya başlanmış ve personel sıkıntısı çe

ken kamuya ait tedavi kurumlan hizmet verir hale gelmişlerdir. 

Böylece, yatak işgal oranları da yükselmeye başlamıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, sağlık ya
pıları ile ilgili olarak, yapımı ve tevsii projelenmiş hastane
lerin fiyat artışları ve mevzuattan kaynaklanan diğer nedenler
le İstenilen zamanda hizmete girmeleri önemli ölçüde gecikmiş

tir.
Yataklı tedavi kurumlanın sahip olarak sağlık hisseti 

veren kamu kuruluşlar» arasında dağınıklığı ve farklılığı gi
dererek daha iyi bir sağlık hizmeti vermek üzere öngörül*» 
koordinasyon ve işbirliği sağlanamamıştır.Başbakanlığın 30,7*982 
tarihli emirleri ger*gince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile İstanbul Belediyesi arasında yapılan bir protokolle sözko- 
nuşu belediyeye ait sağlık tesislerinin 1 Ocak 1983 tarihinden 
itibaren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı^u 'na devri mümkür ol-



Kan

Cerrahî  tedavi  ve  bazı  iç  hasta l ıklar ının tedavis inde 

hayat  kurtar ıc ı  b ir  madde olan kanın paha biç i lmez değeri  or

tadadır .  Barış ta  birçok tedavinin e lzem maddesi  o lan kana ih

t iyacın bir  savaş  hal inde ne büyük boyutlara  ulaşacağını  düşün

mek güç olmayacakt ır .  Teknoloj inin i ler lemesi  insanlara  yarar

lar  sağlarken,  kaza  ve  yaralanmalar ı  da  art ırmaktadır .  Bütün 

gel i şmiş  ve  gel i şmekte  olan ülkelerde kan transfüzyonunun in

san sağl ığ ı  iç in  önemi kabul  edi lmişt ir .

Ülkemizde kan transfüzyonunun önemi 2 .  Dünya Savaş ı  s ı 

ras ında anlaş ı larak,  İ s tanbul  Ünivers i tes i  Tıp  fakültes i  ve  

Sağl ık  ve  Sosyal  Yardım Bakanl ığ ı  taraf ından kan merkezi  aç ı l 

masına teşebbüs  edi lmiş  fakat  gel i ş t i r i lememişt ir .  1955 yı l ın

dan i t ibaren bu görevi  Kızı lay  yüklenerek ülke çapında tes i s ler  

kurmaya baş lamışt ır .  Günümüze kadar  Kızı lay ' ın  gözet ler i  i le  bu 

hizmeti  yürütmede üzerine düşeni  faz las ıyla  yapmış  fakat  yeter-  

l i  o lamamışt ır .  Otuz yı l l ık  dönem içer is inde ülkemizin kan iht i

yacının karş ı lanması  konusunun nas i l  b ir  teşki lât  ve  yasa  i le  

düzene konulacağı  yapı lan toplant ı  ve  çal ı şmalar la  e le  a l ınmış ,  

günümüze kadar  bir  çözüm get ir i lememişt ir .  Hazır lanan Kanun Tasa

r ı lar ı  da  kanunlaşmadığı  iç in  uygulamadaki  mevzuat  eks ikl iğ i  

Kan Merkezler i  Çal ı şma Yönetmel iğ i  i le  g ider i lmeye çal ı ş ı lmış

t ır .

Barış ta  normal  olarak yı lda  yatak baş ına  7-8  ş i şe  kan ih

t iyacı  o lacağı  hesaplanmaktadır .  Yataklar ımızın i şgal  oranının 

yüzde 55-60 olduğu göz önüne a l ındığında asgar î  kan iht iyacımı-



zm yılda 500.000 şişe civarında olacağı ortaya çıkmaktadır.

Bu miktarın sadece barış zamanındaki kan ihtiyacı olduğu dü

şünülürse bir savaş halinde veya fevkalâde hallerde bu ihti

yacın çok artması kaçınılmazdır. Kan ihtiyacının yanısıra kan 

ürünleri ihtiyacının da önemi ortadadır. Bugün ülkemizin kan 

ihtiyacının temininde Kızılay Kan Bankaları ve Merkezleri ile 

hastehenelerimizde açılan kan merkezleri yetersiz bir çaba  için

de görev yapmaktadırlar.

Büyük şehirlerimizde açılmış olan ticari maksatlı özel 
kan merkezlerin-n 1982 yılının son üç ayında Bağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı1nca yapılan denetimlerinde gerek personel ve 
gerekse tıbbı araç ve gereç bakımından eksiklikleri görülerek 
üç şehirde çalışmaları durdurulmuştur, Bu durum da, kaçınılmaz 
olarak belli ölçüde bir kan sorununun ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Yapılan denetimler sırasında bir özel kan merkezinde 
16 yaşında bir jahıstan 6 ay zarfında 21 defa kan alındığı, tah
lillerin tam yapılmadığı ve böylece hastalara sağlıklı kan ve
rilmediği tesbit edilmiştir. Söz -konusu özel kan merkezlerine 
erikliklerini ramamlama ve tekniğe uygun çalışmaya yönelmeleri 
için süre tahüimış, tekrar İS"Stİnlleri yapılarak uygun görülen

lere çalışma izni verilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı, özel kan merkezlerinin kapatılması ile ortaya çıkan kan so
rununa çözüm b' iabilmek için üniversiteler ve Klzıiay ple dip
likte yeniden -ızenleffie çalışmalarını sürdürmektedir.



B. ÖNERİLER

Yataklı Tedavi Hizmetleri

Anayasanın 56. maddesinin ışığı altında yataklı teda
vi kurumlan arasındaki ahenksizliği giderici bir düzen ku

rulması gerekli görülmektedir. Bunu gerçekleştirmek ve bugün
kü uygulamada görülen aksaklıkları gidermek üzere;

1. Sa ;lık ve ■uosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar 

Kurumu Genel Küdürlüğü, 1.1 İli Savunma Bakanlığı ve Tıp fakülte
leri dışındaki kamu kuruluşlarının yataklı ve yataksız tedavi 

tesisleri kurup işletmeleri' önlenmelidir. Yukarıda belirtilen 
kuruluşlar dışında halen faaliyette bulunan yataklı tedavi bu
rumlarına ilişkin düzenlemeler Anayasanın'56. nnddesi çerçeve

sinde yapılmalıdır.

?. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma flanı dönemi sonunda onbin 
kişiye 28 yatanın gerçekleştirilmesi hedef alınmalı ve yeni ya

tak kapasiteleri bu hedefe ulaşılamamış illerde yaratılmalıdır.

5. Boş hekim kadrolarının doldurulması, noksan tıbbı, alet 

ve cihazların tamamlanması ve kademeli hasta şevki esasının .be
nimsenerek uygulanabilmesi için pratisyen hekimlerin bu konuda 
eğitilmeleri gibi, mevcut yataklardan daha fazla .-erit. alınması

na yönelik önlemlere ağırlık verilmelidir.

4. Anayasanın 56. maddesinde ” Genel S-. ii: S' .,rt .sı



kurulabilir" ifadesi ile yer alan hüküm, halen S.S.K.'nm 

hizmet verdiği onbeş milyon kimiye eklenmesi muhtemel tarım 

ve orman kesimi de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

5. 2Ş14 sayılı Kanundan yararlanılarak uzman hekimle- 

rin, şimdiye kadar hizmet götürülemeyen bölgelere daha düzen

li ve dengeli hizmet götürebilmeleri sa lanmalıdır.

5. Sosyalleştirilmiş illerde sailık ocağı'hekimi ile 

hastdmneilişk-leri daha iyi hizmet alınır duruma getirilmeli

dir.

7. Tıbbî teknolojinin hızlı adımlarla ilerlemesi gözün.-
Ane alınarak tıbbı cihaz ve malzeme alımında standardizasyona 

önem verilmelidir. Tıbbı 3İet ve cihazların bakım ve onarım 

işleri, ilgili kamu kuruluşlarım koordine edilmesi ve i şb i ri . - 
gi ile kurulacak bir ana bakım ve onarım merkezi ile buna bas
il birimler tarafından yürütülmelidir.

t
8. Yataklı tedavi kurumlan arasında koordinasyon sak

lanarak yatak işgal oranlarının yükseltilmesine çalışılmalıdır.

9. peşinci Beş Yıllık Kalkınma ilanı döneminde yeni ya
taklı tedavi kurumlan tesis edilirken bu kurumlan tesis ede
cek kamu kuruluşları arasında sıkı işbirliği yapı lmal ıdır .

10. Ülkemizdeki sakatların millî işgücüne katkıda bulu
nabilmelerini saklamak işin il-;1. cakanlıklarca sürdürülmekte



olan tıbbı ve mesleki rehabilitasyon çalışmaları hızlandı
rılmalı dır.

Kan

11. Hazırlanmış olan insan Kanı ve Kan Ürünleri Kanun 

Tasarısı kanunlaştırılarak kan transfüzyonu disipline edil
melidir.

12. Kızılay kan bağışını daha çok silahlı-kuvvetlerden 

sağlamaktadır. Kaynak sadece Türk Silahlı Kuvvetleri olmamalı, 

halkımızın daha çok katkısını sağlayacak çalışmalara ağırlık 

verilmelidir.

13» Kızılay'ın gayretlerine diğer kamu kuruluşları daha 
çok destek olmalı; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, kan 

transfüzyonu ve ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasını ve kul

lanımını koordine edecek düzeni kurmalıdır.

14. Kan temininin yanısıra, kan alma ve vermede gerekli 

olan şişe ve kan torbası ile set ihtiyacının sağlanmasında 

aksaklıklar olmaması için sözkonusu aletlerin üretim kesimin

deki sorunlarının çözümüne ağırlık verilmelidir.

15. Kan kullanımı disipline edilmeli, gereksiz kan kul
lanımı önlenmeli*, kan fraksiyon laboratuvsrlarınm sayısı 
ırtırılmalı ve laboratuvarlar geliştirilmelidir.



16. ^an ticari bir meta olmamalı, ticarî amaçla ku
rulmuş olan kan merkezleri uygun görülecek bir sürede kapa
tılmalıdır.

17» însan Kanı ve üan ürünleri Kanun Tasarısı kanunlaş
tıktan sonra yeni düzenlemeler ve çalışmalar süratle yapılma
lıdır.

İS, 1983 yılı oa.^lık ve -csyal İardım bakanlığı'nemi 
kan 71lı olarak ilân edilmiştir. Eu yıldan başlayarak, ülke
mizdeki kan sorununun çözümüne yönelik kamu oyu oluşturma ça
balarına kız ve ağırlık verilmelidir.



III. BAĞLIK İNSANGÜCÜ VE EĞÎTÎM 

A. BÜKÜM

Sen yıllarda tap alanındaki gelişmeler, topluma her ka

demedeki sağlık hizmetlerinin sunulmasında bir ekip çalışması

nı sorunlu hale getirmiştir. Ebeden, uzman hekime kadar uzanan 

hizmet halkaİKOjrur.muhtelif kademelerinde yeterli sayı ve nite

likte elamanın yetiştirilmesi* bunların uygun dağılım, istihdam

larınım va eğitimlerinin sağlanması, halkın sağlık eğitimi» 

nin yapılması bu gün ülkemizin çözümlemek zorunda olduğu önemli 

sorumlardır.

ülkemizde halen sağlık hizmetlerinde çalışan personel sa

yısı toplam 104776 olup bunların meslek gruplarına göre çeşitli 

sektörlerde dağılımı Tablo 19,20,21,22 vs 23'de gösterilmiştir.

1980 yılı itibari ile hekim başına düşen nüfus 1666, diş 

hakimi başına düşen nüfus 6474, eczacı başına düşen nüfus 3800 

hemşire kaşına düşen nüfus 1705, ebe başıma düşen nüfus ise 

2886 dır. Yine aynı dönemde ülkemizde 917 yataklı tedavi kuru

mu bulunmakta ve taplaa kadro yatağı sayısı 112 655 X olup 

10 000 nüfusa 25,3 yatak düşmektedir. Hekim başına düşen yatak 

sayısı, üniversite yataklı tedavi kurumlannda 2,5; Sağlık va 

Sesyal Yardım Bakanlığı yataklı tedavi ünitelerinde 8,2; SSK'da

X 31.12.1981 tarihi itibari ile SSYB da 57996 yatak, diğer 

kuramlarda 54659 yatak aeveuttur.



ise 6,2 dir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ülkemizdeki top

lam yatak kapasitesinin % 50.3'üne sahip bulunmakta, hekim oranı 

ise % 25 dir. Buna kargılık iilke yatak kapasitesini a % 16.3 

üne sahip SSK'da hekim oranı % 10.6 dır. Hekimlerin % 18,5* 

nia çalıştığı Tıp Fakültelerinde ise, yatak kapasitesi % 11.2 

dir*

Sağlık personelinin kurumlar arasındaki dağılımında 

oldtğu gibi'ülke sathında dağılımında da bazı dengesizlikler 

mevcuttur. Halen 2 9 508- hekimin % 66.8 i Ankara, İstanbul ve 

İzmir de, % 33,2 si ise diğer illerde çalışmaktadır. 1981 yılı 

itibari ile ülkemizde hekim, diştabibi ve yardımoı sağlık per

soneli başına düşen nüfus dünya standartlarından çok fazladır*

Ülkemizde halen hekim yetiştiren 20 Tıp Fakültesi mev- 

eut olupjbu fakültelerden 1980 yılında yaklaşık 1500 mezun ve

rilmiştir. 2547 sayı İn Kervan ile yapılan düzenlemelerden sonra 

1982-1983 ders yılında 20 Tıp Fakültesine toplam 4294 öğrenci 

alınmıştır (Tablo 24). 5 yıl üzerinden eğitim yapan 8 adet Diş 

Hekimliği Fakültesinden her yıl ortalama 400 öğrenci, 4 yıl 

üzerinden eğitim yapan 7 adet Bozacılık Fakültesinden ise her 

yıl ortalama 750 eazacı mezun edilmektedir. Yardımoı sağlık 

personelini yetiştiren yüksek ve orta dereoeli okullarda bir

birinden farklı eğitim ile farklı mesleki bilgi ve beoeride 

personel yetiştirilmektedir.
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- Diş hekimliği eğitiminde koruyucu diş hekimliği hik
metlerine yönelik eğitime ağırlık verilmemektedir.

- Diş hekimlerinin mezuniyetlerinde uygulamalı eğitim
leri eksik kalmaktadır.

- Eczacılık eğitiminde bir standart mevcut olmadığı 
gibi, endüstriyel eczacılık, eczacılık işletmeciliği, il&ç 
hammaddesi üretimi, müstahzar üretimi ve farmaeötik analiz dalla
rında da uzman açığı aöskonusudur.

- Yardımcı sağlık personeli eğitim kadroları nicelik
ve nitelik bakımından amaca uygun olarak yetiştirilememiştir.

-Uygulama alanları, bölümün gerektirdiği ortama sahip 
olmadığı gibi, uzman personel ve araç-gereç yönünden yeter
sizdir.

-Yardımcı sağlık personelinin uygulama yaptıkları üni
telerin sorumluları, uygulamalara olumsuz yaklaşmaktadırlar.

- Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullar, mesleki 
eğitim yapılabilecek asgarî şartlara haiz illerde açılmamış
tır. Yani okul açılaoak merkezler iyi seçilmemiştir.

- Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullarda bölüm
lere göre değişik düzeylerde eğitim veren programlar uygulan
maktadır. Hizmet içi eğitim programları ise çok eksiktir.



Personel İstihdamı Sorunları

- Sağlık personelinde hangi Unvandaki personelin, han
gi hizmette ve hangi sayıda istihdam edileceğini gösteren 
sayısal ve gerçekçi bir plân yapılmamıştır.

- Unvan, hizmet tanımı kargaşası istihdam ve Ucretlen- 
dirmeye de yansımaktadır.

- Tayin, nakil, terfilerde uygun ve âdil bir yol izlen- 
memektedir.

- Hekim için kamu hizmetinde tam gün çalışma çekici ha
le getirilmediğinden kamu görevinden ayrılma oranı yüksektir.

- Aynı kamu kuruluşlarında farklı istihdam, hekimlerin 
yetki, sorumluluk, yönetim ve denetimlerinde güçlükler doğur
maktadır.

-Tamamen serbest, kamuda tam gün ve kamuda yarım gün 
çalışanların gelirleri arasında bazı nedenlerle büyük farklar 
vardır. Kamu kuruluşlarında tam gün çalışan hekimler arasında, 
kuruluşlara göre ücretlendirme farklıdır. Aynı kuruluşta ayna 
işi yapan ve tamgün çalışan hekimler arasında bile kadroları 
nedeni ile ücretlendirme farklıdır.



- Kamu kuruluşlarında aynı işi gören yardımcı sağlık 

personelinin ?arklı statülerde olmaları nedeni ile üoretle- 

ri de farklıdır.

B. ÖHEBÎ1ER

Ülkemizde sağlık sorunlarının başında gelen ve çözümü 

an zor ve karmaşık olan sağlık personel problemleri, sağlık 

hizmetlerinin düzenlenmesinde sonuçlanan menfi yönde geliş

mesine sebep olmuştur. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin İyi

leştirilmesi, sağlık teşkilat yapısı vs sistemi ile birlikte 

sağlık personeli ve özellikle hekimlere ilişkin sorunların 

çözümüne bağlı bulunmaktadır.

1. Mevcut mevzuattaki sağlık personali tanımlarına i- 

lişkin hükümler gözden geçirilmeli, meslek ve görev Unvanla

rı açıklığa kavuşturulmalıdır.

2. Meslek ve görev Unvanları ile istihdam kadroları e- 

rasand® denge sağlanmalı, bu kadrolarda çalışanların görev, 

yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir.

3. ülkemizin sosyal, ekonomik v@ eğitim kapasite duru

mu, Dünya Sağlık teşkilâtı etandar tları dikkate alınarak Büfua/ 

personel, hasta/personel, yatak sayısı/personel oranları tss- 

bit edilmelidir.



4. Kamuda çalışan hekim ,diş tabibi ve eczacılarla, 
kritik yardımcı sağlık personelinin ülke sathında ve kurum
lar arasında atama nakil ve yer değiştirmeleri dengeli bir bi
çimde merkezî bir sağlık teşkilatınca yapılmalıdır.

5. Sağlık personelinin kırsal alanda ve yataklı tedavi 
kurumlarında çalışmalarını teşvik edici tedbirler alınmalıdır.

6. Tıp Fakülteleri, bulundukları il ve bölgedeki kırsal 
alanda açılmış sağlık ocaklarının işletme sorumluluğunu üzeri
ne alarak öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmasını sağlamalı
dır.

7. Diş Hekimliği eğitiminin son yılında, gerekli bece
rileri kazandıracak uygulamalı eğitim imkânı sağlanmalıdır.

8. Tıpta uzmanlık öğrenci sınavları bütün kurumlarda 
belirli bir plan ve program çerçevesi içinde açılmalı; uzman
lık eğitiminin yürütülmesi ve denetiminde üniversite ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı işbirliği yapmalı ve uzmanlık 
eğitimi için asgarî standartları olan bir eğitim programı ge
tirilmelidir.

9. Hizmet içi eğitim programlanarak üniversiteler, SSYB 
ve SSK yataklı tedavi kurumlan bölgesel kursları bir arada 
yürütmelidirler. Belirli aralıklarla bu eğitime katılmak ve 
başarılı olmak zorunlu olmalıdır.



10.  Serbest  ça l ışan hekimler in  bel l i  ara l ık lar la  üni

vers i te lere#  düzenlenecek bi lg i  ve  mesleki  uygulana kurs lar ı 

na  kat ı larak sert i f ika  a lmalar ı  sağlanmal ıdır .

11 .  Temel  t ıp  dal lar ında ve  halk  sağl ığında uzmanl ık  e-  

ğ i t imini  teşvik  edioi  tedbir  o larak 2514 sayı l ı  Kanunda bel i r 

t i len  meoburi  hizmet  «Üresi  bunlar  iç in  kısa  tutulmal ı  veya 

er  te leni lebi lmel idir .

12 .  Tıp  eği t iminin bekleneni  verebi lmesi  iç in  6 y ı l l ık  

b ir  eği t imi  takiben,  7 .  y ı lda  uygulamal ı  a i le  hekimliği  eği 

t imi  ver i lmel idir .

13 .  Diş  hekimliği  uzmanl ık  dal lar ına ,  bel i r l i  b ir"uzman

l ık  tüzüğünde*yer  ver i lmel idir .

'14 .  Eozaoı l ık  eği t iminde yüksek l i sans ,  endüstr iyel  ec-  

zaoı l ık  ve  eozaoı l ık  iş le tmeci l iğ i ,  i lâç  hammadde üret imi ,  

müstahzar  üret imi  ve  farmaBöt ik  anal iz  eği t imler ini  gel iş t i re-  

oek şeki lde  yeniden düzenlenmel idir .  Eozaoı lar ,  eozgbsneler  dı 

ş ında i lg i l i  görev a lanlar ında is t ihdam edi lmel idir .

15 .  Sağl ık  meslek l i se ler inde eği t im programlar ı ,  koru-  

yuou ve  tedavi  edie i  sağl ık  hizmet ler ini  verecek şeki lde  dü

zenlenmel idir .



16.  Ülkemizin iht iyacı  bulunan Anestezi ,  Diş ,  f iz ik  

Tedavi  Teknisyenler i ,  Ps ikiyatr i  Hemşireler i ,  Sağl ık  ve  Sos

yal  Yardım Bakanl ığ ı 'nca  ç ıkar ı lacak bir  kurs  yönetmel iğ ine 

göre  mesleki  temel  eği t imden sonra  hizmet  önces i  eği t imle  

yet i ş t i r i lmel idir .

17.  Eğit im standardının sağlanması  iç in  yardımcı  sağ

l ık  personel inin eği t im programlarına  uygun hazır lanmış  mes

lek  derci  ki tap sorunu çözümlenmelidir .

18.  Yardımcı  sağl ık  personel inin eği t im programlarında

ki  uygulamalar ın yürütülmesinden,  uygulama yapı lan ünite le

r in  yetki l i ler i  de  sorumlu tutulmal ıdır .

19.  Sağl ık  meslek l i ses i  bölümlerinde öğretmen olarak 

görevlendir i lecek sağl ık  personel inin branşına uygun olarak 

görevlendir i lmesine dikkat  edi lecek iht i sas laşma temin edil

melidir  .

20.  Sağl ık meslek l i selerinde,  meslek dersi  öğretmeni  

kaynağı  teşki l  eden kurumların eğit im programlan da bu an

layış  İçinde düzenlenmelidir .

21.  Ülkemizde yardımcı  sağl ık personel inin eğit imi aş  

düzeyde elmalı  ve sağl ık meslek l i se ler indeki  eğit im program

ları  s tandart laşt ır ı lmalı ,  uygulamal ı  meslek derelerine ağır

l ık veri lmelidir .



22.  Ebe,  Sağl ık Memuru ve Çevre Sağl ığı  Teknisyeni  ye

t işt iren okul  sayıs ı  art ır ı lmalıdır .  (Tablo 25 ve 26)

23.  Yardımcı  sağl ık personeli  iğin bir  hizmet iç i  eği

t im programlanmalı  ve bugüne kadar farkl ı  eğit im düzeyinde 

yetişmiş  yardımoı sağl ık personeli  kurslardan geçir i lerek bi l

gi leri  yenilenmeli  ve beceri leri  i s tenen eş  düzeye getir i lme

l idir .  MeBİeki  denetim ve değerlendirme s istemi gel işt ir i lme

l idir .

24.  Mevout t ıp fakülteleri  gel işmelerini  tamamlamadan 

yeni  t ıp  fakülteleri  aş ı lmamalıdır .

25.  Yeni  açı lmış  t ıp  fakültelerinde yatak sayıs ının 

yeters iz  olması  nedeni  i le  uygulamalı  eğit imin bel ir l i  düzey

de veri lebi lmesi  iç in Sağl ık S .Y.  Bakanlığı  i le  diğer  kurma

lara ait  haâbatanelerin bir  protokolle  t ıp  fakültelerine tahsi

s i  ve bu hastalar*  ler  in bir  eğit im ünitesi  olarak görev yapması  

i lke olarak benimsenmelidir .

26.  Eğit im standardını  sağlamak üzere,  temel  t ıp  bi l im

ler i  bölümlerinde öğretim üyesi  bulunmayan t ıp fakültelerinin 

öğrenoilerinin temel  t ıp  dal larındaki  öğretimi,  ana t ıp fakül

telerinde veri lmelidir .

27.  Sağl ık personeli  eğit imi yapan kurumlarm araç-ge-  

raş  teknolojisi çağdaş  şart lara  uygun duruma getir i lmelidir .



İstihdam ve Ucretlendirme

28. Kamuya ait sağlık kuruluşlarında, sağlık personeli 
ile ilgili bütün kadrolar hizmet gereklerine göre yeniden tes- 
bit edilmelidir.

29. Tesbit edilen kadrolarda istihdam edilecek persone
lin kadro ve meslek Unvanları, yetki ve sorumlulukları yeniden 
tanımlanmalıdır.

30. Kamu sağlık personeli ile ilgili personel hareketle
ri dengeli ve planlı biçimde yapılmalıdır.

31. Serbest meslek icra eden sağlık personelinin ülke 
sathında dengeli dağılımı, çalışma esasları, sözleşmeli is
tihdamları düzenlenmelidir. Sağlık ocaklarında sözleşmeli uz
man çalıştırılması gibi.(Emekli hekimlerin sözleşmeli çalıştı
rılması )

32. istihdam programı hazırlanmalı ve bu programın amaç
ları daima gözonünde bulundurulmalıdır.

33- Kamu sağlık kurumlannda idari yetkiler tam gün ça
lışanlara verilmelidir.



34. Kamuda tam gün çalışanlar, sosyal tesislerden ve 
imkânlardan yararlanmada, uluslararası temaslarda, terfi ve 
yükselmelerde, ihtisas eğitimine alınmada, bilimsel çalışma
larda ve ücret politikasında desteklenmelidir.

35. Sağlık personeli için ücret politikası esnek ve 
fonksiyonel bir sisteme göre düzenlenmelidir. Bu sistem için
de normal maaşa ilâve olarak eleman temini güçlüğü, iş riski, 
eğitim, nöbet ve aoil vakaya çağırma tazminatları, hakkı oğ
lanlara verilmelidir.

36. Kamu kurumlarmda eşit nitelikte hizmet verenlere, 
eşit ücret ödenmelidir.

37. Tesbit edilen standartların ve kapasitenin üzerin
de hizmet sunulan kurumlarda maaşa ilâve olarak prim ödenmeli

ve böylece personel ve kurumların çalışma verimliliği artı
rılmalıdır.

Halkın Sağlık Eğitimi

Halk sağlığında koruyucu sağlık hizmetlerinin, tedavi 
edioi hizmetlerden daha önemli ve etkin olduğu kesindir. Hal
kın eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve sağlık yönünden aydın
latılması ve eğitilmesi ile sağlık sorunlarınım daha kolay çö
züleceği bir gerçektir.



38. Sağlık eğitiminin bel l i  zamanlarda,  kampanyalarla 

yapılması yanı nda, devamlı olarak yı l ın l ıer  günü her fırsat

tan yararlanılarak evde, okullarda, sağlık ocaklarında, harta- 

hanelerde yapılması Sağl ık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşki

lâtınca sağlanmalıdır.

39. Milli Eğitim Bakanlığı okulları kendi bölgelerinde

ki sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak öğrencilerin sağ

lıklı davranış kazanmaları için devamlı çaba göstermelidir.

"Sağlık Bilgisi* dersi temel eğitim ve orta öğretimde müstakil 

zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

40. Belediyeler halk sağlığına aykırı davranışta bulu

nanlara gerekli ceza ve uyan düzenlemelerini yapmalıdır.

41. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı imam ve hatipleri* 

dini konularda yaptıkları konuşmalar esnasında sağlık eğitimi 

ile ilgili açıklamalarda da bulunmalıdır.

42. Kitle haberleşme araçları olan Radyo-Televizyon ve ba

sında halka sağlıklı davranışlar kazandırma yönünde yayınlar 

yapılmalıdır.

43. Meslek kuruluşları, mensuplarına sağlık eğitimi ila 

ilgili programlar düzenlemelidir.
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44. Bir taraftan sağlık eğitimi yapılırken, diğer ta

raftan bu sağlık eğitimini veren kamu kuruluşunun>gerek halk 

sağlığı açısındattjgerekee kendi bünyesinde bulunan kitle a- 

çısmdan üzerine düşen sağlıklı şartları sağlama yükümlülü

ğünü yerine getirmesi ilke olarak benimsenmelidir.



Sağlık Personelinin Sağlık Personelinin Cinsi
Çalı*tığı Sektör üamaa 

. Bakie
Praiisyen

Hakim
Hekim
Toplam

Diş
Hekimi Eosssoı Hemşire

hemşire
Yardımoısı

Sağlık
Memuru Ebe

Sağlık S.Y.Bakanlığı 2.726 3.629 6.35 5X 1.118 2.229 12.935 6.807 6.774 14.637
Diğer Bakanlıklar 484 206 692 148 100 322 14 332 9
Belediye öael İdareler 279 267 546 20 29 319 63 125 264
İktisadi Devlet Teşek- 
kUlleri 201 150 351 50 55 245 10 60 35
Sesyal Sigortalar Kuru
nu 1.963 1.021 2.984 205 733 3.198 264 346

Üniversite!®? 1.306 3.240 5.046 149 82 2.468 456 156 68

öael Sektörde ve Ser
best Çalışanlar 9.240 2.027 11.267 5.387 8.831 43 3.953 521

TOP I- A M 16.699 10.542 27.241 7.077 12.059 19.530 7.350 11.664 15.880

G E N E L  T O P L A M 100.801

X 31.8.1980 tarihi İtibariyle 31.10.1982'de SSYB'da 7022 olmuştur. (767 artış 1981'de 2514 sayılı yasa 
İle)



Tablo: 22- Sağlık Personeli (Eylül 1982)
Hekim

EczacıUzman Pratisyen Toplam Diş Hekimi

SSYB 2.950 3.982 6.932 852 1.621
Diğer Kamu Kurun. 5.727 5.678 11.405 669 1.061
Serbest Çalışa» 9.302 2.147 11.449 5.269 8.741

Türkiye Toplanı 17.979 11.807 29.786 6.790 11.423



Kurumlar Sağlık Memuru Hs&,şire-Hemşire Yard. Ebe

SSYB 6.950 21.471 12.043
Diğar Kamu Kurumla» 1.117 8.427 772
Serbest Çalışan 3.889 444 531

Türkiye Toplamı 11.956 30.342 13.346 63 
-



Tablo: 24- 2547*den Önce ve Sonra 19 Tap Fakültesine 
Alman Öğrenoi Adedi

Tıp Fakültesi 1981-1982 1982-1983

Cerrahpaşa 469 420

İstanbul 422 410

Ankara 373 415

Ege 340 416

Hacettepe 210 314

Dicle 156 207

Dokuz Eylül 130 205

Atatürk 120 205

Çukurova 115 205
Gazi 101 205

Uludağ 88 204
Eroiyes 75 202

Trabzon 65 103
Ondokuz Mayıs 65 102

Cumhuriye t 65 105

Akdeniz 60 205

Anadolu 60 103

Trakya 58 105
GUlhane 163 163



Tablo: 25- Yapılan Personel Projesine Göre Önümüzdeki 5 Yıl İçinde 

Yetiştirilecek Personel

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-198
Öğr.Yılı Öğr.Yılı Öğr.Yılı Öğr.Yılı Öğr.Yıli

HEMŞİRE 2560 1014 1217 746 770

Artış % % 14,6 %2o ,4 %27,3 % 31,5 % 36

EBE 1015 1357 2415 1725 3750
Artış % % 8,4 *19,6 % 39,5 % 53,7 *84,7

SAĞLIK MEMURU 82 53 116 87 105
Artış % % 1,2 % 1,9 % 3,6 % 4,8 % 6,4

ÇEVRE SAĞLIĞI 126 44 111 116 140

LABORATUVAR 69 39 51 62 105
RADYOLOJİ 15 30 49 57 70

ORTOPEDİ — — — 21 20

TOPLAM: 3867 2537 3959 2814 4960

Yukarıdaki değerlendirmelere göre personel yetiştirme hizmet

leri sürdürülmektedir.



Tabla: 26- S.S.Y.B.' na Bağlı Sağlık Meslek Liselerindea 5 Yılda Mezun Olacakların Sayılarına 
■ Gere let Artış Ytizdelerl

Bö Ll) 

HEMŞİRE: 

EBE i

a_ Y I L L A E____________________________________________
' 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987

17553 2560 1014 1217 746 770
Artış % % 11,2 % 13,5 % 17 % 17,9 % 18,8

12115 1015 1357 2415 1725 3750
Arta» % 3,4 % 9,7 % 24,7 % 33,9 % 59,9

I

s
MOT: Ebe ve Hemşire sayalara 31.10.1982 tarihi itibariyle a lanmış  her bir meslek ı 

gurubundan emeklilik, istifa, ölüm gibi nedenlerle ayralanlar için yalda 

600 fire verileceği düşünülerek oranlar hesaplanmış tar .



IV. ÇEVHE SAĞLIĞI VE BULAŞICI HASTALIKLAR 

A. DURUM

İnsanın, ayrılmaz bir parçası olarak yaşadığı fizikî ve 
biyolojik çevrede sosyal, kültürel ve ekonomik olayla-” 
rın karmaşık ilişki ve etkileşim ağı içinde oluşan sağlık sorun
larının radikal çözümünde çevre sağlığı hizmetlerinin yeri ve 
önemi giderek artmaktadır.

Sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutan bulaşıcı 
hastalık salgınlarının çevre şartlarını dikkate almadan önlenmesi 
için harcanan gayretler bir anlamda semptomatik tedaviden öteye
ge çememekt edir.

Tarihi gelişmem içerisinde, küçükten büyüğe her toplumun 
belli bir ekonomik düzeye erişmeden sağlık olaylarına gerektiği 
biçimde yakLaşım göstermediği; ancak, büyük kayıplarla karşılaş
tığında olayların nedenlerine yönelik radikal çözüm yolları ara
dığı ifade edilebilir.

Cumhuriyetin kurulmasından ve Kurtıiuş Savaşı yaralarının 
sarılmasından sonra Türkiye, özellikle Beş Yıllık KLân dönemlerin
de belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmesine devam ederken çev
re sağlığı" hizmetlerine ayrı bir önem vermiştir.



1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile "Dahilde her 
neıft. intanf, sarf ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda ve
fiyatı intaç ettiği görülen sair muzır âmillerle mücadele" Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına doğrudan tevdi edilmişt ir.Aynı 
Kanunun 4 cü faslında Vilâyet Hususî İdareleri ve Belediyelerin 
çevre sağlığı hizmetleri sayılmıştır.

442 Sayılı Köy Kanunu, 7478 Sayılı Köy İçme Suları 
Hakkında Kanun, 3039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu, 7402 sayılı Sıt
manın İmhası Hakkında Kanun ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu gibi 
değişik Kanunlarla, kamu hizmeti veren kurumlanın ve kişilerin 
çevre sağlığı konusunda uymaya ve yerine getirmeye zorunlu ol
dukları görevler belirlenmiştir.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Özel İhtisas Komis
yonu Raporunda "Ulusal Politika ve İlkeler" başlığı altında, çev
re şartlarının düzeltilmesi için kontrol tedbirlerinin arttırıl
ması, bir strateji olarak tesbit edilmiştir.

Anılan raporun çevre sağlığı ile ilgili bölümünde de 
amaç "çevre şartlarının düzeltilmesi" olarak belirlendikten son
ra maddeler halinde önlemler sıralanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1650, 1651 ve 
1652 nci maddelerinde sorunun büyüyerek önem kazandığı, geniş
leyen çevre anlayışının bu alanda beklenen hizmetleri bulaşıcı



hastalıkların ötesinde yaygınlaştırdığı, gerekli disiplinler 
arası işbirliği sağlanamadığından çevre sağlığı hizmetlerinin 
önemini koruduğu ifade olunmuştur.

Bu plân Döneminde 27.7.1978 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Başbakanlığa bağlı bir Çevre İteşkıiAtııın kurulması önem
li bir adım olmuştur. Doğanın korunmasında, Kaynakların kullanıl
masında ilkiaİAe çevre politikalarını tesbit , çevre koruma pl&n 
ilke ve programlarını hazırlama , çevre sorunlarının giderilmesi 
konusunda uygulanacak program ve projeleri hazırlamak veya hazır
latmak, uygulama ilkelerini belirlemek , desteklemek ve izlemek, çev
resel çözümleri içeren program ve projelerin -hazırlanması ve uy
gulanması sırasında ilgili kuruluşların işbirliğini sağlamak ve 
uygulamadakocrdineşycnu belirlemek, ilgili konularda araştırmalar 
yapmak gibi amaçlarla böyle birlsşdlâtın kurulması, çevre sağlığı 
hizmetlerinin belli bir kamu kurumu tarafından tek başına yürü- 
tülemiyeceğinin bir anlamda tescili olmaktadır.

Zoonozlar ve bulaşıcı hastalıklardan bazıları çevre 
sağlığının göstergeleri olarak kabul edilebilir. Sosyal, kültürel 
ve e.konomik gelişme sürecinde biyolojik ve f iz iki" çevresini devam
lı etkileyen ve değiştiren insan, çok zaman bu değişikliklerden 
zarar görmekte ve zararların bir kısmı da bulaşıcı hastalıklar 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. İklim, coğrafi yapı ve konum gibi 
tabii çevre faktörleri yanında hızlı nüfus artışları, ekonoaik
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arayışlar içinde köyden kente göç, belediye hizmetlerini ala
bildiğine güçleştiren dikey kentleşmenin yanında kırsal kesi
min bütün özellikleriyle büyük kent çevresine gecekondular şek
linde yerleşmesi, tarım üretiminin arttırılması için gelişti
rilen sulama ve drenaj sistemlerinin bakım ve idamelerinde ye
tersizlikler, geniş alanlarda büyük ölçüde pestisit kullanım
ları, sulama ve drenai sistemlerinin amaç dışı kullanılması 
(açık kanalizasyon) v.eKanunlara rağmen kanalizasyon sistemle
rinden tarımda faydalanılması, yöresel farklı kalkınma şekillerinin 
sebep olduğu büyük mevsimlik işçi hareketlerinin çevreyi,çev
reni hareket halindeki nüfusu ve yerleşik kesimi olumsuz etki- 
jemeleri gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı ve sürekli etkileşim 
.;indeki toplumsal olaylar* içme suları beslenme sahalarının 
■korunamaması, içme suyu şebekelerinin kirlenmelere müsait, de- 
^enfeksiyona engel fiziki yetersizlikleri gibi faktörler bulaşıcı 
hastalıkları sık sık salgınlarla toplumu tehdit etmelerine im» 
i'&n yaratmakta ve çevre sağlığı hizmetlerinin önem ve genişliği- 
■•i ortaya koymaktadır. Çevre sağlığı ile yakından ilgili tifo, 
paratifo ve basilli dizanteri sayısı 1982 nin kesinleşmeyen so
nuçlarına göre 3964, enfeksiyöz hepatit 17.715 ve yıl sonu iti
bariyle sıtmalı sayısı 62038 olmuştur. Zoonozların da her yıl 
küçümsenmeyecek sayılarda olduğu bilinmektedir.



B. ÖNERİLER

İlk bakışta bu hastalıklarla aşı ve tedavi uygulama

ları ile mücadele yeterli ve doğrudan Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının görevi kabul edilebilir. Ancak yukarıda değinilen 

ve bu hastalıklarla çok yakından ilişkili çevre sağlığı hizmet

lerinin verilebilmesi, çevrenin düzeltilmesi, iyileştirilmesi, 

korunması ve sağlıklı idamesi için daha önceki Planlarda gerek

liliği vurgulanan disiplinler arası işbirliği, koordinasyon ve 

hizmet entegrasytnunun gerçekleştirilmesi rasyonel ve radikal 

çözümün getirilebilmesi için zorunludur.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında çevre sağlığı 

ile ilgili hizmetieriKanunlarla belirlenmiş kamu kurum ve kuru

luşlarının ayrıca özel kuruluş ve kişilerin çevreyi etkileyen 

hizmetlerinden doğabilecek çevre değişikliklerinin önceden tes- 

biti bu değiş iki . -elerden doğabilecek zararların neler olacağı

nın önceden tespite ve bu zararlara karşı alınacak önlemlerde 

tordmgoj plân ve ' d oğramlarının yapılabilmesi için Çevre Müsteşar 

lığı Koordinatör, -gü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanığı Sekre- 

teryasmda üst d reyde Sektörler arası Koordinasyon Kurulu kurul 

ması yararlı bul-rmaktadır.

Bulaşıcı hastalıklar açısından önemle üzerinde durul- 

aa sı gereken ve vuruluşlar arası işbirliği ve dayanışmayı zorun

lu kılan çevre sağlığı hizmet alanlarını,



1. Sağlıklı içme suyu temini,

(a) Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi,

(b) Beslenme sahalarının korunmaya alınması,

(c) Dağıtımın enerji kesilmelerinden etkilenme
yecek cazibe sistemi ile gerçekleştirilmesi,

(d) Değişik kaynaklardan elde edilen suyun, et
kili ve muntazam dezenfeksiyona (klorlama gibi) imkân verecek 
depolardan dağıtıma verilmesi,

2. Endüstride ve tarımda kullanılan sularının temin 
ve sağlıklı idamesi,

3. Endüstriyel, domestik ve tarımsal katı ve sıvı 
atık ve artıkların su, toprak ve hava kirlenmelerine meydan 
vermeyecek hiçimde zararsızlaştırılması, başlıkları altında 
toplamak mümkündür.

Çevre sağlığı hizmetlerinin çok geniş kapsamlı olması, 
geniş ölçüde araştırmalara dayanması ve verilerin bilimsel kri
terlere dayalı hizmetlere yansıtılabilmesi için“Sağlık Mühen
disliği" eğitiminin yüksek düzeyde ele alınarak bu sahada yetiş
tirilecek elemanların belirlenmiş yetki ve sorumluluklarla kamu 
kuruluşlarında istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.



V. GIDA KONTROL HİZMETLERİ 

A. DURUM
Toplum sağlığının korunması vs sağlık şartlarının gelişti

rilerek yüksek düzeyde tutulması, ayrıca halkın sağlıklı ve kali
teli gıdalarla beslenmesinin sağlanması ve sağlam nesillerin yetiş
tirilmesi için gıdaların üretimden tüketime kadar kontrol altında 
bulundurulması Devletin temel görevlerindendir.

Dünya Sağlık Teşkilâtı Ana Sözleşmesinde "Sağlık, yalnız 
hastalık ve maluliyet hallerinin bulunmamasından ibaret olmayıp 
fizikî, ruhî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir" şeklinde 
tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki tanımda belirtilen, toplumun fizikî sağlığının 
temelini, sağlıklı ve kaliteli gıda maddeleri ile beslenme, çevr> 
sağlığı şartlarının geliştirilmesi, zoonoz5lardan ve gıdalara ba-j-
lı hastalık ve entoksikasyonlardan korunma teşkil etmektedir»

Bilindiği gibi halk sağlığını tehdit eden 200'e yakın has
talık insanla hayvan arasında ortak olup bunların büyük bir çoğun
luğu da gıdalar yoluyla bulaşmaktadır. Bundan başka gelişen tekno
lojiye paralel olarak gıda maddelerinin yapımında, saklanmasında 
ve anbalajlanmasmda kullanılan birçok katkı maddeleri ile tarım
sal ilaçlama kalıntıları, hayvan beslenmesinde kullanılan hormon, 
antibiyotik ve ağır metal tuzları insan sağlığını olumsuz yönde bü
yük ölçüde etkilediği gibi gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesini 
de önlemektedir.

Bu gerçeği gören gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler 
koruyucu hekimliği sağlık politikalarının temeli olarak kabul et
mişlerdir. Koruyucu hekimliğin geliştirilebilmesi için sağlık po
litikalarını yürüten kuruluşlar halkın bulaşıcı, salgın ve zoo
noz hastalıklardan koruyucu, uygun çevre sağlığı şartlarında



yeşamasının bağlanması ile sağlıklı ve kaliteli gıdalarla bas- 
lansesi teael ilkelerinde berleşmişlsrdir. Son 20 yıldan beri 
çoğu Ülkelerde, bu asaca ulaşmak için, gerek sooneslerla aavaş 

hissetlerinin yürütülmesi ve gerekse sağlıklı ve kaliteli gıda
larla toplum beslenmesinin sağlanmasını yürütmek üzere sağlık 

Bakanlıkları bünyesinde bir "Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk 

Sağlığı T^fld^ât4na2îf , kurulduğu ve bute^dlâtın çalışmalarından çok 
olumlu sonuçların alındığı WHÖ ve PAO'nun çeşitli raporlarında 

gösterilmekte ve diğer ülkelere de ısrarla salık verilmektedir.
(F40 I WH0 Technical Eaport Series 593» 1975)

1. Gıda Kontrolü Mevzuatında Mevcut Durum

Ülkemizde gıda kontrol hizmetleri konusu Cumhuriyet'in
kuruluşu yıllarında yürürlüğe konulan kanunlarda dikkate alınmış

ve hizmet değişik akaçlarla ayrı kuruluşlara aşağıdaki şekilde 
dağıtılmıştır*

Sağlık ve Sasyal Yardım Bakanlığı
Sağlık va Sosyal Tardım Bakanlığı bütçeleriyle muayyen 

hudutlar dahilinde olanak gıdalar ve ilaçları ve bütün zehirli 

uyuşturucu maddeler ila yalnız hayvanlar için serum ve aşılar 
hariç olmak Uzara her nevi serum ve aşıları kontral etmekle yüküm

lü kılınmıştır.

(1593 sayılı Kasam 1. 1.fasıl madde 3/6.)
Bütün gıda maddeleriyle umumi sağlığa taalûk edip 183 

maddede envai zikredilen eşya ve levazım sağlık ve S.Y.Bekanlığı- 
man Teftiş vs murakabesine tabidir.
(1593 sayılı kanun.VIII.bap.madde 161)

Yenilecek ve içilecek maddeler ilo Umumi Hıfzıasıhha Kanu
nunun 181.maddeaimde tarif edilen diğer maddeleri murakabe,
(4562 sajrılı kamun madde 8/e

Belediyeler Umumî Hıfaıaaıhha ve Umumi Muaveneti taalâk 
eden müeaaaaasalardan ifaaı ila mükellef olduğu yenilecek va içi
lecek maddelerim murakabesi va vil&yat marksa aliyle lüzum



V. GIDA KONTROL HİZMETLERİ 

A. DURUM
Toplum sağlığının korunması ve sağlık şartlarının gelişti

rilerek yüksek düzeyde tutulması, ayrıca halkın sağlıklı ve kali
teli gıdalarla beslenmesinin sağlanması ve sağlam nesillerin yetiş 
tirilmesi için gıdaların üretimden tüketim^ kadar kontrol altında 
bulundurulması Devletin temel görevlerindendir.

t

Dünya Sağlık Teşkilâtı Ana Sözleşmesinde "Sağlık, yalnız 
hastalık ve maluliyet hallerinin bulunmamasından ibaret olmayıp 
fizikî, ruhî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir" şeklinde 
t animianmakt adır.

Yukarıdaki tanımda belirtilen, toplumun fizikî sağlığının 
temelini, sağlıklı ve kaliteli gıda maddeleri ile beslenme, çevr* 
sağlığı şartlarının geliştirilmesi, zoonoz1lardan ve gıdalara bag- 
lı hastalık ve entoksikasyonlardan korunma teşkil etmektedir.

Bilindiği gibi halk sağlığını tehdit eden 200'e yakın has
talık insanla hayvan arasında ortak olup bunların büyük bir çoğun
luğu da gıdalar yoluyla bulaşmaktadır. Bundan başka gelişen tekno
lojiye paralel olarak gıda maddelerinin yapımında, saklanmasında 
ve anbalajlanmasmda kullanılan birçok katkı maddeleri ile tarım
sal ilaçlama kalıntıları, hayvan beslenmesinde kullanılan hormon, 
antibiyotik ve ağır metal tuzları insan sağlığını olumsuz yönde bü 
yük ölçüde etkilediği gibi gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesini 
de önlemektedir.

Bu gerçeği gören gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler 
koruyucu hekimliği sağlık politikalarının temeli olarak kabul et
mişlerdir. Koruyucu hekimliğin geliştirilebilmesi için sağlık po
litikalarını yürüten kuruluşlar halkın bulaşıcı, salgın ve eoo- 
noz hastalıklardan koruyucu, uygun çevre sağlığı şartlarında



yaşamasının bağlanması ile sağlıklı re kaliteli gıdalarla bes
lenmesi temel ilkelerinde berleşmişlerdir. Son 20 yıldan beri 
çoğu ülkelerde, bu amaca ulaşmak için, gerek zoonezlarla savaş 
hizmetlerinin yürütülmesi ve gerekse sağlıklı ve kaliteli gıda
larla toplum beslenmesinin sağlanmasını yürütmek üzere sağlık 
Bakanlıkları bünyesinde bir "Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk 
Sağlığı oufkijâtlami1 kurulduğu ve bu te^dlâtm çalışmalarından çok 
olumlu sonuçların alındığı WHQ ve FAO'nun çeşitli raporlarında 
gösterilmekte ve diğer ülkelere de ısrarla salık verilmektedir.
(FIO I WHO Technical Raport Series 593, 1975)

1. Gıda Kontrolü Mevzuatında Mevcut Durum

Ülkemizde gıda kontrol hizmetleri konusu Cumhuriyet'in
kuruluşu yıllarında yürürlüğe konulan kanunlarda dikkate alınmış
▼e hizmet değişik aftaçlarla ayrı -kuruluşlara aşağıdaki şekilde 
dağıtılmıştır.

Sağlık va Saayal Yardın Bakanlığı
Sağlık vs Sosyal Tardım Bakanlığı bütçeleriyle muayyen 

hudutlar dahilinde olanak gıdalar ve ilaçları ve bütün zehirli 
uyuşturucu maddeler ile yalnız hayvanlar için serum ve aşılar 
hariç olsak üzere her nevi serum ve aşıları kontral etmekle yüküm
lü kılınmıştır.
(1593 sayılı Konu* 1. 1.fasıl madde 3/6.)

Bütün gıda maddeleriyle umumi sağlığa taalûk edip 183 
aaddede anvai zikredilen eşya ve levazım sağlık va S.Y.Bakanlıfı- 
sın Teftiş va murakabesine tabidir.
(1593 sayılı kanan.VIII.bap.madde 181)

Yenilecek ve içilecek maddeler ile Umumi Hıfzıasıhha Kanu
nunun 181.maddesimde tarif edilen diğer maddeleri murakabe,
(4562 sayılı kanan madde 8/e

Belediyeler Umumî Hıfzıasıhha ve Umumi Muaveneti taalâk 
eden müeasamasalardan ifası ila mükellef elduğu yenilecek va içi
lecek maddelerim murakabesi ve vilbyet marksa aliyi» lüzum



görülecek sair «»hallerde gıda maddelerinin muayenesine mahsus
laboratuvar tesisi,

(1593 Sayılı kanun, 1.bap.IV.fasıl madde 20/8)

Doğrudan şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veye 

tıbbi ve içtimai' muavenete müteallik işlerin ifası belediyeler 
ve idari husu siyerlere vs. mahalli idarelere tevdi edilir.Bakan
lık gereği halinde bu idarelere öncü olmsk üzere bazı mahallerde 

örnek tesisatı vücuda getirir.
(1593 sayılı kanun 1.bap.1.fasıl,madde 4)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yukarıdaki maddelerde 

sözü edilen ödevlerin ifa ve müessesasslari idare etmek üzere 
Tabibler, Veterinerler, Eczacılar, sair sıhhi ve idari mamurları 

tayin ve istihdam eder.

(1593 sayılı kanun l.bap.2 fasıl, madde 9)

Tarım ve Orman Bakanlığı

Her türlü hayvan mahsûlleriyle hayvan meskenlerinin ve yi
yeceklerinin muayene, murakabe, tahlil etmek, hayvan hastalıkla
rında kullanılan serum, ağır, kimyevî ve diğer biyolojik *51 et ah-

I

zaratı muayene etmek ve bunlara ait enstitü, laboratuvar tetkik 
ve muayene tahaffuzhaneleri açmak, memleketi içerisinde hayvan
parkları tesis etmek ve işletmek, başkaları tarafından açılacak

f»
bu kabil kuruşların faaliyetlerini kantral etmek, h*yvam pazar 

ve panayırlarını, sergi yerlerini ekariaaj tesisatını teftiş ve 

nurakabe etmek.

(3203 Sayılı kanun madde 9)

Hayvanların ve hayvani= Ürünlerin taftiş ve muayenesi 

(3243 sayılı kanun madde 2/1-c) Hayvanların, etlerin vs menşei 
hayvanı alan diğer ürünlerin ithal va ihracatına dair Ulasİar
ar a eı mukavelenin kabul ve tasdikine dair 3243 sayılı Snnun.



Memleket kara, su ve h'v» .yollarından herhangi vasıta 
ile olursa olsun ithal olunacak hayvan ve havvanî mahsullerin

Veteriner tarafından bir sağlık raporu ihrazı şarttır.
(1234- sayılı kanun madde 5)

Veteriner servislerinin memur ve müstahdemlerinin yetiş
tirilmesine mahsus talim, tedris, tetkiknt müesseseleri, bu ser
visleri muntazaman çalışması için lüzumlu ilmi l"bor=tuv^rl'r,

( 3243 sayılı kanun madde 2/2)

Kanunu mahsusuna tevfikan yapılacak olan mezbahalara gele
cek bilumum hayvanlar kesimden önce ve sonra nizamname sine göre 
muayene edilir.

( 1234 sayılı kanun madde 42)

Süthane ve inekhaneler Veteriner tara fırlan.mua ye ne ve tef
tişe tabidir.
(1334 sayılı kanun madde 43)

Her nevi ehli hayvanlar ve mezbahaların ekarisaj atölye
lerinin hayvan ve et pazarlarının., besi yerlerinin, süthanelerin 
hayvanı mahsulat kullanan müesseseler kabilinden olup h”yv'n has
talıklarıyla mücadele bakınırd"t hususi alaka gösteren bilcümle 
müesseselerin nezaret ve teftiş "Itırda bulundurulması,
(3243 sayılı kanun madde l/l)

Hayvanların ve hayvansal m-müllarin teftişi ve muayenesi 
için bir teşkilftt kurulacaktır.

(2343 Sayılı kanun madde 2/2)

sıhhf1 ahvaline ve menşeilerinde hastalık olmadığına resmi bir

İthal edilevek etler ve müstahzaratı veteriner kontrolün"



Yumurta, süt ve süt müstahzaratının peynir, kaşkaval il* 

ithalinde yumurtaların iyi kalitede ve istihllka salih olduk

larını, süt müstahzaratının sıhhatte bulunan ve tüberkülinime 

edilmiş olan hayvanların sütleriyle yapıldıklarının (İnek kütü 

müstahzaratı için) ve bunların yapıldıkları imalâthanelerin 

veteriner kontr*lund* bulunduklarını gösteren bir veteriner 

şahadetnamesi tefrik edilecektir.

(3243 Sayılı Kanun Madde 12)

Nakil ve ithalde diğer hayvani mahsûller içinde Veteriner 

Şahadetnamesi mutlaka elzemdir.

Bunun dışında 16.12.1972 gün ve 2891 sayılı Bakanlık Olur’u 

ile gerek 1971 yılı İcra Pl^nı’nın 136 ve 137 sayılı tedbirleriy

le öngörülen hizmetlerde koodinatörlük görevi yapmak ve gerekse 

tarım ürünlerinin üretim, talep ve tüketimi konularında etüd ve 

araştırmalarda bulunmak, üretim ve talep projeksiyonlarını 

hazırlamak, gıda maddelerinin tedarik ve stok durumları ile arz 

ve talebe göre yıllık gıda muvazene durumlarını tesbit etmek ve 

bunlarla ilgili olarak Bakanlık için ve dışı kuruluşlarla işbir

liği yapmak üzere "İaşe (îenel Müdürlüğü" adı ile makama bağlı 

olarak kurulan teşkilatın ismi 23.6.1973 gün ve 240 sayılı Vakam 

Olur’u ile iaşe kavramı anlamının çeşitli çevrelerde ayrı ayrı 

değerlendirilmesini önleme gerekçesiyle "Gıda İşleri Genel Müdür

lüğü" olarak değiştirilmiştir.

Merkezî bir kuruluş olarak kurulmasına rağmen daha sonra

ları bu Genel Müdürlük Makamın 31.7.197+ günlü Olur'larıyla 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünden Bursa Konserveçilik »raştırma 

Enstitüsü, İzmir-Bornova Kalite Kontrol Laboratuvarı ve »nkara- 

Yenimahalle Gıda Kontrol İstasyonunu devralmış ve isimlerini 

Gıda Kontrol Eğitim ve »Taştırma Enstitüleri şeklinde değişti

rerek ve buna paralel olarak t*» aynı illerde üç ftblge Müdürlüğü 

kurarak yetki dışı çalışma sahalarına girmiştir.
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Adı geçen Genel Müdürlüğün ismi 28.2.1982 tarihinde Bakan- 
lık-ların yeniden düzenlenmesi sırasında Gıda - Kontrol 
Genel Müdürlüğü olarak tekrar değiştirilmiş ve bundan son
ra da Gıda Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Laboratuvarları 
ile illerde İl Gıda Kontrol Müdürlükleri kurulmasına baş

lanılmıştır.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
4250 Sayılı Kanuna dayalı olarak İspirto ve İspirtolu 

içkileri kontrol etmekle lükümlü kılınmıştır.
Ticaret Bâkanlıftı
İhraç mallarının standartlaştırtmaları, ihracatın bu 

bakımdan murakabesi işleriyle iştigal ve bunlara müteallik 
mevzuatı tatbik eder.
(3414 sayılı kanun madde 9)

Haricî ve dahilî ticaret menfaatlerini korumak ve hile
lere manî olmak ve menşeî nisbeti, hayvanı(madenî bilumum mev
zuat ve bunların mamullerinin veyahut terkibinde husule gelen 
mevadden ihsarına, imaline, tathirine, muayyen sınıf ve nevi- 
leriyle tarifine, ambalajlarına, zarflarına, alım satım ve na
kil muhafazalarına ve bu hususta tabi olacakları usûl ve şart
lara ve bu gibi nevat için hususî veya millî muayene alameti, 
izahat istihmali mecburiyetine müteallik tedbirler almaya 
hükümet mecburdur.Hükümet bu mezuniyeti dahilindeki tedbirleri 
tatbikata alakadar teşekküllerin mütealasını aldıktan sonra ve 
Uluslararası teammülleri tetkik ettikten sonra ihraç malları- 
miBin en müsaitlerinden başlar.
(1593 Sayılı kanunun 182-183 maddeleri hükümleri mahfuzdur).

İçişleri Bakanlığı (Belediyeler)
Yenilecek, içilecek ve unumun sıhhatine müteallik 

kullanılacak şeyler ile yerlerinin, mahsus kanım, nizamname 
ve talimatnamesine levkifan murakabesi,
(1580 sayılı kanun, madde 15/2 )



Kanun ve belediye kararlarının mecburi tuttuğu ahvâlde 
ve ihtiyat elerok müracaat vaki olduğu takdirde insan,hay-

vsn, e  şy»  ve emlak hakkında harçl ı  ve harç sis, tıbbi, bakteri 

fenni muayeneler, kimyevi ve bakteriyoloji tahliller yapmak 

ve şerast i  sıhhiye raporu vermek,

1580 Sayılı kanun madde 15/29)

Tiirk Standartları Enstitüsü

132 Sayılı Tiirk Standartlar Enstitüsü hakkında kanun, 

bütün maddelerin standartını yapma görevini bu kuruluşa ver

miştir.

2. ülkemizde Gıda Kontrolü île İlgili Kuruluşlar

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı

1993 sayılı Umumi Hıfzıasıhhm Kanunu ilo gıda kontrol 

hizmetler i  verilmiş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
söz konusu Kanunun 181.madde si ile bu hizmeti Belediye teşki
latı olan yerlerde Belediyeler olmayan yerlerde ise il Sağlık 

Teşkilatı kanalıyla yürütmektedir. Bu hizmet içi gerekli plam, 

program ve koordinesymnlar Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür

lüğü bünyesinde bulunan Gıda Beslenme Şubesi tarafından orgmni 
ze edilmektedir.

Tprın ve Orman Bakanlığı Veteriner İşleri Genel

Müdürlüğü

3203-3243-1234 sayılı lanunlar ve bu Kanunlara  ilişkin 

Tüzük ve önetmeliklerle bütün hayvani ürünlerin muayene 

kontrol ve denetimleri Tana ve Orman Bakanlığı Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedi r .

Bu hizmetlerle ilgili işler merkezde Veteriner İşleri 

Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ‘"»yvansal Ürünler °-ontrel 

ve Teknolojisi Grup Başkanlığı tarafından Urütülmektedir.



Tarım ve Örmen Bekarlığı Gıda Kor.trol Genel Müdürlüğü
T^rım ve Orman Bakanlığı bünyesinde merkezi bir kuruluş 

olarak kurulmasına rağmen ”dımn da verdiği avantajdan yarar- 
lanarak hızl? gelişmekte elan bu genel müdürlüğün gıda kortrol 
hizmetlerini yapacağına.dair bir mevzuat mevcut değildir.

Tic"ret Bakanlığı
3414 Sayılı kanunla ihraç mallarının standartlaştırıİma sı 

ve bu yönden ihracatın kontrolü görevleri verilmiştir.Ayrıca Ti
carette Tağşışin M en'i içir 1705 ve 3016 sayılı K anunlarla gö
revlendirilmiştir. 3u hizmetler merkezde standerdizasyor. Yüdür- 
lüğünce yürütülmektedir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı
4250 sayılı Kanunla ispirto ve ispirtolu içkileri kontrol 

etme yetkisi bu Bakanlığa verilmiştir. Bakanlık bu hizmetlerini 
İstanbul'da Tekel Enstitüsü v=sıt=sı»l= yürütmektedir.

İçişleri Bakanlığı (Belediyeler)
1593 sayılı Kanunun 161.maddesi . 1560 sayılı kanunun 15/20 

15/29 ve 15/61. maddeleri ile verilen vetkiye istinaden Belediye 
sınırları dahilinde, gıda maddelerini, gıda istihsal muhafaza ve 
satış yerlerini kontrol yetkisi belediyelere verilmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü
Bu enstitüye kuruluş Kanunu ile bütün gıda maddelerinin 

standartlarını yapma yetkisi verilmiştir.

3. Diğer ülkelerde Durtuı

* Diğer ülkelerde gıda kontro l  h izmet ler i  - ıangi  bakanlıkça 
yürütülürse yürütülsün,hayvansal gıda ve momfSl ler in ir .  kortro l -  

ları Veteriner Teşkilatınca yapı lmaktadır .  Bu husus  i l i ş ik tek i  

tablonun tetkikiyle de görülecekt i r .

(Tablo 27)



4-, Ülkemizde Gıda Kontrolü İle İlgili Kuruluşların Gıda

Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesindeki Etkililik Durumu

Sağlık ve Sosyal Yardım uakanlı ğı

‘şıklanan yasal durum incelenmesinden de görüleceği gibi,  

'halk sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde hukukî ağırlık Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığında bulunmasına rağmen,  ülkemizde ha

len büyük önem arzeden salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 

dele ve yataklı tedavi hekimliği hizmetlerire ağırlık verme du

rumunda olan bu Bakanlık,  gerek bütçe imkânların ve gerekse 

uzman personelini bu alanda kullanma zorunda kaldığından söz 

konusu hizmete gereken önemi verememiş ve bu görevi genel sağ

lık hizmetleri içinde yürütmeye çalışmıştır.

Bu Bakanlık 1966  yılından beri gıda kontrol hizmetlerinin 

gerektirdiği laboratuvar ihtiyacını karşılamak amacıyla her İl

de bir Halk Sağlığı Laboratuvarı kurulması prensıbirden hareket 

ederek bugüne kadar 52 ilde 52 Halk Sağlığı laboratuvarı,  7  İl

de Hıfzıssıhha Enstitüsü ve 12c  yerleşim merkezinde de yalnız 

su ve dışkı kontrollarır.ır.  yapıldığı Entero Bakteri Üniteleri 

kurmuş bulunmaktadır.  Bu kuruluşlarla görevli olan tekniK ve 

idari personel Tablo 26 de,  1575-1962  yılları arasında Gıda 

maddesi imal edilen,  satılan yerlerin kontrolü ile gıda madde

lerinin Organoleptik ve Laboratuvar analiz sonuçları ile İçme 

ve kullanma sularının Bakteriyolojik ve kimyasal muayene sonuç

ları da 29,  30,  31» 32» 33 ve 34 numaralı tablolarda gösteril

ini ştır.

Bunun dışında 1972 icra Flanı'nır.  266 numaralı tedbirine 

istinaden Tarım »e Grma r  Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Mü

dürlüğü imkânlarından yararlanma yoluna gidilmiş ve bu kuru

luşla 1965 yılından ben yürütülmekte olan "Gıda Kcr.trol Hiz

metlerinde İşbirliği Protokolü" daha geniş kapsamlı ve efckılı 

bir şekilde ele alınarak geliştirilmiştir.



ve  herhangi  b i r  ge l i r  ge t i rmeyen  bu  hizmete  gerekl i  önemi  ve  im

kânı  verememiş ,  ayr ı ç*  çeş i t lâ  pol i t ik  nedenler le  de  bu  a landa  

bir  var l ık  gös terememiş lerdi r .  Ni tekim Kanun koyucu  ta raf ından  

d*  bu  durum - tes t i t  edi lmiş  bulunduğundan  Sağl ık  Hizmet ler in in  sosyal 

leş t i r i lmesi  hakkındaki  224  sayı l ı  Kanunla  sosy*Üze  bölge lerde  

Belediye ler ı r  sağ l ık teş tö lâ t  l an  ka ldı r ı lmış  ve  bütün  sağl ık  h iz 

met ler i  Sağl ık  ve  Sosyal  Yardım Bakanl ığ ına  ger i  ver i lmiş t i r ,

Türk  Standar t la r ı  Ens t i tüsü

Bu Enst i tü  s tandar t  ka l ıp lar ına  göre  g ıda  dahi l  çeş i t l i  

ih t iyaç  maddeler in in  s tandardını  yapmakla  görevlendir i lmiş t i r .  

Ancak  bu  s tandar t la r  çoğunlukla  Gıda  Maddeler i  Tüzüğünde  g ıdalar  

i ç in  tesbî t  edi le r  asgar î  t eknik  ve  h i jyenik  n i te l ik ler le  çe l i ş 

me  hal inde  o lduğundan  kontro l le rde  uygulama güç lükler iy le  karş ı -  

laşılmaktadır.
5. Eğitim

l ı e -ne  Eği t imi

Veter iner  Fakül te ler i  s  Her  yönü i le  g ıda  kontro l  eğ i t i 

mi  ancak  bu  fakül te lerde  yapı lmaktadı r .

Eczac ı l ık ,  Kimya  Mühendis l iğ i  ve  Fen  Fakül te ler i  :  Daha  

çok  g ıda  k imyas ı  ve  k imyasa l  kontro l  yönünden  eği t im yapmaktadı r 

la r .

T ıp  Fakül te ler i  :  Genel  Hi jyen  i ç inde  g ı d a  hi jyeni  ve  

oes lenme eği t imi  yapı lmaktadı r .

Z i raa t  Fakül te ler i  :  Gıda  Teknoloj i s i  yönünden  eği t im  

yapı lmaktadı r .

L isans  ' J s tü  (Uzmanl ık)  Eği t imi

Akademik  kurumlar îVeter iner  Fakül te ler inde  çeş i t l i  yön

le r iy le  Gıda  Kontro l  ve  Teknoloj i s i  eğ i t imi  yapı lmaktadı r .

Uygulama kurumlanJSağl ık  ve  Sosyal  Yardım Bakanl ığ ı  

Merkez  H ı f z ı s s ı h h *  Müessese ler !  eskiden  g ıda  k imyas ı  uzmanı  ye 

t i ş t i rd ikler -  ha lde  I *oabet  Uzmanl ık  Tüzüğünder  ou  branş ın  ç ıka -



r ı lmas ı  'nedeniyle  bu  da lda  uzman e lemen yet i ş t i rmemektedir ler .  

Ter im ve  Orman Bekar l ığ ı  Veter iner  İ ş ler i  Genel  Müdürlüğü Ve

ter iner  Fakül te ler in in  de  b i l imsel  des teğ iy le  Enst i tü  ve  Sağ

l ık  Kontrol  Laboretuver ler ınde  Gide  Kontrol  ve  Teknolo j i s i  Uz

manı  yet i ş t i rmektedir .

6 .  Araş t ı rma

Akademik Kurumler

Veter iner  Fakül te ler i :  Bes in  kontrolü  ve  hi jyen kür

süsü  i le  buna  yakın  kürsülerde  g ıda  kontrolünün çeş i t l i  yönle

r i  (h i jyen,  k imya,  bakter iyolo j i ,  teknolo j i ,  paraz i to lo j i ,  se-  

ro lo j i ,  toks ikolo j i ,  bes lenme v .b . )  İnce lenmekte ,  akademik 

tez ler  ve  b i l imsel  araş t ı rmalar  yapı lmaktadır .

Ziraat  Fakül te ler i  :  Gıda  teknolo j i s i  yönünden araş t ı r 

malar  yapı lmaktadır .

Eczac ı l ık ,  Kimya Mühendis l iğ i  ve  Fen Fakül te ler i  :  Gıda  

k imyas ı  yönünden araş t ı rmalar  yapı lmaktadır .

Tıp  Fakül te ler i  :  G ı d a  hi jyeni  ve  bes lenme yönünden 

araş t ı rmalar  yapı lmaktadır .

Sağ l ık  ve  Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  Hı fz ı s s ıhha  Okulu :  

Bes lenme ve  g ıda  kontrolü  yönünden araş t ı rmalar  yapı lmaktadır .

Kontrol  ve  Araş t ı rma Kurumlan

Tar ım ve  Orman 3akanl ığ ı  Veter iner  İ ş ler i  Genel  Müdürlüğü 

Veter iner  kontrol  ve  Araş t ı r ı ra  Enst i tü ler i  i le  J Jbter iner  Sağ

l ık  Kontrol  Laboratuvar lar ında  çeş i t l i  yönler iy le  g ıda  araş t ı r 

malar ı  yapı lmaktadır .

Sağ l ık  ve  S o s y a l  Yardım Bakanl ığ ı  Ref ik  Saydam Merkez  

Hıfz ı s s ıhha  Enst i tüsünde g ı d a  kontrolü  ve  anal ız  metodlar ı  

s tandardizasyonu özemde araş t ı rmalar  yapı lmaktadır .

Türkiye  Bi l imsel  ve  Teknik  »Taşt ı rma Kurumunca  da  bu  ta l— 

susta  yap- . im. ı ş  araş t ı rmalar  des teklenmektedir .
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7» Gıda Kontrol Hizmetlerinin İstenilen Seviyeye 
Çıkarılamamasmın Nedenleri
Belediye ler  Gıda  Kontrol  Hizmet ler in i  ge l i r  get i rmedi

ğ i  gerekçes iy le  önemsememekte  ve  dolayı s ıy la  yetenekl i  ve  ye

ter l i  personel  i s t ihdam etmemektedir ,  Be l i r ler in in  bu personele  

ücret  ödeme imkanı  vermediğ i  iç in  bütçe ler ine  bu  personele  a i t  

ödenek koymaktan çekinmektedir ler .

Belediye ler  mal î  güçlükler i  nedeniyle  g ıda  kontrol  lâ-  

boratuyar lar ı  kurmamaktadır lar .

Belediye lerce  y a p ı l a r j  gıda  kontrol  h izmet ler i  sonucu,  

tesb i t  ed i len  bozukluklar ı  yapanlara  uygulanan müeyyideler  çok  

yeters iz  o lmakta  ve  çoğu kez  bu  şahıs lar  be lediye  mecl i s ler i 

nin  İdar î  ta sarrufu  i le  kanunî  kovuşturmadan uzak  tutulmakta

dır .

Belediye ler  gıda kontrol ler inde  s iyas î  ve  İdar î  baskı  

a l t ındadır lar .

Belediye  s ın ır lar ı  d ı ş ında  Sağ l ık  ve  Sosya l  Yardım 

B-kanlığ ı  personel in in  kontroluna  b ırakı lmış  o lan  hizmet ler  

i re ,  bu  personel i r  d iğer  sağ l ık  görevler i  i le  ç .ok  yüklü  o lmas ı  

. ı ımet i  i s teni len  seviyece  ç ıkaramamışt ı r .

Gıda  kontrol  h izmet ler i  Sağ l ık  ve  Sosya l  Yardım Bakan

l ığ ı  Merkez  ve  İ l ler  Teşki la t ında  bu hizmet in  önemine  uygun 

ve  görevi  e tk in  o larak  yürütebi lecek  b ir  şeki lde  organize  o lma

mış t ı r .

Sağ l ık  ve  Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı ,  müstaki len  g ıda  

kontrolü  i le  görevlendir i lmiş  teşk i lâ ta  sahip  o lmadığ ı  iç in  bu  ko

nuda  yetki l i  teknik  personel  i s t ihdam edememektedir .

Gıda  sanayi inde  ehi l  k imseler  ça l ı şmamakta ,  bu  sanayi i  

c ı lg i s iz  e l lerde  yürütülmektedir .  Gıda  sanayi inde  ça l ı şacaklar  

ı l ın  herhengi  b i r  n i te l ik  aranması  mevzubahis  deği ld i r .

Gıda  kontrol ler in i  e tk i s iz  k ı lan  faktör lerden b ir i  de  

-za î  müeyyideler i !  çok  haf i f  o lmas ı  ayr ıca ,  mahkemelerde  bu 

a l ı r ın  k ı sa  z= ı ı=r ;d=  6onuçlardır ı lamama s ı  net ices i ,  bozuk o l-



duğu tesbı t  ed i len  g ıda  maddeler in in  tüket i lmes ine  sebep o lmak

tadır  .

Ş imdiye  kadar  g ide  mahkemeler inin  kurulmas ı  iç in  yapı

lan  teşebbüs ler in  sonuç  vermemesi ,

Gide  kontrol ler inde  1»boratuvar1°r  çeş i t l i  ana l iz  me-  

todlar ı  uygulamaktadır lar .  Anal iz lerde  yeknesakl ığ ı  sağ layacak  

Standard  metodler  tesb i t  ed i lememişt i r .  Bunun tet icee i  o lor^kd»  

deği ş ik  laboratuvar larda  aynı  g ıd°ye  a i t  değ i ş ik  rapor lar ın  

tanzim edi ld iğ i  göz lenmektedir .

B .  ÖHEBÎLEH

1.  Gıda  kontrolü  konuBunda deği ş ik  b ir imler i  çeş i t l i  

amaçlar la  görev  ve  yetki ler  veren Kanunlar  aras ındaki  tedahül  

ve  baz ı  boş luklar la  yetki  ça t ı şmalar ı  bu  hizmet in  yurdumuzda  

gereğ i  g ib i  yapı lmas ını  önlemektedir .  Bu aksakl ık lar ın  g ider i lme

s i  i ç in  g ı d a  kontrol  h izmet ler in i  b i r  b i r imin tekel inde  tutmaya

rak  bu a landaki  görevler in  kuruluş  Kanunlar ının  sağ lamış  o lduğu 

sorumluluk denges i  ve  s ık ı  b i r  i şb i r l iğ i  i ç inde  yürütülmes i ,  hem 

hizmette  e tk inl iğ in  sağ lanması  hemde çeş i t l i  ik i lemler in  önlen

mes i  bakımından gerekl i  görülmektedir .  Bu konuda  en  büyük yetki  

ve  sorumluluğu taş ıyan Sağl ık  ve  Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  i le  Ta

r ım ve  Orman B«tcanl ığ ı  Veter iner  İ ş len  Genel  Müdürlüğü aras ında  

1965 y ı l ında  yapı lan  ve  1973  y ı l ında  ge l i ş t i r i len  "Gıda  Kontnol  

Hizmet ler inde  i şb ir l iğ i  Protokolü"  yukar ıdaki  öner iy i  des tekleyen 

b ir  o lgudur .

Gıd»  . -contro lu  konusunda  deği ş ik  yönlerden kanunî  gö

revler i  bulum- b ir imler in  b irb ir ine  yetki  devr i  bahiB konusu 

o l a m h yacağına  göre  bu  b ir imler in  bünyeler inde  konunun önemine  

uygun büyüklükte  b ir  kuruluş»  g i tmeler i  ve  g ıda  kontrolü  hizmet

ler i  i le  görevlendir i lecek  bu kuruluş lar  aras ında  merkez  ve  t«ç-  

r=  seviye ler i . -  e  i ş  b i r l iğ ine  ve  i ş  bölümüne g id i lmes i  bu  soru-



nun çözümü için mevcut mevzuata göre yurt çıkarları yönünden 
gerekli görülmektedir.

2. Yenilecek ve içilecek tüm gıdaları kapsayan ve kontrol 
hizmetlerini birleştiren tek bir gıda kanunu hazırlanmalıdır.
Bu kanuna bağlı olarak tüzük ve yönetmeliklerin de gelişen tek
nolojiye paralel olarak değiştirilmesine devam edilmelidir.

3. Gıda sanayiinde oto kontrol sistemi kurulmalıdır.

4. Gıdaların üretimini arttırmak için araştırma, eğitim, 
teknolojik kontrol ile hijyenik kontrol hizmetlerini birbirin
den ayırmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kesin bir 
organizasyona gidilmelidir.

5. Gıda kontrolü hizmetlerinin daha etkili olmasını sağ
lamak amacı ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri günümüzün 
şartlarına göre düzenlenmeli ve cezalar arttırılmalıdır.

6. Gıda kontrol hizmetlerinin etkili hale getirilmesi 
için süratle hukukî kovuşturma yapılmasını temin amacıyla Türk 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nd« değişiklik yapılmalıdır.

7. Gıda mahkemeleri kurulmalıdır.
8. Gıda maddelerinin üretim safhasındaki kontrolünü kolay

laştırmak için küçük işletmelerin birleşmeleri teşvik edilmeli
dir.

9. Gıda kontrol hizmetlerinde yetkili kılınan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının söz ko
nusu hizmetlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarının kesin 
hatlarla ve açıkça belirtilmesinin mevcut mevzuat doğrultusunda 
yapılması lüzumlu görülmektedir.

Gıda kontrol hizmetleri değişik kuruluşlar tarafından 
yürütüldüğünden yaratılan kapasiteler dublikasyona, teknik ele
man, psra ve tesis israfına sebep olmaktadır.



10. 'Tababet  Uzmanl ık  Tüzüğünden ç ıkar ı lmış  bulunan Gıda  

Kimyas ı  Uzmanl ık  da l ı  tekrar  konulmal ı  ve  bu  da lda  Gıda  Kontrol  

Eği t imi  veren 'T ıp ,  Veter iner ,  Fen ve  Fckacı l ık  Fakül te ler i  me

zunlar ına  uzmanl ık  ve  l i sans  üs tü  eğ i t im ver i lmel i  ve  g ıda  kon-  

t ro lunda  görev  a lanlar ın  bu  sakada  uzman o lmalar ı  şar t  koşulma-  

l ıd ı r .  Yardımcı  personel in  k ı sa  devre l i  kurs lardan geç ir i lmes i  

sağ lanmal ıd ır .

11 .  Çeş i t l i  sahalarda  yapı lacak  kontrol ler  bakımından 

a l ınacak  numune ve  nezaret  iç in  " sağ l ık  pol i s i " (Pol içe  Sa-  

n i ta i re )  kurulmal ıd ır .  .

12 .  Gıda  maddeler i  sa tanlar  b i r  eğ i t imden sonra  ser t i f i 

kaya  bağlanmal ı ,  ser t i f ikas ı  o lmayanlara  sa t ı ş  müsaades i  ver i l 

memel id ir .  Böylece  sokak sa t ıc ı lar ı  kontrol  a l t ına  a l ınabi lecek

t i r .

13 .  Uzun vadel i  o larak ,  g ıda  kontrol  h izmet ler in i  çeş i t 

l i  yönlerden yürüten b ir imler i  b i raraya  get i rerek  Başbakanl ığa  

bağl ı  özerk  ve  Katma 3ütçe l i  Amerika 'da  F .D.A. , İngi l tere 'de  ve  

Almanya 'daki  g ib i  b i r  "Devlet  Gıda  Güvenl iğ i "  Teşki la t ı  kurulmal ı  

l ıd ı r .
Bu tahakkuk edinceye  kadar ,  ha len  g ıda  kontrol  h izmet

ler in i  kendi  Kanunlar ının  vermiş  o lduğu yetkiye  dayanarak  yürü

ten Sağl ık  ve  Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  TemelSağl ık  Hizmet ler i  Ge

nel  Müdürlüğü i le  Tar ım ve  Orman Bakanl ığ ı  Veter iner  İ ş ler i  Ge

nel  Müdürlüğünün ça l ı şmalar ı  b i r  Hükümet  Kararnames i  i le  koordi

ne edi lmel id ir .  Kurulacak  o lan  bu koordinasyon kurulu  y ı l l ık  

programlar ı  haz ır lamal ı ,  mevzuat ı  gözden ^çiniEİi, s o r u n l a r a  ç ö z ü m  

yol lar ı  aramal ı ,  müşterek  denet imler i  düzenlemel id ir .  Sağlık ve 

Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  Halk  Sağ l ığ ı  yönünden genel u y g u l a m a  ve 

denet imi  yapmal ı ,  Veter iner  İ ş ler i  Genel  Müdürlüğü i se  kendi yet

ki  ve  sorumluluğu iç inde  g ıda lar ın  hi jyenik ,  ka l i te  ve  teknolo

j ik  yönder  kontrol lar ın ın  yanında  araş t ı rma ve
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eğitim hizmetlerini yapacak bir teşkilâtı bünyesinde kurmalı veya 
mevcut örgütünü geliştirmelidir. Belediyelerin, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının bu hizmetle ilgili yetkile
ri kaldırılmalıdır. Zira bu hizmetin aksamasında başta Belediye
ler olmak üzere bu kuruluşların kısır çalışmaları birinci planda 
rol oynamaktadır. Gıda kontrol hizmetlerinin tek bir kuruluşta 
toplanması halinde dahi, mezbaha muayeneleri gibi, insan sağlığı 
yanında diğer amaçları da hedef alan kontrollar ve uluslararası 
uygulamalara giren kontrol işleri sit oldukları kurumlarca yürü
tülmeye devam edilmelidir.

14. Devlet Gıda Güvenliği Teşkilâtında asıl sorumluluk aut- 
laka Gıda Kontrol ve. Teknolojisi, Gıda Kimyası veya Gıda Bakteri
yoloji alanında uzmanlık eğitimi görmüş olan uzmanlara verilmeli
dir. Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yeniden gıda kontrolü ihtisası 
ihdas edilmeli ve bu uzmanlık eğitimi Sağlık ve Sosyal Tardım Ba
kanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar çer
çevesinde yapılmalıdır.

15. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı halen çalıştırmakta 
olduğu Kimyager, Biyolog ve Eczacılar, bu hizmet alanında daha 
etkin bir hale getirmek amacıyla programlanan ve verimlilikleri
ni arttırmaya yönelik bir süre içinde hizmet içi eğitimlere tabi 
tutmalı ve bu personele eğitimleri esnasında temel tıp ve Veteri
nerlik bilgileri verilmelidir. Bu konuda Bakanlıkların ve Üniver
sitelerin yetişmiş eğitici personelinden istifade etmek amaç adi
ni İmalidir.



10, ‘Tababet  Uzmanl ık  Tüzüğünden ç ıkar ı lmış  bulunan Gıda  

Kimyas ı  Uzmanl ık  da l ı  tekrar  konulmal ı  ve  bu  da lda  Gıda  Kontrol  

Eği t imi  veren Tıp ,  Veter iner ,  Fen ve  Fckacı l ık  Fakül te ler i  me

zunlar ına  uzmanl ık  ve  l i sans  üs tü  eğ i t im ver i lmel i  ve  g ıda  kon

tro lünde  görev  a lanlar ın  bu  sahada  uzman o lmalar ı  şar t  koşulma-  

l ıd ı r .  Yardımcı  personel in  k ı sa  devre l i  kurs lardan geç ir i lmes i  

sağ lanmal ıd ır ,

11 ,  Çeş i t l i  sahalarda  yapı lacak  kontrol ler  bakımından 

a l ınacak  numune ve  nezaret  iç in  ^sağ l ık  pol i s i 1 *  (Pol içe  Sa- 

nita i re )  kurulmal ıd ır .

12 .  Gıda  maddeler i  sa tanlar  b i r  eğ i t imden s o n r a  ser t i f i 

kaya  bağlanmal ı ,  ser t i f ikas ı  o lmayanlara  sa t ı ş  müsaades i  ver i l 

memel id ir .  Böylece  sokak sa t ıc ı lar ı  kontrol  a l t ına  a l ınabi lecek

t i r .

13 .  Uzun vadel i  o larak ,  g ıda  kontrol  h izmet ler in i  çeş i t 

l i  yönlerden yürüten b ir imler i  b i raraya  get i rerek  Başbakanl ığa  

bağl ı  özerk  ve  Katma Bütçe l i  Amerika 'da  P .D.A. , İngi l tere 'de  ve  

Almanya 'daki  g ib i  b i r  "Devlet  Gıda  Güvenl iğ i "  Teşki la t ı  k u r u l m a l ı  

lıdır.
Bu t ahakkuk  edinceye  k»dar ,  ha len  g ıda  kontrol  h izmet

ler in i  kendi  Kanunlar ın ın  vermiş  olduğu  yetkiye  dayanarak  yürü

ten Sağl ık  ve  Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  Temel  Sağ l ık  Hizmet ler i  Ge

nel  Müdürlüğü i le  Tar ım ve  Orman Bakanl ığ ı  Veter iner  İ ş ler i  Ge

nel  Müdürlüğünün ça l ı şmalar ı  b i r  Hükümet  Kararnames i  i le  koordi

ne edi lmel id ir .  Kurulacak  o lan  bu koordinasyon kurulu  y ı l l ık  

programlar ı  haz ır lamal ı ,  mevzuat ı  gözden gpçmrrfi. sorunlara  çözüm 

yo l lar ı  aramal ı ,  müşterek  denet imler i  düzenlemel id ir .  Sağlık ve 

Sosya l  Yardım Bakanl ığ ı  Kalk  Sağ l ığn  yönünden genel uygulama ve 

denet imi  yapmal ı ,  Veter iner  İ ş ler i  Genel  Müdürlüğü i se  kendi yet

ki  ve  sorumluluğu iç inde  g ıda lar ın  hi jyenik ,  ka l i te  ve  teknolo

j ik  yönden kontrol larmın yanında  araş t ı rma ve



eğit im hizmetler ini  yapacak bir  teşki lât ı  bünyesinde kurmal ı  veya 

mevcut  örgütünü gel i ş t i rmel idir .  Belediyeler in,  Gümrük ve Tekel  

Bakanl ığ ının ve  Ticaret  Bakanl ığ ının bu hizmetle  i lg i l i  yetki le

r i  kaldır ı lmal ıdır .  Zira  bu hizmetin aksamasında başta  Belediye

ler  o lmak üzere ,  bu kuruluş lar ın kıs ır  ça l ı şmalar ı  b ir inci  p landa 

rol  oynamaktadır .  Gıda  kontrol  hizmetler inin tek bir  kuruluşta 

toplanması  hal inde dahi ,  mezbaha muayeneler i  g ibi ,  insan sağl ığ ı  

yanında diğer  amaçlar ı  da  hedef  a lan kontrol lar  ve  ulus lararas ı  

uygulamalara .g iren kontrol  i ş ler i  a i t  o lduklar ı  kurumlarca  yürü

tülmeye devam edi lmel idir ,

14.  Devlet  Gıda Güvenl iğ i  Teşki lât ında as ı l  sorumluluk mut

laka Gıda Kontrol  ve  Teknoloj i s i ,  Gıda  Kimyası  veya Gıda Bakter i

yoloj i  a lanında uzmanlık  eği t imi  görmüş olan uzmanlara  ver i lmel i

dir .  Tababet  Uzmanlık  Tüzüğünde yeniden gıda  kontrolü iht i sas ı  

ihdas  edi lmel i  ve  bu uzmanlık  eği t imi  Sağl ık  ve  Sosyal  Yardım Ba

kanl ığ ı  ve  Tarım ve Orman Bakanl ığ ınca  bel ir lenecek esas lar  çer

çeves inde yapı lmal ıdır .

15.  Sağl ık  ve  Sosyal  Yardım Bakanl ığ ı  halen çal ı ş t ı rmakta  

olduğu Kimyager ,  Biyolog ve  Eczacı lar ,  bu hizmet  a lanında daha 

etkin bir  hale  get irmek amacıyla  programlanan ve ver imli l ikler i

ni  art t ı rmaya yönel ik  bir  süre  iç inde hizmet  iç i  eği t imlere  tabi  

tutmal ı  ve  bu personele  eği t imler i  esnas ında temel  t ıp  ve  Veter i

nerl ik  bi lg i ler i  ver i lmel idir .  Bu konuda Bakanl ıklar ın ve  Üniver

s i te ler in yet i şmiş  eği t ic i  personel inden i s t i fBde etmek amaç adi

ni  lmel idir .



ablo 27 Diğer Ülkelerde Gıda Kontrolünü Yürüten Kuruluşlar

Ülke idi j Gıda Kontrolünü 
Yürüten Kuruluşlar II III

Avusturya Sağlık Bak, Tarım ve Orman 
Bak.Vet.Teşk.

fcelçika Halk ve Sile Sağlığı 
Bak.Vet,Teşk.

^ortekiz Ekonomi Bak,Vet.Teşk.

f,Zelanda Tarım Bak. Vet .Teş.kilatı Sağlık Bak.

|tplya Sağlık Bak,Vet.Teşkilatı

İsveç Tarım Bak.Vet.Teşkilatı Sağlık E®k.

İjatı »lmanya
i

Sağlık Bak.Vet.Teşk. j İçişleri Bak. Tarım Bak 
Vet.Teşk.

Vietnam
1

Tarım Bak,Vet.Teşk. Sağlık Bak.

ÜeOE Milli Ekonomi Bak. 
Vet.Teşkilatı

Halk Sağlığı 
Bak.

Kamboçya Milli Ekonomi Bak, 
Vet.Teşkilatı

Halk Sağlığı 
Bak.

krjantın Tarım ve Hay ve r.c ılık 
B=k. Vet.Teşkilatı

Yunanistan Tarım Bak.Vet,Servisi Sa.-.lık Bak.
I apcr.ya Halk Sağlığı Bak,

finlandiye T a r a m Bak,Vet»Teşk. Sağlık E»ki

rBviçre I'İk Ekonomisi Ve t.Ser. Sa._llK Bak.

f.orveç "arım Bak,Vet.Servisi Sağlık Eak.

Cezayir
&

Tarım Bak.Vet.Servisi Sağlık Bak, içişleri 
Bakanlığı

Lğ.kser.burg I
T ar ım £®k.Vet.Ser visi Sağlık. Bak.

l*.B. Devleti Sa.'lık Bak. Tarım Sa/.
—i

İçişleri 
BDkan11»,
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Y ı l l a r 1975 ,1976 ■ 1977 1978 1979 1S80 1961 1982

Teft i ş  Sayıs ı 167.661 153-416 165.118 139.835 143.164 138.015 99.191 109.431

U Y G U N

Adet 163.159 133.076 136.488 123.2 .44 125.950 122.175 85.991 96.238

* 67 66,7 83 ,9 88 66 88,5 86 ,7 87 ,9

U Y G U N  

D E Ğ î L

Adet 24 .522 20.342 26,630 16.591 17.214 15.86C 13.20C 13.193

a ■ 13 13,3 16 ,1 12 12

LT\•
*

«
—

1
 

1—
1

13 ,3 12 ,1

Kaynak ;  Sağ l ık  ve  Sosypl  Yprdım Bakanl ığ ı



Tablo l 30 - Gıda Maddesi Satılan Yerlerin Kontrolü

Kaynak : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı



Y ı l l a r
i ----------------

1975
1

1976 1977

Mu ayana Sayısı 4.462.432 2.946.535 2.313-661

D T 0  U V
Adat 4.302.425 2.770.291 1.850.143

t 96,4 94 60

0 T 0 0 N 

D E Ğ İ L

Adat 160.007 176.244 463.556

i. 3,6 6 20

Kaynak s Sağlık ve Sosyal Yardım Bak°nlığ



1 1 a  r 1975 1976 1977

r e n e  Say ı s ı 31 .007 19 .040 27 .696

f.. T.  

G Ü N

Âdet 26 .687 15 .649 '  24 .402

* 86 ,7 8 2 . 67 ,  5

M.  T .

G U N  

Ğ î  L

«det 4.325 3 .391 3-494

i 13,3 16 12 ,5

Kaynak  :  Sağ l ık  ve  Sosya l  Yard ım B = k = r l i £ i



Teıblo : 33 içme ve Kullprma Sularının Bskteriy

Y ı l l a r 1 ■ 1 1975 | 1976 J 1977
1 1 I 1 1 1

Numune Sayışı
ı ı ı

•58.029 j 62.696 j 61.887 j 
ı ı ı

I. d. T.

]Y S 0 l

Adet
1 1 ' 

37.333 | 41.212 j 36.704 j
1 i i

i !

i
T

64,3 ! 65,7 ! 62,5 ı
1 l  1

1
I

1 1
1
L -  _ _.......... ............... ' 1 r  ■  i

İ l ı I
J- -1' T* | Adet i 20.696 i 21.4o4 | 23.163

i ı
i y î i) ı
0 S . j I L

K'oynnk : Senlik ve fosysl Y»rdi(t 3®k«nlığ

35,7 34,3 ■37,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



34 • v« Kullsnmn Sularının Ki«ıy»«*l «nplız Sor

a r 1975 1976 1977
■ .

1976

Ipyıer 6.836 5.336 6.346 7.362

• det 4.606 3.465 3.693 4.679

N i 67,3 64,9 61,3 63,5

«det 2.230 1.673 2.453 2.683

N
L i 34,7 35,1 36,7 36,5

Ksynpk :  Sağ l ık  ve  Sosynl  Yardım S^k^r ı l i fe i
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L •
Laboratuvar

Sayısı
Muayene edilen M u  » y e n e  S
Numune Sayısı

Normal Knrı

5 20 22.517 17 .063  
İ 75 ,7

1 .72
İ 7 ,

6 22 73-361 54 .878  
t 74 ,7

3 .66  
İ 4 ,

’7 22 66.174 55 .055
i 6 3 , 1

4 .74
İ 7 ,

r 8 22 62.670 53 .449  
* 85 ,2

4 .03
t 6 ,

19 24 61.538 53 .991  
t 87 ,7

2 .9  5  
t 4,

50 24 70 .353 62 .352  
İ 66 ,5

3 .02  
f 4 ,

51 22 72 ,454 54 .674  
f 75 ,6

3 .53  
i 4 ,

İ2 21 57,117
46 .338  
*  6 4 , 6

2 .42  
$ 4 ,

'n»k : Tarıa ve Oraan Bakanlığı Veteriner İ ş len  Genel  Müdür lüğü



VI. İşçi SAĞLIĞI VS İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 

Ao DURUM

Gelişen ve değişen endüstri ile toplumun, sosyo-ekonomik ya

pısı, çalışanlar ile çalışma çevresi arasındaki ilişkilerin ünemir.i 

giderek artırmaktadır.

Sanayileşme ve bunun topluma yansımaları, aslında ülkels 

rin b\. vönde geçirdikleri aşamalara göre de, bir takım değişikliK_er 

göster ekte ise de genel olarak sağlık sorunları aşağıda açıklanan 

üç ana başlık altında sınıflandırılabilir.

Çalışanlara yansıyan sorunlar

Bilindiği gibi iş ile insan arasındaki ilişkiler,M.Ö. 37C 

lınüa dippoerat tarafından ele alınmış; kurşıaı zehirlenmesi belir. - 

leri ayrıntılı bir biçimde tarif edilmiştir. Günümüzde ise, çalı 

şan k i r i  çalışma ortamı ile birlikte düşünülmekte ve

- İş çinin çalışma nedeniyle sağlığının bozulmasını önlert

- İşçiyi işi ile ilgili tehlikelerden korumak,

- işçiyi iş çevresine ve işine, işi ve çalışma şartlarını 

çiye ulamak, bu sebeple de işe girerken sağlık muayenesinden e-,

rilme işin devam süresince de muayyen aralıklarla sağlık kantrci:

ri ya; k.



- Meydana çıkan her çeşit sağlık zararlarını, meslekî zehir
lenme ve hastalıkları tesbit etmek, iş kazası ve meslek hastalığı 
sayılarını azaltma çalışmaları yapmak, gibi koruyucu sağlık hiz
metlerinin uygulanması esas olarak kabul edilmektedir.

Çalışma ortamına yansıyan Borunlar

- Sıcaklık, nem, havalandırma, aydınlanma, renk, ışınlar, 
hava basıncı değişikleri, titreşimj gürültü v.b. fiziksel etkenler,

- Metaller, çözücüler, asitlen-alkaliler, türlü zehirli gaf

lar, pestisitler gibi kimyasal etkenler olabilir.

Bunların yanında, tozlar, biyolojik etkenler, iş düzeni,er- 
gcnomik düzen gibi etkenler de çok cfrıemli sağlık sarımları olarak sa
yılmaktadır.

Çevreye yansıyan sağlık sorunları

Ülkemizde de belli bir düzeye ulaşan sanayileşme doğal ola

rak beraberinde tüm insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
şaftların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tekniğin getirdiği 

özel tehlikeler ve zararlardan toplumun mümkün olan oranda korun
ması için bilimsel bir yaklaş imla planlı çalışmalar yapıİması, ge
lişigüzel önlemlerle yetinilmemesi artık zorunlu hala gelmiş bulun
maktadır.

Sanayileşmenin topluma sağladığı maddî i mk İm arı ve üstünlük
ler yanında, usun süre çevreye yaptığı olumsuz etkiler dikkatten uzak 
kalmıştır. Fakat, özellikle 1950 yılından bu yana, değişik sanayi ku
ruluşlarının, fabrikalar, rafineriler, maaen ocakları, kuvvet



santralları, nükleer enerji reaktörleri v.b. bulımdükları çevrede 

meydana gelen değişiklikler, bir "çevre kirlenmesi" sorununu meyda

na getirmeye başlamıştır. Su, toprak, hava kirlenmesi artık ileri 
teknolojinin bir yan ürünü olarak kabul edilmekte ve doğadaki eko

lojik dengenin bozulması ile savaşmak için adeta yeni teknoloji

ler geliştirme çabası bütün ileri ülkelerin önemli bir sorunu halli-* 

ne gelmektedir.

Ülkelerin ve insanın sanayileşmeden vazgeçemeyeceği düşüncesin
den hareketle, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunlara 

çöziim bulabilmek için halihazır durumun incelenmesi önemli olmak

tadır.

l.îşçi Sağlığı ve îş Güvenliği île İlgili Kuruluşlar ve Hizmet

Alanları

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

24. i..19 30 tarihinde kabul edilmiş ilan 1593 sayılı Umumi Hıfzıa- 
sıhha Kanunu ile sağlıklı bir nesil yet::' irilme8i için gereken bütün 
sağlık \m sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi Bakanlığın sorum- 
luluğuna verilmiştir. Kanun 2. maddesinde, "mesai ve san'at hıfzıs- 
sıhhaaı" terimi ile iş seğlığı hizmetleri da birlikte ifade, edil

mektedir. *

9.6.19J6 tarih va 3017 sayılı kanun ila de, U.K.K.da belirti

len tüm sağlık ve sosyal yard;ra hizmetlerinin yürütülmesida, Ba
kanlığın teftiş Heyeti Reisliği e Müfettişleri görevli sayılmaktadır.

Bakanlık, bu hizmetlerin tümü ila y ırt çapında dengeli olarak 
dağıtılma, .m teinin amacı ile y;: pılsn hiznet geliştirmelerini, 5.0cak
1971/22 cayılı "Sağlık Hizmetleri dosyalleştirilcosi Hk.



Kan m ile köyden kente doğru, sağlık evi sağlık ocağı-Bölge Hastane

si, Grup Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü zincirli şeklinde organize et

miş, ayrıca Bakanlığa bağlı Eğitim-Araştırma ve Danışmanlık Merkezi" 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi gibi kuruluşlarla destek 

sağlamıştır.

Çalışma Bakanlığı

/.6.1945 de, İktisat Vekaletine bağlı bulunan İş Dairesinin Ba

kanlığa dönüştürülmesi ile kurulmuştur.

484i sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hk.da Kanun'- 

•ıa, çalışma hayatının düzenlenmesi; .çalışanların hayat seviyelerinin 

yükseltilmesi; çalışanlar ile çalıştıranların arasındaki ilişkilerin 

memleket yararına ahenkleştirilmesi; memleketteki çalışma gücünün, ge

nel refahı arttıracak süratte verimli kılınması; sosyal güvenliğin 

sağlanması, prensip olarak kaydedilmiştir.

Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Daire Başkanlığı: 27.2.1982, 

:,'1234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel Müdürlük iken Daire 

Başkanlığına dönüştürülmüştür.

Bu birim, çalışmaların sağlık ve güvenliği konularında çalışma

lar yapar.

81 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 12.12.1950 de, 5690 sa

yılı kanun ile onanmış olmasına rağmen, ülkemizde işçi sağlığı ve 

iş güvenliği alanında ancak 1960 yılından sonra Bakanlık bünyesinde 

tazı çalışmalar yapılmış ve 1963 yılında 174 sayılı Kanun kabul ile, 

kadrolar ve giderleri Sosyal Sigortalar Kurumundan karşılanmak üzere, 

t&im ve mühendislerden oluşan Iş Güvenliği Müfettişliği Teşki

l a t ı  kurulmuştur.



Teşkilatın görevleri; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güven

liği denetimi yapmak, iş kazalarını ve mesleki etkilenmeleri ince

lemek ve araştırman:, iş yeri kurma projelerini değerlendirmen;, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna danışmanlık yapmak, olarak özetlenebilir.

İlk olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak Grup Başkanlıkları 

kurulmuş, zamanla ülke çapında daha yaygın hale getirilmiştir.

Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim ve Araş

tırma Merkezi (Enstitü) (İ.S.G.Ü.M.): iyb9 yılında, Türk Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında ortak bir pro- 

j e olarak kurulmuş tur-.

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği konusunda ülke düzeyinde koordinas

yonu sağlamak, bilimsel inceleme ve araştırır, -ur yaparak ülke için en 

uygun modeli tesbit etmek, temnolojik. gelişmelerin ışığı altında ko

nu ile ilgili personelin eğitimini sağlamak, başlıca görevleri ara- 

sındac ır.

1-74 yılında, endüstriyel gelişme potansiyeli, işyerlerinin da

ğılım. dikkate alınarak, aynı proje çerçevesinde 6 ilde İSGÜM Belge 

Labor-. uvarları kurulmuş tur. ( İstanbul- İzmir-Bursa-Adana- Zangüliak-

Samsu

:. GUM'ün kurulması ile ülkemizde ilk defa olarak işyerleri or

tam analizleri ve işçi tarama muayeneleri yapılmaya başlanmış ve 

mesle. hastalığı teşhisleri konusunda bilimsel yöntemler uygulan
mıştı: ,



Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı: 174 sayılı Kanu

nun 197b yılında yürürlükten kaldırılmasından sonra, 28.8.1979 ta

rihli İş Teftiş Tüzüğü gereği olarak kurulmuştur. Bu Kurul'a Bağlı 

iş güvenliği müfettişleri, 9 Bölgede, Grup Başkanlıkları olarak gö

rev yapmaktadır.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1946 yılında, 4792 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan İşçi Sigor

taları Kurumu, 1965 yılından sonra Sosyal Sigortalar Kurumu adı altın

da faaliyetini sürdürmektedir.

Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile bu Bakanlığa bağlanan 

kurum, "İş hayatında türlü hallere karşı, ilgili Sigorta Kanunu hüküm

lerini uygulamak" amacına yönelik hizmet vermektedir.

1.3.1965 tarihinden sonra, 506 sayılı Sosyal Sigorta Künunu ile 

türlü sigortalılık durumları ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konu

ları ile ilgili maddeler yer almış ve çalışmalar bu yöne de akta

rılmıştır.

- İş kazası ve meslek hastalığı tanımı,

- Sağlanacak yardımlar, tarifi, süresi,

- İş verenin yükümlülüğü,

- Geçici iş göremezlik ödeneği,

- Sürekli iş görmezlik geliri,

- ölen kazalının eş ve çocuklarına gelir bağlanması,

- İş ve işyerlerinin kontrol ve denetimi.



Bu maddelere göre ;

- îş kazasına uğrayan işçiye, kurumu tarafından işe el kanunca— 
ya kadar gereken sağlık yardımı işveren tarafından yapılır*(¥.15)

- İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan kimsenin, öngörülen 
tedbir ve tavsiyelere uymadığı, tesbit edildiğinde, ödemelerde kısıt

lama yapılacağı hükmü getirilmiş tir.(M.17)

- İş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili enlemleri 
almamış olan işverenden veya kusurlu görülen kişiden sigortalıya yapı

lan ödemelerin geri alınacağı M.26-27 de yer almıştır.

- Tedavi Hizmetlerinin dışında kalan koruyucu hekimlik konusu 
Sosyal Sigortalar Kurumunun insiyatifine bırakılmıştır. 1963 ve 1967 

yılları arasında yürürlükte kalan 174 sayılı Kanın gereği, Sosyal Si

gortalar Kurumu; iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi yo
lunda, dolaylı olarak katkıda bulunmuştur. Yine 506 sayılı fanın ile 
kurumun teftişe yetkili memurlarına, teftiş, kontrol ve denetim sı
rasında, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine 
ayrıkı durumları, yetkili makamlara intikal ettirme görevi de veril
miştir. Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 124.velj0. maddeleri amir 
hükümleri gereği olarak açtığı iki meslek hastalıkları hastanesinde, 
meslek hastalıkları ile ilgili tedavi, inceleme ve araştırma çalışma
larına hız vermiştir. Bu hastanelerin kurulmasından önce bu tür ça
lışmalar "Tüm Sağlık Bakımı Projesi" çerçevesinde, yine Sosyal Si
gortalar Kurumu ile İSGÜ¥ arasında biri' te yürütülmektedir. (Proje 
yürürlük tarihi 7.7.1983)
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Konu ile İlgili diğer, kuruluşlar

- Üniversiteler

Tıp Fakültelerinin bünyelerinde koruyucu hekimlik, hijyen gi- 

di kürsüler ve merkezler kurulmuştur. Çubuk-1 anice İşçi Sağlığı 

Merkezi :(.yiSMEJ Teknik Üniversitelerde, Endüstri Mühendisliği ve 

Çevre Mühendisliği Bölümlerinde, Ergonomi ve iş güvenliği ile ilgi

li birimler kurulmuştur.

- Mahalli Yan e timler

Belediyeler Kanunu gereği genel sağlık ve güvenlik önlemleri 

içinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini de sağlamakla yükümlü bulun

maktadır.

- SEGEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNIüO arasında yapılan bir an

laşmaya dayanılarak kurulan bu merkez, sanayide eğitim yolu ııe tek

nik elemanların oryantasyanunu sağlamak ve ış güvenliği nasyonunu 

kazandırmak gibi çalışmalar da yapmaktadır.

- Millî Prodüktivite Merkezi

ış Kazalarını önlenmesine ilişkin geniş araştırmalar ve Prodük

tivite çalışmaları yapmaktadır.

- Türk Standartları Enstitüsü



Enstitüde EuAlanılan makinaların standardlarının hazırlanması, 
özellikle makina koruyucularının imalât sırasında yer alması gi
bi konularla, iş kazalarını &ılemeae katkıda bulunmaktadır.

- Meslek Kuruluşlar, Tabip Odaları, Mühendis Odaları, Mühendis 
Odaları vb. hu kuruluşlar da eğitim, seminer gibi çalışmalarla iş
çi sağlığı ve iş güvenliği konularını ele almaktadırlar.

- İşveren-işçi Teşekkülleri

îş Sağlığı ve iş güvenliği konularında, ilgili hakanlık ve kuru
luşlarla işbirliği yaparak, gerekli eğitim ve araştırmalara katkı
ları isabetli olmaktadır.

20 îşçi Sağlığı ve îş Güvenliği Mevzuatında Mevcut Durum

Türk İş Mevzuatı çerçevesinde, ilgili Bakanlıkların uygulamakla 
yükümlü oldukları Kanunlar özetle;

1475 Sayılı îs Kanunu

73-82 maddeler işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hususla
rı kapsamaktadır. Diğer ayrıntılar Tüzük ve Yckıetmeliklere bırakıl
mıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

173-180. maddeleri çocuk kadın ve diğer işçilerin çalıştırılma
sında uyulması gereken özel hususları belirtmektedir. Eu Kanını*» 
İ2.babı, Gayri Sıhhi Müesseselerle ilgilidir.



506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

İş Kazası, meslek hastalığı tanımları (M.H-A,B), sağlık yardım

ları, kaza ve maslek hastalığından ölümü halinde hak sahiplerine 
bağlanacak gelirler, gibi hususlar hükme bağlanmakta, ve Sosyal Sigor
ta sağlık işlemleri Tüzüğü ile ae bu konulara açıklık getirilmektedir.

Diğer taraftan^ Borçlar Kanunu-ve Belediyeler Kanunu'da bazı hüküm
leri ile iş hayatı sorunlarına ışık tutmaktadır.

yiıüklar

İş kanunu ilgili maddelerine göre çıkarılmış bulunan :

- İŞÇİ Sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü,
- Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışı

lan işlerde alınacak tedbirler H.Tüzük,
- Ağır ve tehlikeli içler .tüzüğü,

- İş yerlerinde işin durdurulması veya iş yerlerinin kapatılma

sına ilişkin tüzük,
- İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Kurulları H.Tuzük,
- Gebe veya emzikli kadın işçilerin çalışma koşulları ile emzir

me odaları ve çocuk bakım yurtları (kreş) nk.Tüzük,
- Sağlık kuralları bakımından günde en sus b saat veya daha az ç*~ 

lif Uması gereken işler -Hk.Tüzük.
- İş teftiş Tüzüğü.

- Sakatların ve eski hükümlülerin çalıştırılması hakkında yönet

melik,
- İşyeri hekimlerinin çalışma şartları ile görev ve yetkileri hk. 

yönetmelik.



B, ÖNERİLER

Genel hedef, çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlikle ilgili 
riskleri asgarî düzeye indirmek, sürekli denetim ve gözetim altın
da tutmak üzere gerekli tüm hizmetleri gerçekleştirmektir»

Gelişmekte olan ülkeler, son yıllarda, endüstrileşme hareket
lerine bağlı, .olarak s o sy o-ekonomik sorunlarla yüz yüze gelmişler
dir. Özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorıaılar, sağ
lık hizmetlerinin yetersiz dağılımı, yönetimdeki aksaklıklar, eği
tim yetersizliği, yüksek orandaki işsizlik ve ekonomik zorlanma-, 

lardan kaynaklanmaktadır. Bu somlara ek olarak yürürlükteki mevzu
atın yetersizliği, teknoloji, makina ve hammadde seçiminde sağlık 

ve güvenlik risklerinin gözden uzakta tutulması, bu alanda verile
cek hizmeti zorlaştırmaktadır. Hizmetin ifası hususunda, Devlet-İşçi- 
Işveren üçlüsü sorumlulukları paylaşmakta ise de en büyük görev Ça

lışma Bakanlığına düşmektedir.

1. Çalışma Bakanlığı tarafından çalışma hayatını ilgilendiren 
mevzuatta, özellikle iş Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılma
lı; iş güvenliği konularındaki eksiklikleri tamamlayıcı enlemler alın
malı; mevzuatın uygulanması temin edilmeli ve ayrıntılı yönetmelik
lerle belirlenmeli; îş Teftiş Tüzüğü yeniden düzenlenmelidir.

2. Denetim-İnceleme ve araştırma hizmetlerinin ülke düzeyinde 
yaygınlaştırılması için müfettişler ile teknik ve sağlık yardım 
cı personel khdroları takviye edilmelidir. "Iş Kanunu'na tabi 
işyeri bulunmasına ve 2.228*4 3y sigortalı sayısına karşı, 133 İş Gü
venliği Müfettişi vardır. İşyerlerinin yılda en az bir defa denet
lenebilmesi için müfettiş sayısının 1000 den fazla olması gerekmek
tedir, (ly öl S.S.K. istatistikleri)"



3» Koruyucu hizmetlerine gerekli ime m verilmelidir." İş çilerin 
eeğlıklı çalışmaların an temin edilmesi vs mesleki hastalıkların araş
tırılması konusımda denetim yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bün
yesindeki Müfettişler arasında hiç hekim müfettiş kalmamıştır."

4. 147b sayılı iş Kanununun 79 «maddesine göre , işe giriş ve pe

riyodik safilik m usy en el e rin in usiltfc.9 uygun olarak yapılmasa, sağlan
ası ıfi-ır. «İşj®ri hekimlerinin çalışma şartları ile görev vs yetki
leri hakkında y&ıetnalik, yürürlüğe gizmiştir* Diğer taraftan Sosyal 
Sigortalar Kurunu sağlık tesisleri ve hu muayenelerin yapılması 
hususunda devreye girasslidir, çünkü sigorta prensiplerinin başında, 

sigortalanacak kişilerin safilikli ve çalışacakları işe bedence uy- 
gmlufitnıeı ta»biti gelmektedir.İşçi sağlığı dispanserlerinin de ku
rulması ve kaıuya çözüm getirecektir."

5. Iş yerlerinin kuruluş vs işletilmeleri ile ilgili resmi 
işlemler son derece karışık vs külfetlidir» Bu husus için de,' böl
genin en büyük mülki âmirinin başkanlığında ilgili Bakanlıkların 
elemanlarından oluşan bir kurul tarafından, verilen raporla hiz- 

«eti uygun görülmektedir.

6. Ülkemizde iş kazalarının msydma gelmesinde önemli bir fak
tör sayılan makin# koruyucuları ile kişisel koruyucuların üretimi 
teşvik edilmeli, kalite ve sayı yikılinden yönlendirilmeli, imâli müm- 

kifet olmyanlaran ithali sağlanmalıdır.'

7» Meslek hastalıkları alanındaki araştırmalar hızlandırılmalı, 
mealek hsstalikları hastanelerinin acıları arttırılmalıdır. "a.S.K. 
'V® iscüa taraf andan yapılan oir araştırmada 3uuu sigortalıdan i>86 
««ada Basleki deraatoz teebit edilmiştir.



Kcmu ile ilgili teknik ve tıbb£ laboratuvarlar desteklenmeli, İSGÜM '- 

ün imkânları genişletilmelidir.

8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalırmı işyerlerinin de 
destekleyecek önemli bir birim olan "İşçi sağlığı ve işçi Güvenliği 
Kurulları'nm çalışmaları sağlanmalıdır. Bu konularda gerekli teknik 
ve iş hekimliği hizmetleri, iş kazaları ve meslek hastalıkla!'inin de
netlenmesi, ilk yardım organizasyonu, istatistik! bilgilerin derlen

mesi, iş başında eğitim vb. gibi etkinlikler kurullar tarkafından ye

rine getirilebilir.

9.50'den az işçisi olan iş yerlerinde, organize sanayi bölgeleri, 

işyeri yoğun bölgeler vs. işçi sağlığı ve iş güvenliği, hizmetleri 
yetersizdir. İşyeri hekimleri ile ilgili yönetmelikte yer alan "İş

yeri ortak sağlık birimleri" ile işçi sağlığı dispanserlerinin kurul
ması ile dağınık ve küçük işyerlerine de hizmet iletmek mümkün olacak
tır.

10. Üniversitelerde, Tıp Fakülteleri ders programlarında, işçi 
sağlığı, iş hekimliğij meslek hastalıkları konularının daha geniş 
olarak yer almasının temini ile iş hekimliği uzmanlık dalına ağır
lık dalına ağırlık verilmesi, Teknik Üniversitelerde iş güvenliği 
mühendisliği bölümlerinin faaliyette geçirilmesi ve yetişecek ele
manların teknolojik yeniliklere paralel bilgi tazelemeleri ve fır
sat tanınması için gerekli önlemler alınmalıdır.

11. S.S.K., İşçi ve İşveren Kuruluşlarının da, işçi sağlığı ve 
iş güvenliğine ilişkin temel sağlık hizmetlerinde danışmanlık ve 
koordinasyon konusunda aktif iştirakleri sağlanmalıdır.



12. Çalışma Bakanlığı Kuruluş, Kaaunu'nun 17»maddesinde yer alan 

"Çalışma Meclisi" ne işlerlik kazandırılarak, çalışma bayatının 

sorunlarının tesbiti ve 9özüm yolları konularında üniversiteler 

ve Zehirlenme Enfermaaycn Merkezi gibi ilgili kuruluşların tümü ile 

koordine bir çalışma mümkün olabilir» Bu nedenle Başbakanlık Çev

re MtLs.'nın Koordinatörlüğünde ve Çalışma Bakanlığının Sekreterya- 

sında,mll£t seciyede kurulacak "İşçi Sağlığı ve ±ş Güvenliği Yük

sek Kurulu" ile bu alandaki hizmetlerin dağınıklığına ve faaliyet

lerdeki dublikaaycniara kısa vadede çözüm sağlanabileceği ümit edil

mektedir.



VII. AİLE PLANLAMASI, ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENME 

A. DURUM

Sosyo-ekonomik gelişme ile nlifus arasındaki ilişki kalkınma çaba

larında nüfus sorunlarına özel bir ağırlık verilmesini qerektirir. 

Kalkınmakta olan ülkelerde nüfusun üç temel öğesindeki (ölümlerdeki 

düşüş, yüksek orandaki iç göçler ve kentleşme ile doğurganlığın yük

sekliği ve zaman içinde yavaş azalması) değişmeler sonucu hızla art

makta ve belirli bölge ve mekanda yığılmaktadır. Bu durum sosyal ve 

ekonomik gelişmede önemli engeller oluşturmaktadır. Başka bir anlatım

la,, söz konusu ülkelerde milli gelirin artısında, hızlı nüfus artışı 

nedeniyle önemli artışlar s ağlanmamaktadır,

Türkiye'de nüfus artış hızı son yıllarda düşmekle birlikte yüksek 

düzeyini sürdürmektedir, öte yandan sosyal ve ekonomik gelişmeyi hız

landırmak benimsenen bir politika olmasına karsın; amaçlanan hedefe 

ulaşılmamasında hızlı nüfus artışı ve doğurduğu sorunların payı büyüktür.

Nüfus alanında Türkiye'nin karşılaştığı sorunlardan ilki, basta 

bebek ölümleri olmak üzere çocuk ve yetişkin ölümlülüğünün yüksekliğidir. 

Kaba ölüm hızı son yıllarda binde 10-12 düzeyine kadar inmiş olmakla 

birlikte yine de yüksek bir düzeydedir. Bebek ölüm hızı ise gerek dünya 

ölçülerine gerekse bizimle aynı gelişmişlik düzeyinde olan ülkelere göre 

yüksektir. Ortalama olarak yeni doğan çocukların binde 120 * s i bir yasını 

tamamlamadan ölmektedirler, Yine aynı seklide kırsal alanlarda bu hız 

daha da yüksektir.



Yine TUrkiye'de aşın doğurganlığa bağlı ana sağlık düzeyi çok dü- 

şüktUr. Her 10 bin doğumda 20 anne ölmektedir. Bu ölümlerde istenmeyen 

gebeliklerin sonlandı rıİması için kadınların kendi girişimleri ile çocuk 

düşürmelerinin de payı büyüktür.

Nüfus alamda karşılaşılan ikinci önemli sorun, doğurganlığın 

yüksek düzeyde olması ve düşme eğiliminin düşük olmasıdır. Ülkemizde 

kaba doğum hızı binde 39-32 civarındadır. Yüksek doğurganlığın sonucu 

olarak ortaya çıkan hızlı nüfus artışı aşağıda özetlenen sorunları 

ya ratmak tadı r;

- Yas dağılımını önemli sonuçları olacak şekilde etkilemektedir. 

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ü 15 yaşından daha küçüktür. 65 ya

sın üzerinde nüfus göz önüne alındığında Türkiye'de bağımlılık oram 

büyümektedir.

- Bağımlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüksek olması, 

tüketimi artırmakta ve tasarrufları kısıtlamkatadır. Eğitim ve sağlık 

g1b1 hizmetlere talep artmakta aile ve kamu kaynaklarından bu hizmetlere 

önemli kaynak ayrılmaktadır. Tasarrufların sınırlı kalması, sermaye 

birikiminin istenen «SJzeyde gerçekleşmesini engellemekte ve bundan ötürü 

ekonominin büyüme hızı olumsuz biçimde etkilenmektedir.

- Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu istihdam sorunu, hızlı nüfus 

artışı 11e yakından ilgilidir. Her yıl işgücü alanına kablan yaklaşık 

TOÖ'bln kişiden ancak 1/3'üne verimli sayılabilecek iş sağlanabilmektedir.



Geriye kalanlar daha çok verimsiz veya verimi düşük hatta sıfıra yakın 

islere yönelmektedir. -

-Kentlerin nüfusunun hızlı bir şekilde artması yerleşme, konut 

ve ulaşım sorunlarım karsımıza çıkarmaktadır.

- Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinin karşılaştığı ve ağırlığım 

Türkiye'nin de hissetmeye başladığı beslenme sorunu hızlı nüfus artısı 

ile önemli sorunlar yaratmaktadır.

Türkiye'de ağırlığım duyurmaya başlayan enerji, çevre ve yerleşim 

sorunlarım nüfustan soyutlayarak ele alma imkânı voktur. özellikle 

büyük kentlerdeki çevre ve hava kirliliği hızlı nüfus artısının kaçınıl

maz olumsuz bir sorunudur.

Ne var ki, bütün bu sorunları tümü ile hızlı nüfus artısına bağla

mak ve nüfus artışım yavaşlatmakla çözüme ulaşılacağını söylemek de 

gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Açıklamalar nüfus konusunun toplumsal 

yaşantımızaaki önemini vurgulamak ve bu konuda toplum olarak daha duyar

lı olmamız- belirtmek için yapılmıştır. Bu nedenle Kalkınma piânfhda, 

nüfus değişkeni ile öteki sosyal ve ekonomik değişkenler arasında organik 

bir bağ kurulmasının yararlı olacağı açıktır.

Sosyc-ekonomik kalkınma süreci, yalnız toplam ya da kisisel gelir

deki bir a".mayı değil, aynı zamanda çeşitli sosyal ve ekonomik değişken

lerdeki de smeleri de içerir. Bucfeğismenin bazı önerileri kadının eğit’r
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düzeyinin yükselmesi, tarımda pazar için üretime açılma, kentlere göç 

ve kentlileşme, kadının geleneksel rol ve statüsünün değişerek yeni 

konulara ulaşmasıdır,

- Değişik ülkelerde ve Türkiye'de yapılan çalışmalar, kadının 

eğitim eksikliğinin doğurganlık üzerindeki olumsuz etkisini ortaya 

koymuştur.

- Kentlilesen kişinin, daha az sayıda çocuğa sahip olma arzusu 

ve bunu gerçekleştirmesi günümüzde Türkiye'de de gözlenen bir olgudur,

- Kırsal alanda pazar için üretim yapan ailelerin geleneksel Üretim

de bulunanlara göre sahip olduklar çocuk sayıları daha azdır.

- Kadının ve özellikle toplumun değer yargıları ve gelenekleri 

değiştikçe doğurganlıkta bir azalma görülmektedir.

Bugün Türkiye'de evli çiftlerin genellikle istediklerinden daha 

fazla sayıda çocuğa sahip oldukları kesin olarak bilinmektedir. Ayrıca 

istenmeyen gebeliği sona erdirmek için başvurulan çocuk düşürme olayla

rının sıklığı da ülkemizde bir gerçektir.

Küçük aileyi benimsemiş,istenilen ve ideal çocuk sayısı zaman 

içinde azalan Türk toplumunda, doğurganlık düzeyinin düşmesi bakımından 

belli ve açık bir’potansiyelin varlığını kabul etme durumundayız. Bu 

potansiyelin değerlendirilmesi ve doğurganlığın düşürülmesi, götürülecek 

hizmetin başarısı ölçüsünde etkilenecektir.



IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nın dört yıllık döneminde, aile plan

laması uygulamaları temel sağlık hizmetleri içinde yürütülmüştür. Hizmet

ler, sağlık ocakları, aile plânlaması ve ana çocuk sağlığı kurumlan, 

doğumevleri ve hastanelerde etkili yaygın ve sürekli olarak sürdürülmüş

tür. özellikle sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş illerde hizmetler 

kasaba düzeyinden kırsal yerleşmelerdeki sağlık ocağı düzeyine i ndirile- 

rek hizmetin halkın ayağına götürülmesine çalışılmıştır. Bu dönemde aile 

plânlaması hizmeti veren sağlık kurumlarından gelen uygulamalar Tablo 371 — 

de görülmektedir:

TABLO 37: YILLARA GÖRE AİLE PLÂNLAMASI UYGULAMA ÇALIŞMALARI (1979-1982)

1979 = 100 

Aile Plânlaması Yöntemi

YILLAR RAHİM içi 

ARAÇ

ENDEKS HAP ENDEKS KONDOM ENDEKS

1979 58.952 100 34.460 100 21.637 100

1980 96.171 163 89.381 259 64.368 297

1981 112.971 192 123.590 358 89.066 411

1982 * 106.422 181 127.541 370 133.810 618

1982

(Tahmin)

121.625 206 145.761 423 152.928 707



Yine bu dönemde gebeliği önlemek için herhangi bir aile plânlaması 

yöntemi kullananların dağılımı Tablo 38‘de verilmiştir.

TABLO 38: GEBE KALMA RÎSKÎ ALTINDAKİ KADINLARIN YAŞ GRUPLARI VE KULLANILAN 

YÖNTEMLERE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI (1982)

YAŞLAR

TOPLAM 25 25-34 35-44 45 +

Hap 871 8.3 10.3 5.9 4.1

Rahim içi araç 4.0 4.9 5.1 3.0 1.5

Kadın için diğer bilimsel 

usuller .4 .0 .4 .6 .5

Yıkama 5.7 3.4 4.3 8.3 11.2

Kaput 4.1 2.1 4.6 4.7 6.1

Tehlikesiz günler 1.3 1.1 1.8 1.0 .5

Geri çekme 22.2 14.8 23.9 26.1 24.0

Cinsel Birleşmede 

Bulunmama .1 .0 .1 .1 .0

İğne .4 .2 .3 .7 .5

Erkeğin kısırlaştırılması .2 .0 .2 .5 .0

Kadının kısırlaştırılması .6 .0 .5 1.1 1.0

Rahim içi halkın 

kullandığı usuller 3.0 2.0 4.3 2.4 2.0

Diğer .3 .2 .2 .7 .0

Kaynak: HONEE; 1980 Türkiye Doğurganlık Araştırması 1978, Cilt 2.S:323

Ankara



Gebe kalma riski altındaki kadınların yüzde 49.7'si halen her

hangi bir yöntem kullanmamaktadır. Buna karsın yöntem kullananların 

çoğu (yüzde 32,5) etkisiz yöntem kullanmaktadır. Etkili olarak bilinen 

yöntemi kullananların yüzdesi ise 17.7‘dir. Doğurganlığın yüksek olduğu 

yaş gruplarında (25-34 ve 35-44) herhangi bir yöntem kullananların oram 

artmakta,fakat kabaca üç kadından ikisi etkisiz yöntemleri kullanmaktadır.

B. ÖNERİLER

Nüfus artış hızındaki bir azalma kalkınma çabalarım daha verimli 

kılacak ve daha sağlıklı bir toplum düzenine ulaşmada yardımcı olacak

tır. Bu süreçte öncelik verilmesi gereken politikalardan ilki nüfusun 

sağlık şartlarım iyileştirmek ve yaygınlaştı rmaktır. Söz konusu sorun

lar ülkemizde iki noktada odaklaşmaktadır;

Planlı dönemde Türkiye'de ölüm oranlarında önemli sayılabilecek 

düşmeler olmuştur. Bununla birlikte özellikle çocuk ve bebek ölümlülüğü 

gelişmişlik düzeyi bakımından benzerimiz ülkelerde olduğundan daha yük

sektir. Buna ek olarak yetişkin ölümleri içinde anne ölümleri de yine 

yüksektir. Söz konusu ölümlerin düşürülmesi sağlık alanında önemli 

olduğu gibi doğurganlığı dolaylı olarak azaltacak etkisi de olacaktır. 

Doğurganlığı dolaylı olarak etkileyecek ölümlerin ortak özelliği, doğ- 

-uaan doğurganlığa bağlı olmamaları buna karşılık daha düşük bir doğur- 

S" i ı ğı desteklemeleri di r.



Nüfus politikasında ikinci nokta doğurganlığın düşürülmesidir.

Plan içerisinde alınacak önlemlerden bir kısmı doğurganlık üzerinde 

doğrudan, bir kısmı da dolaylı etki yapacaktır. Doğrudan ölümlerin 

başında aile plânlaması ve ana çocuk sağlığı programlarının başlatılması 

ve yürütülmesi gelmektedir» Söz konusu faaliyeti Aile Plânlaması ve 

Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. IV. Beş Yıllık Plan 

döneminde (1982), 1965 yılında kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü 

ile Ana Çocuk Sağlığı f>üdürlll§ü birleştirilmiştir. Birleşme, hizmet

lerde etkililik ve kaynaklarda tasarruf açısından önemli yararlar 

sağlayacaktı r.

- Genel Müdürlüğün yürüteceği aile plânlaması programları doğur

ganlığı d&işümsg yanında, ailelere istedikleri sayıda ve zamanda çocuk 

yapma imkânını sağlayacaktır. Büylece ananın ve çocuğun sağlığı korunur

ken ailenin mutluluğu artacaktır. ,

- Genel Müdürlük kendi çalışmaları yanısıra bu alanda faaliyet 

gösterecek resmi ve özel kuruluşları destekleyecektir.

- Aile pllnlamssı uygulamalarım ülke düzeyinde yaygınlaştırmak 

amacı ile hekim dışı sağlık personelinden (ebe-hemş i re) de yararlanılması 

hizsssetîn uygulanmasına geniş ölçüde katkıda bulunacaktır»

~ Doğrudan önlemler arasında İstenmeyen gebeliklerin hastefeaae 

fKtlennde sağlıklı bir biçimde soru^aocbrfLmaeıiIe sterilizasyön 

kfimılannde düzenlemelerin bir sonuca ulaştırılması gereği açıktır.

Ancak b»l, b,2 ve b.3 de belirtilen aile plânlaması hizmetlerinin yay-



g ın l a ş t ı n İmas ı  ve  e tk in l e ş t i r i lmes i  zaman  i ç i nde  kü r ta j  uygu lamas ın ı  

h ı z l a  düşü recek t i r .

Bu  çe r çevede  hede f ,  "a i l e l e r i n  sağ l ı k  düzey le r i n i  yükse l tmek ,  

a i l e l e re  kend i  sosyo -ekonomik  düzey le r i ne  gö re  i s t ed i k l e r i  say ıda  çocu 

ğa  sah ip  o lma la r ım sağ layacak  uygun  ve  e tk in  a i l e  p l ân l amas ı  h i zmet l e r i  

sunmak"  o lmak tad ı r ,

1 .  Tüm nü fusun  ve  öze l l i k l e  kad ın  nü fusun  teme l  eğ i t im le r i  sağ 

l anma l ı d ı r  (öze l l i k l e  oku r -yaza r l ı k ) .

2 .  Çeş i t l i  yön le r i  i l e  ge l i r  dağ ı l ım ı  i y i l e ş t i r i lme l i ,  a i l e l e r i n  

ge l i r i  yükse l t i lme l i d i r .

3 .  Sosya l  güven l i k  ön lem le r i  gen i ş  k i t l e l e re  yay ı lma l ı . ve  öze l l i k l e  

k ı r sa l  yö re l e rde  oğu la ,  yaş l ı l ı k  ve  has ta l ı k t a  o l an  güven  duygusu  sosya l  

güven l i k  ku rumla rma kayd ı r ı  lma l ı d ı r „

4. Tarımda özellikle kadın ve çocuk isglicü yerine ikame edilecek 

teknoloji ve girdi kullanımı yaygınlaştırılmalı, kentsel alanlarda (özel

likle gecekondu bölgelerinde) çocuğun bir üretim aracı olarak değerini 

gerektiği kadar azaltacak önlemler alınmalıdır.

5. ülkemizde az çocuklu aileyi özendiren ve çok çocuklu olmayı 

vergiler açısından (caydıran) yasal düzenlemeler yapılmalıdır.



6. Tıp Fakülteleri eğitim programı içerisinde Ana Çocuk Sağlığı 

ve Beslenme konuları ile Aile Planlaması uygulamalarına ağırlık veril

melidir. özellikle Rahim îçi Araç Uygulama becerisini bu dönemde kazan

dırılmalıdır,

7. Ebe-'hemşire yetiştiren sağlık meslek liselerinin eğitim program

larında Aile Plânlamasına özel öncelik ve gerekli zaman ayrılmalıdır.

Tüm öğrenciler okul dönemi içerisinde rahim içi araç uygulama eğitimi 

görmeleri sağlanmalıdır.

8. Hizmetiçi Aile Plânlaması eğitim programlarına devam edilmeli 

ve bu konuda doğurganlığın yüksek olduğu bölgelerdeki sağlık personeli

ne öncelik verilmelidir.

9. Yaygırı ve etkin bir biçimde kitlehsberleşmearaçları ve yazılı 

kaynaklar yardımı ile halkın sağlık eğitim seviyesi yükseltilerek Ana 

Çocuk Sağlığı, Beslenme ve Aile Planlaması uygulamalarında bilgi ve 

davranış değişikliği sağlanmalıdır.

10. 557 Sayılı Nüfus Plânlaması Kanununda yapılması düşünülen deği

şikliklerin kanunlaşmasından sonra gerekli tüzük ve yönetmeliklerin 

yapılarak uygulamalara geçiş sağlanmalıdır.

11. Kaba doğum hızının yüksek olduğu yörelere öncelik verilerek aile 

planlaması hizmetlerini en uç sağlık kurumlarına kadar götürülmesi sağlan

malı dı r.



12. Beslenme ve Gıda Kontrolü ile ilgili sorunların düzeltilmesi 

için mevcut kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği yeterince 

sağlanmalıdır. Ayrıca mevcut olumsuz öğelerin düzeltilmesine çalışılmalı

dır.

13. Perinatal bebek ölümlerinde en önemli faktör doğumların sağlık

sız şartlarda evde kendi kendine yapılmasıdır. Bu nedenlebUtthdoğumların 

sağlık personeli yardımı ile evde ya da sağlık kuruluşlarında yapılması 

sağlanmalıdır.

14. Aile Plânlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı hizmetlerinin istenilen 

düzeyde iletilebilmesi için millîye uluslararası kurumlar arasında sıkı 

işbirliği sağlanmalıdır.

15. Toplum kimyasal ve mikrobik yönden bulaşık besinlerden kaynak

lanan hastalık ve zehirlenmelerden korunmalı ve gıda kalite kontrolü 

sağlanmalı; risk gruplarının yeterli ve dengeli beslenmesi temin edilme

lidir.



VIII. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAÇ 

A. DÜRÜM

Anayasamızın 56. maddesi "herkesin hayatını, beden ve ruh sağlı

ğı içinde sürdürmesini sağlamak" görevini devlete vermiştir. Devlet bu gö

revi ifa ederken kamu ve özel kesimindeki kuruluşlardan yararlanacak, koor

dinasyonu, gerekli düzenlemeleri ve taftişleri yapacaktır. Gerekli mevzuatı 

düzenleyecek ve bu mevzuatın yürütülmesini de üstlenecektir.

Balkın hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağla

mak amacıyle kullanılacak vasıtalardan belki de en önemlisi ilâçtır.

İmalât sektöründe ilâcın özel bir yeri vardır. Hemen her malın 

iyi kalitelisi kötü kalitelisi söz konusu olabilecek ve alıcı bulabilecek

ken ilâcın kötü kalitelisi böz konusu olamaz. İlâç her zaman belirli dünya 

standardlarına uygun, kaliteli, beklenen iyileştirici özelliği olan bir ma

muldür. Tabiatı gereği sürekli bir gelişme içindedir. Ülkemiz halkının en 

tabii haklarından birisi bu gelişmeden adım adım yararlanmaktır. Devletin 

görevlerinden bir tanesi de bu yararlanmayı sağlamaktır.

Bugün ülkemizde ilâç için yapılan harcamalar yılda ortalama 

olarak 50 milyar lira dolaylarındadır. 50 milyar lira karşılığı tüketiciye 

ulaştırılan bu ilâçların imâl edilebilmesi için gerekli olan hammaddenin 

Türkiye'ye ithal ise yaklaşık 23 milyar liraya mümkün olmaktadır. Bu dış 

harcamanın hemen hemen tamamını ilâç etken hammaddesi ile yardımcı maddeleri 

oluşturmaktadır. Bu durue göstermektedir ki toplam kaynakların yarısından faz

lası yurt içi kaynaklardan karşılanmaktadır.

Satılan ilâçların imâlatında kullanılan ana girdiyi teşkil



edan hamsaddelerin % 25 kadarı ülke İçinde kurulu firmalar tarafından inil 

edilebilmektedir re bu rakkasın bar /ıl bir miktar daha artması beklenmek

te re planlanmaktadır. 35 kalem kadar İliç hammadde üretiminin hemen haman 

tamamına yakın bir kıamı sadece 20 kadar kuruluş tarafından gerçekleşmek

tedir. Buna karşın nttstahaar imalâtı yapan 81 firma vardır. Bmlardan 74 

tanesi yerli sermayeli ve 7 tanesi yabancı sermayelidir. Bu firmalar top

lam 3400 kalem müatahsar üretmektedir. Toplam ilâç satışlarından aldıkları 

paylar ise yerli sermayeli kuruluşlar için % 60.39» yabancı sermayeli kuru

luşlar için % 39*61 dir. Oerek -ilâç hammaddesi, gerekse ilâç imalâtı yapan 

kuruluşlar genellikle İstanbul ve çevresinde İzmit'e kadar uzanan bir kesim 

içinde yer almaktadır. Diğer bölgelerde bulman firmaların genel toplam i- 

çindeki oranı son derece küçüktür.

Üretilen müstahzarların bir kısmı patent, lisans, knou-hcw gibi 

yöntemlerle üretilmekte iken,önemli bir kısmı yerli kuruluşlarımızın kendi 

teknolojilerine dayandırılarak yapılmaktadır. Ülkemizde müstahzar konusmda 

yerleşmiş bir teknolojinin ve iyi bir kalitenin varlığı söylenebilir. İlâç 

müstahzar sanayiinde ve ilâç hammadde sanayiinde

kullanılan aletlerin gerekli malzemenin büyük bir kısmı artık yerli im

kânlarla ve belirli ölçüde ithalâta dayanılarak yapılabilmektedir. Alet i- 

malâtı konusunda da belirli bir teknoloji birikimi oluşmuştur.

Ülkemizin müstahzar üretim kapasitesi ülke ihtiyacını karşılaya

cak miktarın çok daha üstündedir. Dünya piyasalarında eşit girdi düzeyi sağ 

lanabildiği takdirde rekabet imkanı bulımabilir.
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tlaç Sarfiyatı

Ülkemizde üretilen ilâcın önemli miktarı sırasıyla SSK, T.C.Bnek- 
li Sandığı ve diğer kamu kuruluşları tarafından tüketilmektedir. İlâç tüke
timi konusunda bariz bir israfın mevcudiyeti yapılan bütün araştırmaların 
ortak sonucu olarak bulunmaktadır» Ülkemizde önemli boyutlara varan ilâç 
sarfiyatı bulunmaktadır. Konumun bir çok nedeni vardır. Nedenleri bir iki 
paragrafta toplamak mümkün görünmemektedir. Çünkü, ilâç sarfiyatı ilâcı re
çete eden,ya da tavsiye eden doktordan başlayıp ilâcı bizzat kullanan kişijs 
kadar uzanmaktadır.

İlâcı reçete eden hekim genellikle polifarmasiyi benimsemekte ve 
çok sayıda, hatta bir çok kereler etkinlik yönünden farklı olmayan ilâçları 
bir arada vermektedir. Bu durun bir aile içinde bir çok ferde aynı gün-ta- 
rihli olarak benzer ilâçların gereğinden çok fazla miktarda reçete edilme
siyle örneklen®iştir, örnek reçeteler kamu kuruluşlarının ödemiş olduğu 
reçeteler arasında çok sayıda yer almaktadır.

Hastaya tavsiye edilen ilâçların tümü kullanılmadan kesilmekte ve 
böyleoe kullanılmamış bir ilâç artığı ortaya çıkmaktadır. Bunum yanı sıra 
tedavi tamamlanmadığı için beklenen sonuç da alınamamakta ve bir süre sonra 
daha değişik bir ilâç tablosu ile aynı hastalık tedavi edilmeye çalışılmak
tadır.

özellikle büyük kentlerde bulunan sağlık merkezlerinde küçük yer
leşim almalarımdan gelem hastalara çok uzun süreler düşünülerek ilâç yazıl
maktadır. Çağa kareler bu ilâçların tamamı satın alınmakta ve ancak bir kıs. 
■1 kal lamı İme kimdir, geri kalan önemli miktarda ilâç baştanın iyileşmesi, 
(İSMİ gibi nedemlsr İs kelleni İmadan kalmaktadır.



İsrafın önemli nedenlerinden birisi de, haileın ilâç konusunda ağı- 

timsiz olması, buna karşın kötü bir alışkanlıkla büyük bir kesimin kendisi

ni doktor kabul etmesidir. Bir ki*ije iyi gelen ilâç hemen bir başkasına 

tavsiye edilmekte ve sağlık eğitimi görmemiş olan kişiler tarafından tav

siye edilen ilâçlar biri biri ardından denenmektedir.

Kamu kuruluşlarına ait ödenmiş reçeteler üzerinde yapılan araş

tırmalar ilâç sarfiyatına neden olarak bazı kolaylaştırıcı yolların var

lığını ortaya koymuştur. Onekli Sandığının ödenmiş reçeteleri üzerinde ya

pılan bir araştırma şunu göstermektedir. Küçük yerleşim merkezlerinde bu

lunan az sayıda emekli vatandaş, o merkezde bir çok hastanın ilâcının temuı 

edilmesi için aracı olarak kullanılmaktadır. Hastaların ihtiyacı olan ilâç

lar bu emekli kişilere reçete edilmekte ve böyleoe hastaların bedava ilâç 

temin etmesi sağlanmaktadır. İlâç teminini kolaylaştırıcı bir yol olan bu 

yol sarfiyatta önemli rol oynamaktadır.

Aynı durum büyük hastanelerin koğuşlarında da görülmektedir ve 

yan yana yatan iki hastadan birinin kamu kesiminde hizmet veren bir diğe

rinin kamu kesiminde hizmet vermeyen bir kişi olması halinde mümkün olabi

len uygulamalardan birisi her ikisinin ilâcının kamu kesimine hizmet verene 

reçete edilmesidir. Böylece jtne bedava ilaç temin edilmesi mümkün kılınmak

tadır.

Davranışla’"’ resmî belgeler ile takip edilebilen vatandaşlarda 

müşahade edilen bir aıger durum,hastaların kısa aralıklarla bir çok haatahane 

polikliniğine başvurmaları ve bırı biri ardından çok miktarda ilâç almala

rıdır. Muhtemelen aynı hastalık nedeniyle başvurulan duruşlarda hastalığın 

iyileşme süresi beklenmeden, Dir yerden alınan ilâçlar kesilmekte ve bir di

ğer hastanenin vermiş olduğu ilâçlar kullanılmaya başlanmaktadır. Bu durv»



oiddl ilaç sarfiyatına yol açmaktadır.

Yukarıda açıklanan hdukî yolların dışındâ  meşru olmayan yollar
dan da hastalar ilaç sarfiyatının artmasına neden olan uygulamalar yapmak
tadır* örneğin reçetelerde ilâç miktarlarının romen rakkamları ile yazıl
masını tahrif edenlere rastlanmaktadır. Bu rakkamlar arasında uygun olan

lar daha sonra eklerle arttırılmaktadır. Böyleoe bir adet verilmesi gere- 
ken ilaçtan altı adet verildiği iddia edilebilmektedir.

Reçetesiz ilaç satılması ve kullanımı

Yakın zamanlara kadar pek çok sayıda İliç reçetesiz olarak veril
mekte idi. Günümüzde de ilâçların önemli bir kısmı reçetesiz olarak veril
mektedir. Anoak yapılan yeni düzenlemeler ile içinde uyuşturucu ya da alış
kanlık yapıcı nitelikte maddeler bulunan ilâçlar bundan böyle bakanlık emri 
ile yasaklanmıştır. Bu kaynaktan doğabilecek alışkanlık ihtimali önemli *1- 
çttde önlenmiş ise de halen meşru olmayan yollardan tedarik edilebilen mad
delerin alışkanlığı devam etmektê fakat İliç alım satışı ile bu konunun 
ilişkisi görülmemektedir. Tehlikeli biçimde alışkanlık yapan ilâçların alım 
satımı ise zaten daha önceleri de sıkı biçimde reçete ile denetlenmekte ve 
t-— saman müfettişler ile kontrollar sürdürülmektedir. Günümüzde de her 
g—~ çift reçete ile satılması gereken bu ilâçlar sıkı kontrol altında sa
tılmaktadır. Bu tür ilâçlara kadar (örneğin, morfin ve benzerleri) suistimd 
anoak reçete üzerinde yapılan tahrifatlarla mümkündür.

İlâçların tümünün raçeteli olarak verilmesini talep etmek bugün 
■̂inşmmnraa tarafımdan mümkün görülmemektedir, ülke gerçekleri ile bağdaş- 
mapnaah bir arsa alarak görünen bu uygulana gerek aeveut baştabana imkânları 
preSn linç aln̂ a ihtiyar hisseden her vatandaşa doktor hizmetinin devlet



"tarafından götürülmemesi nedeniyle pratik yol olarak görülmemektedir.
Buna karşın zaten SSYB'nm bugünkü uygulaması olan ve içinde tehlikeli 
maddeler bulunan ilâçların yasaklanması,ya da tümüyle reçeteye bağlanma
sı en uygun yol olarak görülmüştür.

Ancak reçetesiz ilâç satışında doktora ulaşamadan ilâcı almak 
durunda olan vatandaşa doktorun yokluğunda, en sağlıklı hizmeti verebile
cek kimsa olan eczacının vatandaşla doğrudan doğruya temasını daha sıkı 
olarak sağlamak amacı il® eczacıların hasta ile ilâç alı® satımı sırasın
da muhatap olmasını temin etmek,’bir başka, deyiş ile, reçetesi* satılan i- 
lâçlarda eczacının kontrol ve elemesinin sağlanmasını temin etmek gerekir. 
Bu durunda hastanın en azından kendisi için tehlikeli olabilecek ilâçları 
kullanması, yanı sıra birlikte kul lanıİmasında mahzur bulunan ilâçları bu 
şekilde kullanmaması sağlanabilir.

B. ÖNERİLER

1. İlâç imalâtı, başladığı ilk kademesinden itibaren sıkı bir 
kontrol altında bulundurulmalıdır. Bu kontrolü ilâç fasMaddesi ve yardım
cı maddelerinden ve fabrikasında başlatmalıdır. Otokontrol ile sıkı bir 
biçimde denetim altında tutulan imalât kalitesini koruyarak sürdürülmeli
dir. Eğer ürün ithal ediliyorsa devletin resmi kuruluşları ithalât sıra
sındaki denetimlerine daha tesidiolarak devam etmeli ve eğer ürün yerli 
imalât ise kontrol yine fabrikasında taşlatılarak devam ettirilmelidir.

2. Müstahzar imalâtında tüm girdilerin belirli bir kalitenin üs
tünde olmasına devlet öncelik vermeli, kalitenin yanı sıra ucuzluğu korw*a- 
ya çalışmalıdır. Müstahzarların kontrolü ruhsatlandırılması ve devletçe 
düzenlenen her türlü sorunu devletin mümkün olduğu kadar süratle sonuçlan-



dırm&sı için gerekli tedbirler alınmalıdır. İlâç sanayiini üretim yeri ve 
kalite kontrol standartları yönünden denetleyen ve piyasa kontrolü amacı 
ile ilâç nişanelerinin analizlerini yapan resmi kuruluşlar, gerek çağdaş 
teknolojik imkânlar gerekse eleman yönünden desteklenmeli ve daha etkin 
hizmet vermeleri temin edilmelidir. Mevcut durumu ile ülkemizde üretimi 
yapılan tüm ilâçların otokontrolunu daha etkin bir biçimde kontrol edecek 
bir mekanizma geliştirilmelidir.

3. İlâç fiyatının oluşmasında önemli katkıları olan girdiler 
arasında ambalaj malsemesi yer almaktadır. Şişe, tüp, karton kutu ve bok
ların matbaa baskıları enflasyonist baskılar nedeniyle hergiin çok önemli 
miktarlarda değişmektedir. Bütün bunlara etken maddenin ithal yoluyla te
nin edildiği ve dolayısıyla değişen kur farklarına göre hergiin daha yüksek 
maliyetle hammadde temin edildiği eklenirse ilâç fiyatlarının sürekli ola
rak değişmesi tabii hale gelir. Hemen bütün sanayii ürünlerinde bu değiş 
süratle fiyata yanaıtılabiliyorken, ilâçta bu mümkün değildir. İlâcın fi
yatı devlet tarafından kontrol edilmektedir ve edilmelidir. Geçmişte yeni 
fiyatların onaylanması uzoı süre alabildiği halde yapılan yani düzenleme
ler ile bu sürenin, 2000'e yakın ilâcın yeniden fiyat alabileceği dönem
lerde bile, en fasla 1,3 ay alacağı ifade edilmektedir. İlâcın imalâtının 
durmaması veya piyaaadan kalkmaması için s öz kon usu fiyat lama süresi kısa 
tutulmalıdır. İlâç imalâtında hammaddenin günlük döviz kurları dalgalan
masına tabi olmasına isin verilmemeli, destek hissetleri konuşuldu ima
lâtçının durmadan değişen fiyatlarla kendini ayarlama sına sorut luluk bıra
kılmamalıdır. Bu dur» endüstriyi meşru olmayan yollara itecektir. Bu ko
nuda daha gerçekçi formüller aranmalıdır.

4. İliç sarfiyatı kon us ot da eğitim doktorlardan başlamalıdır. 
Öncelikle doktorlarıma nünkiin olduğu kadar polifUmasiden uzaklaştın İmaya



çalışmalıdır. Ellerinde mevcut imkânları daha iyi kullanarak gerçekten 
indike olan ilâca daha fazla yaklaşmaları sağlanmalıdır.

5. Bunun arkasından ilâcı kullanan hastanın kendisi eğitilmeli
dir. Bir ilâcın nasıl ve ne kadar süre kullanılması gerektiği konuşumda ke
sin bilgiler kazandırılmalı ve ilâcı gerektiği süre kullanması ancak gerek
tiği zaman kesmesi temin edilmelidir. Bir ilâç kullanıyorken hemen etkisini 
görmediği için onu kesip bir başka ilâcı almaya başlamasının mahzurları an
latılmalıdır. Bu amaçla yine kitle haberleşme vasıtalarından yararlanılmalı, 
üniversitelerin çeşitli büyüklükteki yerleşme merkezlerinde halka açık kon
feranslar tertiplemeleri ve tebliğler vermeBi sağlanmalıdır.

6. Yazılan reçetelerde ilâç miktarları bazı kayıtlara bağlanmalı
dır. Aynı anda aynı hastaya belirli miktarların üstünde ilâç verilmesi zor- 
laştırılmalıdır. Halkın kendi kendisinin doktoru olmasının mahzurları anla
tılmalıdır.

7. Reçetelerin yazılış tarzı ilgili kuruluşlarla temasa geçilerek 
yeniden düzenlenmeli ve tahrifata uygun olan tutanlar düzeltilmelidir. İlâç 
miktarları hem rakkamla hemde yazı ile yazılmalıdır.

8. Hekimlerin ilâçlara ilişkin bilgileri genellikle ilaç firmala
rının propagandistlerindan kaynaklanmaktadır. Gerek Fakülte eğitimi sırasın
da, gerekse daha sonraki eğitimi sırasında ilâca ilişkin çok kLBitlı bilgi 
alabilen hekim, propagandistin kendisine sağlamış olduğu bilgilerin ışığında 
ilâç reçete etmektedir. Yurt dışından hekimlerimizin temin edebildiği kay
naklar ise çoğu ilâçların müstahzar adı farklı olduğundan yarar sağlamamak
tadır. Hekimlere ilâca ilişkin sağlıklı bilgiler sağlıyabileoek bilimsel 
yayınlar yapılmalıdır.



9. Reçetesiz ilâç satılrazsı ve kullanılması konusunda gerçekçi 
bir yaklaşın, henüz tüm ilaçların reçete ile satılmasının mümkün olmadığı
nı göstermektedir. Buna karşın ilâçların reçete ile kullanılmasının sağla» 
ması gerekmektedir. Halen ilâçların önemli bir kısmı *• çetesiz satılmaya 
devam edeoeğine göre piyasada bulunan ilâçlar arasında özellikle halkın 
basit rahatsızlıklarda kullanabileceği ağrı kesici, grip, diyare, romatiz- 
mal kaynaklı ağrı kesiciler gibi ilâçların mümkün olduğu kadar tehlikesiz 
formüllere çevrilmesi gerekir. Bu amaçla adı sayılan tipteki ilâçların 
içinden uyuşturucu nitelikte ve alışkanlık yapıcı nitelikteki maddeler 
çıkarılmalıdır. Halen S.S.T.B. nın yaptığı bu uygulama daha da arttırıl

malıdır.

10. Bunların yanı sıra ha kın genel plânda sağlık bakımı yönünden, 
ama özel plânda ilâç kullanımı ve ilâç kullanırken dikkat etmesi gereken 
konular yönünden kitle habmeleşme vasıtaları ile sürekli olarak eğitimi ya
pılmalıdır. Sürekli kısa programlar halinde,örneğin bir antibiyotiğin neden 
belirli zaman aralıkların da alınması gerektiği ve neden hastalık geçmiş 
gibi görünse dahi ilftcın kullanılmasının devam etmesi gerektiği halka açık ve 
sade bir dille anlatılmalı, gerekirse kısa konulu oyunlarla halkın daha iyi 
öğrenmesi temin edilmelidir.

11. tlgili meslek kuruluşları her vesile ile halka eğitici yayın 
yanmalıdır. İlâçla ilgili olarak basına daima sağlıklı ve doğru bilgilerin 
ulaştırılmasına çalışmalı ve sansasyon niteliğinde ama gerçek olmayan ve 
yıkıcı olan haberlerin yayınlanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

12. Seçetesia satılabilecek nitelikte olan ilâçların da eczacı 
kalfaları tarafından satılmasına meydan vermemeleri için eczacıların bizzat 
eosanelerinde bulunmalarını temin etmek amacı ile eczacı odalarının ve SSTB'nın



gerekli çalışmaları yapmaları temin edilmelidir. Her ne kadar eczacılar 

mesai saatleri içinde eczanelerinde bulunmak zorunda İBeler de uygulamada 

bunun aksi ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Sürekli eczanelerinde bulun

malarını temin amacı ile gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı ve eczane

lerine bağlanmaları için başka tedbirler düşünülmelidir. Bunlar arasında 

şu uygulamalar sayılabilir. Mevcut mevzuata göre birden fazla eczacının 

bir araya gelerek sermaye ve sorumluluk paylaşması mümkün değildir. Bu Kanun 

değiştirilerek birden fazla eczacının işbirliği temin edilmelidir. Bu durun

da hemen her zaman görev başında ehil bir kişi bulmak mümkün olacaktır. 
Ayrıca eğitimi sırasında tıbbi ilk yardım ve âcil yardım okuyan ve btnum 

eğitimini gören eczacı enjeksiyon yapmak hakkından mahrundur. Doktor tara

fından reçete edilmiş olmak kaydı ile eczacıya enjeksiyon yapmak yetkisinin 

tanınması, gerek eczacıyı eczanesine daha fazla bağlaması yönünden gerekse 

bu işi günümüzde yapmakta olan sağlık memuru düzeyindeki, kişilere gör# daha 

fazla eğitimli olması nedeniyle yarar yönünden tercihe çajîsngöriilmektedir.

13» Kitle halinde alım yapan ve kendi hastalarına ilâçları ecza

cı kontrolunda dağıtabilen hastaneler için uygulanmakta olan hastana amba

lajı sistemi daha fazla teşvik edilmelidir.

14. Hastane ambalajı ile imalatı mümkün olmayan ilaçlar dışında 
kalanların tümünün bu ambalajlarla imalatı hastanelarin ilaç tüketiminde 
önemli maliyet düşmelerine neden olabilir.

15» Üreticiden tüketiciye kadar devlet tarafından daha etkin bir 
kontrolün sağlanması, yapılan kontroller sırasında tesbit edilen aksaklık
ların en kısa zamanda giderilmesini temin için karunlar çıkarılması halkın 
sağlığına karşı kfîr gayesiyle girişilen sahte ilaç yapımı ve benzeri Buç-
lara ait cezaların günümüz şart larma göre caydırıcı nitelikte olmasının 
sağlanması gerekir.
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