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Ö N S ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal Te ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet 
Planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde 

öngörmüş bulunmaktadır» Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Planlama 

Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun" yürürlüğe ko

nulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ile yıllık programları hazırlanmıştır»

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer

çevesinde , daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu

ğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve -/İT2? Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy

la yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" 

kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde,; 

ihtisasları ile ilgili konularda, bilgi toplamak, araştırma yapmak, 

tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plan

lama Teşkilâtına, Kalkınma anı çalışmalarmda yardımcı olmak, 

plan hazırlıklarına daha ger..iş çevrenin katkısını sağlamak ve ülke
nin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır»

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 

süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 

hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki 

uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur»

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3»1976 tarih DPT-1160 

sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgi
li tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuru
luşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde 
ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilme
sine özen gösterilmiştir. Komisyonların raportörlüklerini ise ge
nellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları Yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla
nabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışına mo
deli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal, olarak sektörleri
nin niteliklerine gör» bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı planla
ma" yöntemi kullanılarak hasırlanmaktadır, "Üç aşamalı Planlama" 
olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları 
içermektedir;

1- Makro inceleme aşaması,
2- Sektör incelemeleri,
3- Mikro inceleme adaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 
raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 
belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör in
celemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.



özel İhtisas Komisyonları raporlarında ilgili kanun ve buna 
bağla olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara 
katılan bütün uzmanların görüşlerindi' tam olarak v© aşıklıkla be
lirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan ko
şulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler dadil) 
raporlarda yer verilmiştir.,

ilgili oldukları konularda ve alanlarda» Türkiye için önem
li birer bilgi ’;nyna~ı r:'tılığ-’ni ts . ıyan. özel İhtisas Komisyon
ları raporlarından, ter...l b û : r  olarak yararlanılıp hazırla
nacak DÖrdür ;ü Boş Y:1 K. . >srs ■anının Ülkemizin temel so
runları olma ai 'îelikleriai s.ir-'i'.rt-seien; istihdam, hızlı sanayi
leşme s 'dış »demeler dengesi, ylr-în daha iyi dağılımı, bölge- 
lerarası denge, fiyi % istikraı ■ ve ıç tasarrufların artırılması, 
okuma-yazma oranının yüks«. 1:.; a;s:;,, osyal güvenliğin yaygınlaş
tırılması ve sosyu-eke .'.amit, g... İtişmenin hızlı ve düzenli yürütül'ı- 
aifeSİ il® ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 
önemli katkılar sağla®esi dil :ğ.iyle, Özel İhtisas Komisyonlarında 
görev almış ve raporların ht;z" vlanraasında emeği geçmiş tüm. üyele
re, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliri*e

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÖSTEŞAHI 

Kemal CANTÜEK



Dördüncü be5 Yıllık Kalkınma Planı için Devlet Planlama Teş
kilatı çağrısı üzerine toplanan Sağlık özel İhtisas Komisyonu rapo
ru üzerinde Komisyon Başkanı olarak aşağıdaki görüşlerin belirtilme
sini ve vurgulanmasını yararlı görmekteyim.

1. D.B.Y.K.-P Sağlık 1zel İhtisas Komisyonu da tartışmasız 
ilk üç planın temel ilkelerini kabul etmiştir. Değişik siyasal ik
tidarlar tarafından hazırlanan Uç planda aynı ilkelerin kabul edi
lir savunulması, bu ilkelerin ve plantarın ulusal niteliklerini be-
1 i rl emer, tedir .

3. P.apor incelendiğinde görüleceği gibi, komisyon koruyucu 
hekimlik hizmetlerinin ve özellikle■kırsal bölgelerde ve şehirlerde 
dar yeli eli. halka her çeşit hizmeti götürmeği öngören sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi programının gelişmesini tatmin edici bul 
mamış t >.r. Raoorda bu durumun nedenleri arasında hekimlerin yurt i- 
rin.lo ve çeşitli hizmet alanlarında dağılımlarının dengesizliği, he
kimler dahil her çeşit sağlık personelinin hizmete uyacak şekilde 
ye t iş t irilmemesi, birimler arası işbirliği sağlanamaması, idari ve 
mali desteğin yeter ölçüde gerçekleşmemesi hususlarına değinilmiş” 
tir. Durumun saptanması bölümleri tartışılırken, komisyon üyelerin 
den toplantıya katıla.nların çoğunluğu alt komisyon raporlarında bu
lunan veya üyelerce önerilen ve SSYB'nı eleştiren fıkraların rapo
ra girmemesi hususunda titiz davranmışlardır. Bu titizlik diğer ku
rumlar için ( örneğin; SSK ve Tıp Fakülteleri) gösterilmememiştir.

3. Komisyon çalışmalarına başlarken yaDtığım konuşmada de
ğindiğim ve görüşmeler sırasında teklif ettiğim bazı hususları tek 
rar etmekte yarar görmekteyim.

. hekimlerin yurt içinde ve hizmet alanlarında dengesiz da- 
ğllımının temel nedenini ortadan kaldırmadan soruna kesin 
çözüm getirmek olanaksızdır. Temel neden hasta bakımının 
hekimler tarafından satılan bir hizmet oluşudur, hekim
lik hizmetinde pazar ekonomisi kuralları hakim oldukça



hekimler fazla kazanç sağlamak için uzmanlaşma ve kazancın 
fazla olduğu yerlerde toplanma zorunda kalacaklardır. So
run, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkmdaki ka
nunun öngördüğü biçimde hekimlik, sab t aylık ücret karşı
lığı yapılan bir kamu hizmeti haline getirilirse temelin
den çözümlenebilir. Bu husus rapora bu açıklıkla geçmemiş 
olmakla beraber, komisyon aynı nitelikte olan bir hüküm ka
bul etmiştir. ( Bak; sahife 7, parag. 5)

•Diğer bir önemli nokta, hükümetlerin sağlık hizmetlerine 
önem verir görünme çabasına karşın, özellikle belirli bir 
azınlığa yüksek düzeyde tedavi hizmeti götürme dışında ka - 
lan ( koruyucu hizmetler ve kırsal bölgede her çeşit, sağ
lık hizmeti gibi) hizmetlere gereken önemi vermemeleridir.
Bu davranışta yüksek düzeyde hizmet edilmeğe alışan azmlı - 
ğm ve bir kısım hekimlerin baskısının halkın baskısından 
fazla oluşunun rolü vardır.

•Yatırımlarla cari harcamalar arasındaki denge, birinci beş 
yıllık kalkınma planı döneminden beri sağlanamamıştır. Bir 
sağlık tesisi kurmak için yatırım yapmak, gelecek yıllarda 
belli bir harcama yapmağı gerektirir. Bu harcama garanti 
edilmeden yatırım yapılmamalıdır. Birinci beş yıllık plan
da bu nedenle, her yıl SSYB cari harcama bütçesinin ne ol
ması gerektiği belirtilmemiştir. Ancak, planın bu hükmü Ma
liye Bakanlığının direnci nedeni ile uygulanamamıştır. Bu 
hususun sağlanması kesin bir zorunluktur.

.Zamanımızda hekimlik geleneklerine bağlı olmayan akılcı 
( rasyonel) sağlık yöneticilerinin bulunduğu gelişmiş ve az 
gelişmiş ülkelerde, geleneksel olarak hekimlik fonksiyonu 
olan bir kısım görevler hekim olmayan sağlık personeline 
devredilmektedir. Ülkemizde de buna zorunluk vardır. Bu ted
bire başvurmadan hastaneler dahil tüm sağlık hizmetlerinde 
ve özellikle kırsal bölgede koruyucu hekimlik ve tedavi he
kimliği hizmetinde gereken hamle yapılamaz, '"'osyalleştirme 
alt komisyonunun bunu ön gören kararı, komisyonda " Bu geri
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gidiştir" gerekçesi ile red edilmiştir«Ben alt komisyon ka
rarının doğru olduğu kanısındayım,

4. Raporun 11 inci sahifesinde ( parag.3.b.2) kamu kuruluşu 
hastanelerinin yarı bağımsız kurumlar haline getirilmesi önerilmiş
tir. Bu çok önemli ve yapıcı bir öneridir. Hastaneler, işletilmesi 
otel ve lokantalardan daha güç olan örgütlerdir. Bu kadar karmaşık 
Bir hizmet bu günkü merkeziyetçi düzenle ve özellikle bu düzeninin 
bir parçası olan mali mevzuat sistemi ile başarılı bir düzeyde işle
tilemez.

5- Komisyon, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu 
nun getirdiği ilkeleri oy birliği ile benimsemiş ve - tek elden i- 
dare hariç- her hangi bir hükmün değiştirilmesi için öneri getiril
memiştir. ( sahife 1, parag. 1- sahife 6~7, parag. b, 1-12)

6. Komisyon genel sağlık sigortasını benimsememiştir. Ancak 
hükümetin bu hususta kararlı tutumunu göz önüne alarak bu kanun ka
bul edilirse sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerini geliştirecek şe
kilde uygulanmasını ( sahifet7,para 12), sigortanın finansman kuru» 
mu olması ve işletme ile ilişkifei olmaması (sahife 12, para 8) , 
sigortanın öncelikle hastane hizmetini destekleyecek biçimde uygulan 
masını ( sahife 12, para 6) önermiştir.

7. Komisyonun ilk toplantısının açılışında teknoloji ithali 
konusuna değinilmiş ve hazırlanan çalışma programında bu konuyu in-, 
celeyecek bir alt komisyon ön görülmüştür. Bu komisyon kurulamadığı 
için raporda bu önemli hususa değinilmemiştir. laptaki teknolojik 
gelişmeler yurdumuza, hekimlerin kişisel inisyatifi ve ithalatçıla
rın teşviki ile, ülkenin olanak ve koşulları ile uyumluluğu göz ö- 
nine alınmadan ithal edilmektedir. Bu teknolojik gelişmelerin uygu
lanması, çoğu zaman, çok pahalı ve bakımı, onarımı güç cihazların
da ithaline sebep olmaktadır. Buna karşın bu gelişmelerin sağladığı 
..arar, toplumsal yönden değerlendirilirse, yapılan harcamaya değe- 
.-e< ölçüde olmamaktadır. Bir başka sakınca da bu teknolojiyi uygula- 
•sı için ^erekli cihazları kullanma ve sürekli bakımı sağlama için ni 

. _as«..ı gücü olmaması nedeni ile beklenenin sağlanamamağıdır.



Burada tek çözüm hükümetin teknoloji ve cihaz ithalini kontrolde et
kili olacak şekilde müdahale için örgütlenmesidir.

8. raporun hazırlanması için katkısı bulunan tüm komis
yon iyelerine, emeği geçen alt komisyon başkan ve raportörlerine ve 
özellikle özel İhtisas Komisyonumuzun raportörü “ayın Rıza 'vöksoy'a 
teşekkür ederim.

Saygılarımla

Rrof. JJr. Nusret il. tışek 
Sağlık Özel İhtisas Komisyonu 

Başkanı



" - j - ; L  i - ' ' - ' -  ~i ha vs İlhhsfjr:

Ulusal sağlık politikasının amacı toplumun sağlık seviyesi
nin yükseltilmesi maksadıyla halkın beden ve ruh sağlığını korumak 
ve tıbbi bakım görmelerini sağlamaktır.

£u amaca ulaşmak için ilkeler :

1. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine devam edilecek 
ve uygulamalardaki aksaklıkları gidermek için getirilecek yeni ka
nunlar ve alınacak tedbirler 22h sayılı kanun ilkelerine uygun cla- 
eak,

2. Yataklı tedavide kurumlar bakımından mevcut ahenksizliği 
ve dağınıklığı giderici bir düzen kurulacak,

3. Yeterli finansman sağlanacak,

k. Yeterli ve memleket'gerçeklerine uygun personel yetişti
rilecek ve personel istihdamındaki dar boğazlar ve aksaklıklar gide
rilecek ,

5. Sağlık hizmetlerinin etkinliği sağlanacak,

6. Çevre koşullarının düzeltilmesi için kontrol tedbirleri 
artırılacak,

7. Halkın yeterli ve dengeli beslenmesine önem verilecek,

8„ Ailelerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk 
sahibi olmalarını sağlayacak tedbirler alınacak,

9„ Her çeşit sağlık hizmetlerinde sağlık eğitimine önem veri
lecek.



IX. PROGRAMLAR VE TBPBÎRLBR:

A. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi:
1. 3 nevi 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum) :

a. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin gelişme
si 3 ncü 5 yıllık dönemde hedef olarak verilen 21 ilden (18.912.000 
nüfus) 18 ilde (10,1^6.000 nüfus) sağlık ocaklarının inşaatları 
devem etmekte olup bunlardan 1977 yılı ortalarına kadarda 11 nin
hizceta girmesi şeklinde gerçek'*«çenektir.

Sağlık ocakla:-'» . s iı başlamayan 3 büyük il
(8.766.000 nüfus) furt kalkma5 hizmetinin uygulanmaması sebebiy
le programa alıuamcaeş, s ocak b nen /erine dönem içinde sosyalleş
tirme programına girmeyen diğer 9 ilin programa alınması teklif 
edilmiştir. 3 ncü yıllık uu'nemde ?'■() sağlık evi inşa edilmiş ayrı
ca köylerde 526 evi hit-e . i: aç; loıştır»

b» yalieşiârmedeki hekim ikmalini düzenlemek üzere
pi ana giren pratisyen ve uzman iskİs sağlanmak için mali, ve sosyal 
özendirici tedbirli , yeteri t ulamamış ve yurt kalkınması hizmeti 
gerçekleştir! lemaü! İşti r»

c„ Sosyalleştiril dş illerde diğer kurumlara ait yatak 
lı tecavi hizmetlerinin getirdiği dağınıklığın kötü etkileri devam 
etmektedir,

d. Geçen 3 yıllık dönem içinde özellikle hekim noksan
lığı cevam etmiştir. Yıllar ortalaması olarak hekimlerde kadronun 
yüzde tfO 1, yardımcı sağlık personelinde ise yüzde 70-80 i doldurul
muştur.

e. Hizmete atanan hekimlerin kısa sürelerde görevden 
ayrılnaları ve genellikle bu nedenle personelin hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimlerinin programlı bir şekilde yaptırılamamış ol
malar; hizmetin verimliliğini etkilemiştir»



f. Sağlık ocak ve evlerindeki hizmetin sıkı denetim
den uzak olması hizmetin etkinliğini düşürmüştür.

g. Hekim noksanının yarattığı problem dolayısiyle sağ
lık ocaklarındaki erken teşhis ve tedavi hizmetinin desteklenmesi 
için 70.000 nüfuslu bölgelere kurulacak 100 er yataklı genel maksat
lı hastaneler programı geliştirilememiş ve böylece ocak hastane 
çalışmaları istenen ölçüde entegre edilememiştir.

h. Sağlık ocaklarındaki koruyucu hekimlik hizmetinin 
entegrasyonu için kurulacak kamu sağlığı dispanserleri (ana ve ço
cuk sağlığı, aile planlaması, kanser savaş ve ruh sağlığı hizmetleri 
için) hekim teminindeki güçlük sebebiyle kurulamamış ve söz konusu 
destek hizmetlerinin ilk safhada il merkezleri seviyesinde sağlart»:
maküzere hazırlıklara başlanmıştır.

j. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çalışma süre-
t

si ve ücret sistemi üzerinde getirdiği yeni hükümler devam etmekte
dir.

k. Personel kifayetsizliği sebebiyle tam çalıştırı- 
lamıyan sağlık ocaklarının bakımlarının yapılamaması idame masraf
larını artırmaktadır.

1. Halka ücretsiz olarak verilecek ilâçlar hekim yok
luğundan ve ödenek kifayetsizliğinden yeterli olamamıştır.

m. Alt yapı sorunları ve çevre koşullarının kötü etki
leri hizmeti zorlaştırmaktadır.

n. Sağlık ocaklarının teçhizatlanması kifayetli değil
dir. Taşıt ihtiyacı ise % 50 civarındadır.



2. Durumun değerlendirilmesi!

a» 1973:1976 dönemi içinde planlanan sağlık ocakları
nın hizmete girmelerinde gecikmeler olmuş, ancak bunların finans
manında kesin bir sorun meydana gelmemiştir. Çünkü programa alın
mayan 3 büyük il (Ankara, İstanbul, İzmir) Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca teklif edilmemiş, hizmete girişteki gecikmeler ise 
ihaleler sebebiyle olmuştur. Ancak, 3 ncü 5 yıllık dönem içinde 
inşaası planlanan 4512 sağlık evinden ancak, 260 nın realize edil
mesi sağlık evi erinin 4 :. eü 5 yıllık lönemde finansmanı bakımından 
özel tedbir alınmasını gerektirmektedir,

b. Sağlık insan gücünün istihdamındaki düzensizlik
lerin sebebleri arasında yataklı tedavi hizmetlerinin değişik kamu 
kuruluşlarında oluşu da bulunmaktadır, (^ataklı tedavi hizmetleri 
programına bak)

e, Seıcim yetiştir ilmesindeki noksanlık ve ihtiyaca 
uygun hekia ikmali acil ve köklü tedbirlerin alınmamasından doğmak
tadır. (tasan gücü programına bal)

d3 Sosyalleştirilmiş illerdeki değişik uygulamalar,
224 sarılı kanunun kamu kuruluşlarında çalışan hekimler için getir
diği serbest tababet yasağının tatbik edilememesinden gelmektedir. 
(İnsan gücü programına bak)

e. Personelin gerekli hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimlerindeki noksanlık, eğitim merkezlerinin yeter sayıda olmama
sı yanında, özellikle hekim kadrolarının büyük bir oranda doldurula
mamış olması nedeniyle eğitime tabi tutulacak personelin hizmet 
yerinden ayrılamamaları başta gelen nedenlerdendir.

f. Denetimin s® hastane-ocak ortak çalışma fonksiyonunun 
arzulanan düzeye ulaşamamış olması nedenleri arasında il, ilçe ve 
ocaklardaki hekim kadrolarının dolu olmaması önemli bir yer tutmak
tadır.



g. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin etkin
liği konusunda bilimsel araştırmalar yapılamamasının nedeni siste
min her yerde aynı ölçüde uygulanmamasıdır.

3. Hizmetin entegrasyonu (dar bölgede çok maksatlı hiz
met) :

a. Halka ilk Kademe sağlık hizmetlerinde evde-ayakta 
tedavi ve her çeşit koruyucu hizmetler, Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun öngördüğü şekilde sağlık ocak
larında entegre edilmiştir. Aşağıda belirtilen çeşitli hizmet birim
leri sağlık ocakları ile birlikte çalışacak ve ikilemelere gitmeden 
sağlık ocak hizmetlerini tamamlayacak ve destekleyecektir.

b. Ana ve Çocuk sağlığı hizmetinin etkin yürütülmesi 
Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir. Bugünkü sağlık insan 
gücü, köyde ve kentte her çocuğa her anneye hizmetin götürülebilmesi 
için ana-çocuk sağlığı faaliyetlerinin polivalan veren tesislerde
ve uç bölgelerde yardımcı sağlık personeli ile yapılmasını zorunju 
kılmaktadır. Bu nedenle ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin sağlık 
evlerinde ve sağlık ocaklarında yapılması gerekmektedir. Sağlık • 
ocak ve evlerinde hizmeti geliştirmek için pereoelin hizmet içi 
eğitimine önem verilecek, halen görevde olan köy ebelerinin hizmet 
içi eğitimleri geliştirilecek, ocak tabibinden öncelikle adli tabib- 
lik hizmetlerinin alınması için gerekli girişimlerde bulunulacak, 
sağlık ocaklarının ve evlerinin ana ve çocuk sağlığı hizmetlerine 
öncelikle eğilmesi sağlanacaktır. Kentsel bölgelerde ayrıca mevcut 
ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde ve yeniden kurulacak kamu sağlığı 
dispanserlerinde sağlık ocaklarının ana ve çocuk sağlığı ve aile 
planlaması hizmetleri desteklenecektir.

c. Aile planlaması hizmeti ana ve çocuk sağlığı ile 
ortaklaşa yürütülecek şekilde ayarlanacak» sağlık ocağı bölgesinde 
çalışan köy ebeleri, hemşireler ve hekimler aile planlaması konusun
da eğitileceklerdir. Aile Planlaması klinikleri mevcut tesislerde



açılmaya devaa edilecektir.

d,.Diş sağlığının sağlık ocakları bölgesinde diş 

hekimij eli ile yürütülmemesi önemli bir eksikliktir. Bunun gideril

mesi, ilk dönemlerde 2 sağlık ocağına bir diş hekimi ve bir yardım

cı personel vermek ye lüzumlu teçhizatı sağlamakla mümkün olacak

tır.

e. Bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve çevre sağlığı 

kontrolunda sağlık ocağı mevcut iti .liretlerine devam edecek ve sağr 

İlk ocakları personelinin çevre sağlığı teknisyeni ile takviyesi 

uygulamaları hızlandınlacaktır.

t. Vereni savaşı i- eme ti mevcut faaliyetlerine devam 

edecek ve hizmete açılar dispanserler, bölgelerindeki sağlık ocak

ları ile işbirliğinde bulunacaktır. Dispanser sayısı ihtiyaç® bü

yük ölçüde karşıladığından b ncü 5 yıllık plan döneminde yeniden 

dispanser inşa edilmeyecek r e  revcut dispanserlerin faaliyetleri 

aynı zamanda kanser s,-yaşına yardımcı olacak niteliğe çıkarılacak

tır,

g. Sıtma eradika1 on hizmeti faaliyetine devam edi

lecek, sıtma bölge başkanlık vr şube şeflikleri bölgelerindeki sağ

lık ocaklarıyla işbirliği sağlayacaklardır. Sağlık savaş memur

larının hizmet sahasındaki sağlık ocaklarında çalışması entegras

yon ilkesine uygun düşecektir-.

h. Trahom savaşı hizmeti, bugünkü faaliyetine devam 

edecek ve mevcut dispanserler bölgelerindeki sağlık ocakları ile 

işbirliğinde bulunacaktır. Trahom İlâçlayıcilannın hizmet alan

larındaki sağlık ocaklarında çalışması entegrasyon ilkesine uygun 

düşecektir.

i. Zührevi hastalıklar ve lepra savaş hizmetleri 

faaliyetlerine telislerinde deyam edecek ve bölgelerindeki sağlık



ocakları ile işbirliğinde bulunacaktır»

j. Kanser savaşı ve ruh sağlığı hizmetlerinin koruyu
cu hekimlik faaliyetlerini (erken teşhis dahil) yapmak üzere 3 ncü 
5 yıllık kalkınma planına giren kamu sağlığı dispanserlerinin ilçe 
seviyesinde kurulması hekim ikmali sorununun çözülmesine bağlı ol
duğundan ilk kademede bu hizmetler iller seviyesinde kurulacak 
dispanserlerde yapılacaktır. Bu dispanserler polivaian hizmet götü
ren nitelikte olacak ve işletilmeleri için gerekli personel, hizmet 
öncesi eğitimleriyle yetiştirilecektir. Ayrıca kanser savaşma uç 
bölgelerde hız-met veeen tesisler de katılacaktır.

k. Kalkın sağlık »o beslenme konularında eğitimi 
içir, sağlık ocağı personelinin eğitimi geliştirilecek, il ve merkezi 
seviyedeki sağlık eğitim üniteleri desteklenecektir.

1. Sağlık durumlarının doğru saptanması ve değerlen
di melerin t yeterli "bir şekilde yapılabilmesi; doğru, .an ve zamanın
da derlenmiş istatistik! bilgilerin bulunmasıyla mümkündür. Bunun 
için sağlık ocaklarından başlamak üzere il seviyesindeki istatistik 
hizmetleri geliştirilecektir.

m, Kalp ve damar hastalıklarındaki yüksek ölüm oranı 
dikkate alınarak bu konularda erken teşhis ve tedavi hizmetlerine 
önem verilmelidir.

Alınacak tedbirler:

a. Programın amacı

(1) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin 
amacı insan hakları evrensel beyannamesinde 
bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden 
faydalanmanın sosyal adaleti gerçekleştire
sek bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.



Ba maksatla ;
(a) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetle

ri bir bütün olarak kabul edilecek, koru
yucu hekimliğe öncelik verilecek, tedavi 
hekimliği bunu tamamlayan »ir unsur ola
rak ve bu ölçüde ele alınacak,

(b) Hizmetlerin halkın ayağına götürülmesine 
çalışılacak, evde ve ayakta tedaviye önem
verilecek,

(c; E» '• nı.a Bağlık hizmetlerinden eşit şekilde 
yararla,ma olanakları artırılacak.

b. Aiaca ulaşan va bugünkü uygulamada görülen aksak- 
İlklin giderecek tedbirler :

(1) 19Ö2 yılına kadar sosyalleştirme Türkiye'nin 
tamamına uygulanacak şekilde programlanacak,

(2) Sağlık ocaklarının ortalama 7000 kişiye,sağ
lık evlerinin de 2000:3000 kişiye hizmet gö
türmesi kriteri h ncü 5 yıllık plan dönemin
de de 0 3Vi-.ni edecek,

( Gelecek ? pilİlk dönemdeki uygulamanın ge- 
cikt-eueui için yatarım ödenekleri artırıla
cak, sağlık evlerinin halkın katkısıyla 
inşası için özel tedbirler alınacak,

(k) İhtiyacı» ve yurt gerçeklerinin gereği olan 
hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli 
yetiştirilecek (Bu konuda alınacak tedbirler 
için sağlık insan gücü programına bak)

(?) Hekim istihdamına yön vermede; kamu kuruluş
larında çalışan hekimlerin serbest tababet 
yapmamaları, adil bir rotasyon sisteminin 
uygulanması, yurt sathında eşit hizmete eşit 
Ucr t ödenmesi ve hizmetin çekici hale
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getirilmesi için önlemler alınacak. (Bu ön
lemlerin uygulanması, öncelikle 6ağlık hiz
metlerinin tek 6İ6tem içinde yönetimini ön
görmektedir» Ücret seviyesinin ayarlanması, 
eşit ücret sisteminin uygulanması ve istih
dam konusunda alınacak önlemler için sağlık 
insan gücü ve yataklı tedavi hizmetleri prog
ramına bak)

(6) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime önem ve
rilecek ve bu maksatla her seviyedeki pereo-
r.el için bölgesel eğitim merkezleri kurulacak

('") Bizse cin etki; lifi iyi denetimlerle ve değer
lendirmelerle mümkün olacağından deneticiler 
personeli teşvik, destekleme ve iş başında 
eğitme amacı güdülerek yetiştirilecektir.

(8) Sağlık ocaklarının işletme giderlerinin günün 
şartlarına göre ayarlanması, makina ve teç
hizat ödeneklerinin tam verilmesi ve eksik 
motorlu taşıtların süratle tamamlanması gere
kecek.

(9) Diş sağlığı için diş hekimlerinin sağlık ocak
larına atanması ele alınasak.

(10) Adli tabiblik hizmeti behemahal Adalet Bakan
lığına devredilecek»

(11) Sağlık Ocakları ve evlerindeki koruyucu ve 
tedavi edici hekimlik hizmetlerini geliştir
mek Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün 
dairelerin görevidir. Sosyalleştirme Dairesi, 
hizmetin programlanması, koordinasyonu, araç 
gereç gibi donatımın sağlanması ve değerlen
dirilmesi faaliyetleriyle görevlendirilecek.

(İE) Sağlık Sigortasının uygulanmasında halka sağ
lık hizmetinin sunulması sosyalleştirmenin 
öngördüğü biçimde yapılacak.



B. Yataklı Tedavi Hizmetleri:

1. 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum) :

a. 3 ncü 5 yıllık plan döneminde muhtelif kurumlar» 
ait yatakların sayısal gelişmesi ek 1 dedir. Kurumlarm hizmet 
götürdükleri nüfus göz önüne alındığı takdirde, kurumlar arası yatak 
kapasiteleri dengesizliğinin devam ettiği görülmektedir.

b. Yıllık gelişme hedefi olan 2800 yatak bu güne kadar 
genellikle sağlanmış olup 1976 yılı başında yurt düzeyindeki hedef 
olan 101900 den 1520 yatak noksan bulunmaktadır.

c. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı geçmiş dönem 
içinde yatakların sayiBal gelişmesinde muhtelif maksatlı hastaneler 
arasındaki uygun dağılımı inşaat programlarında dikkate almış ve 
yatak geliştirme istiyen diğer kurumların isteklerinin plan hedef
lerine uygun olup olmadığı üzerindeki vize yetkisini kullanmaya 
çalışmıştır. Bununla beraber 1973:1976 döneminde yatak kapasite ar
tışı ile plana göre artması gereken yataklara bakıldığında artışın 
sayısal yeterliliğine karşılık yatak cinslerine göre artış yeterin
ce düzeltilememiştir. (&k 1 e bak)

d. Yatakların işletilmesindeki dengesizlik de devam 
etmiştir. Nitekim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait hastane
lerde (poliklinik hizmetleri dahil) ; 27 yatağa 1 uzman ve 12 yata
ğa 1 hemşire düşerken, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerde 
(Poliklinik ve dispanser hizmetleri dahil); 7 yatağa 1 uzman ve 7 
yatağa 1 hemşire, Belediyelere ait hastanelerde İha; 11 yatağa 1 
uzman ve 14 yatağa 1 hemşire düşmektedir. Yine Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına ait hastanelerde yatak işgal oranları ortalama
% 63 iken, üniversite ve Milli Savunma Bakanlığına ait hastaneler 
dışında diğer hastanelerde bu oran ortalama % 49 dur. Hastanelerde 
bir yatağa sarfedilen işletme giderleri de değişik olmaktadır. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 1976 yılında bütçede bir yatak 
için 98 TL. personel gideri ve 27 TL. işletme gideri mevcut iken bu



miktar diğer kurumlarda bunun çok üstünde bulunmaktadır.

e. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastanelerinde 
tedavi edilen kişilerin % 79 u ücretsiz olarak tedavi görmüştür.
Geri kalanların büyük çoğunluğunu ise memur ve emekliler oluştur
maktadır. Alınan ücret harcamaya kıyasla azdır. Buna karşı özellik
le tıp fakültelerine ait hastanelerdeki ücret çok yüksektir.

f. Kamu kuruluşları arasındaki yatak dengesizliği 
sebebiyle vatandaşlara sunulan yatak sayıları da değişiktir, örne
ğin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 600 kişiye bir yatak sağlaya
bilirken Sosyal Sigortalar Kurumu kS>0 kişiye 1 yatakdır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ise bu oran daha da düşüktür.

g. Yatakların yurt düzeyine dengesiz dağılımı vatan- 
daşlaım sunulan yatak sayısını dahada olumsuz hale getirmektedir.
3 Vüyûfc ilde 185 kişiye 1 yatak düşerken, doğu iller grubunda 586 
kişiye 1 yatak düşmektedir. Vatandaşların bölgesel tedavi olanak
larından yararlanmalarında kademeli düzen henüz yerleşememiştir. 
Halkın 3 büyük ildeki hastanelere rağbet etmesi devam etmektedir.

h. Kamu kuruluşları arasındaki yatak dağılımı denge
sizliği ve az gelişmiş yörelerde uzman kadrolarının yeterince dol- 
durulmama6i dedeniyle ortaya çıkan yatak işgal oranındaki aşırı 
düşüklük, vatandaşlara sunulan hizmeti daha da olumsuz hale getir
mektedir.

i. Uzman hekim ve finansman noksanı sorunu az gelişmiş 
illerdeki yatak artışlarını engellemektedir. Çünkü boş kapasite

yaratmamak için önleyici bir tedbir olan % 70 işgal oranının altında 
bulunan illerde genel maksatlı hastane kapasitesi yaratılmamaktadır.

j. Yataklı tedavi hizmetlerinin daha önceki dönemde 
plana giren tek elden yönetilmesi tedbiri gerçekleştirilememiştir.
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k. Tek elden yönetimin ön şartları olarak plana giren 

kuralları diğer kurumlar uygulamamışlar, bu arada Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığının tek sistem adıyla bu kuralları hukukileştirme 

faaliyetlerinden olumlu bir sonuç alınmamıştır.

ı. Arsa bulma sorunları, proje hazırlamaların uzun sür

mesi, fiyat artışlarının etkileriyle yapımların türlü nedenlerle 

uzaması hastanelerin istenen zamanda hizmete girmesini geciktir

mektedir. (Ek 1 e bak)

m. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına «it hastanelerin 

finansman ve uzman hekim sorunu mevcut hastanelerdeki yatak işgal 

oranlarını düşürmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu ve iktisadi 

Devlet Teşekküllerindeki hastanelerin işgal oranlarındaki düşük

lük genellikle ihtiyaçtan fazla hastane kurmaktan ileri gelmekte

dir.

2. Durumun değerlendirilmesi:

a. Yatakların sayısal artışının hedefe göre büyük 

oranda gerçekleşmesi yapım finansmanında büyük bir sorun olma

dığını göstermektedir. Ancak, hizmete giren yatakların Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığında % kO a yaklaşan kısmının boş kalmaları 
işletme giderlerinde finansman ve uzman personel ikmali bakımın

dan önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

b. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde 

hastane-ocak ilişkilerinin istenen düzeyde olmaması; hastane 

yatak işgal oranlarının düşük oluşu, hastane uzman sayılarının 

yetersiz olması, hastane uzmanlarının diğer hekimler ile mesleki 

işbirliğine alışmamış olmasından ileri gelmektedir.



o. Yatakların Sağlık va Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
diğer kamu kuruluşları arasındaki dengesiz dağılışı ve bu kuruluş
ların iller kademesinde yataklarını dengeyi bozacak biçimde artır
ması, boş yatak kapasitesini artırmakta ve yatakların vatandaş

hiznetine eşit olarak sunulması ilkesini bozmaktadır.

d. Yatak işletmelerinin standardize edilememesi, hekim 
gibi önemli bir unsurun dengesiz dağılımına sebeb olmaktadır.

e. Netice olarak değişik kurumlarca işletilen yatak
ları! belli bir sisteme bağlanamaması; yukarıda ifade edildiği 
gibi boş yatak kapasitesi yaratmada, vatandaşlara hizmeti eşit 
ölçüler içinde götürmede, hekimleri sayıca dengesiz kullanmada, 
milli geliri israf etmede sorunlar yaratmakta ve personel mevcut 
sistemlerdeki farklılıklardan tedirgin olmaktadır.

3. Alınacak tedbirler:

a. Programın amacı

Yataklı tedavide kurumlar arasındaki ahenksizliği
giderici bir düzen kurmak.

b. Amaca ulaştıracak ve bugünkü uygulamada görülen
aksikiıkları giderecek tedbirler.

(1) Muhtelif kuruluşlara ait yataklı kuramlardaki 
mevcut ahenksizliği gidermek üzere tek sistem 
uygulanacak ve bu hizmetin yürütülmesi esasları 
ile örgüfcleşme şekli Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca kararlaştırılacak,

(2) Kamu kuruluşu hastaneler belli standart ve 
kurallara göre işletilen yarı bağımsız işletme
ler şekline dönüştürülecektir,



(3) Yasalarında evde, ayakta ve yataklı kurullarda 
hasta tedavi hizmeti geliştirme yetkisi olma
yan kurumlar yaiaklı ve yataksız tedavi tesis
leri kurmayacaklar. Diğer kamu kuruluşu tesis
lerinden yararlanacaklardır.
Tedavi edici hekimlik hizmetlerinde koordinas
yonu bağlamadaki başarı, yasalarında personeli
ne yataklı tedavi hizmeti sunulması öngörül- 
miyen kurululara yataklı kurum kurma olanağı 
verilmemesi ve yataklı tedavi hizmeti sunan ku~ 
rumların sayısını sınırlamakla mümkündür.

( k )  3 ncü 5 yıllık plan döneminde hazırlanan "Yatak
lı Tedavi Kurumlan Ana Planı" tüm sağlık hiz
metlerini kapsayacak ve bütünleştirecek şekil
de genişletilmelidir.

(5) ^ ncü 5 yıllık dönemde yatakların gelişmesinde 
10.000 kişiye 26 yatak hedefi korunacak ve bu 
hedef genel maksatlı hastaneler için 16 doğum 
ve çocuk bakım evleri için 2,5 ruh hastalıkları 
hastaneleri için 3» göğüs hastaneleri için 2,5ı 
onkoloji hastaneleri için 1,5 ve diğer özel dal 
hastaneleri için 0,5 olacak. Gelişmeyi sağlıyan 
yatak artışları genel maksatlı hastanelerde ve 
doğumevlerinde iller seviyesinde (ilçelerde 
100 Yt. genel maksat dahil) diğer hastanelerde 
ise bölgeler seviyesinde yapılacak. Bütün kurum
lar il seviyesindeki yatak gelişimine dahil ola
cak.

(6) Genel Sağlık Sigortası uygulandığı takdirde si
gorta kaynaklarından öncelikle yatakta tedavi 
hizmetlerinde yararlanılacak.



(7) Sigortanın uygulanması; Devletin ve kurumların 
yeni hastane yapımını durdurmayacak. Ancak, has
tane yapımlarındaki öncelik, sigorta uygulama
sını ve sosyalleştirmedeki hastane sağlık ocağı 
çalışmasını gerçekleştirecek paralelde düzen- ı 
lenecek.

(8) Sigorta; sigortalının tedavi hizmetini finanse 
eden bir unsur olarak ele alınacak ve işletme 
ile ilişkisi olmayacak.

(9) Hastanelerin eksik tıbbi cihaz ve malzemesinin 
ikmalinde standardizasyona önem verilecek.

(10) Sağlık ana planında ruh hastalıkları hastane
lerinin ve kanser savaşında yer alacak yataklı 
tedavi kurulularının gelişimi ele alınacak.



Co Sağlık İnsan Gücü:

1. 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum)
a. tnsan gücünün 3 ncü 5 yıllık plan döneminde nice

lik yönünden gelişmesi ek 1 de 1976 yılında kamu kuruluşlarındaki 
kadroların doluluk oranları ek 2 dedir. Bugünkü mevcutlar dikkate 
alındığında 1982 yılında varılacak hedefe göre temel personel 
ihtiyacı genel hatlarıyla ek 2 de gösterilmiştir.

b. İnsan gücünün istihdamında çeşitli kuruluşlardaki 
sağlık personeline eşitlik getirecek tedavi hizmetlerinin tek elden 
yönetimi tedbiıSi gerçekleştirilememiştir, (^ataklı Tedavi Hizmet
lerine bak)

c. Tesislerdeki insan gücü noksanı özellikle hekimler
de devam etmiş ve bu durum, özellikle sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesi programının gereği gibi gelişmesini engelliyen bir 
etken olmuştur.

d. Dönem içinde kamu hizmetlerine hekim sağlamak üzere 
alınan özendirici önlemler etkili olamadığı gibi, yurt kalkınması 
hizmeti de gerçekleştirilememiştir.

e. İhtiyacın gerektirdiği nitelikte hekim yetiştiril
mesinde, özellikle toplum hekimliği konusunda, birkaç tip fakülte
sinin aldığı önlemler dışında tıp fakültelerinin programlarında 
bir gelişme ve beraberlik sağlanamamıştır.

f. Dönem içinde tıp fakültelerinin sayıları 16 ya yük
seltilmiş ve yerlerinin de seçilmiş olmasına rağmen, Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlığının bu kararlardan önce görüşü alınmamıştır. 
Oysa, açılan tıp fakültelerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
elindeki olanaklarla geniş ölçüde yardımda bulunmakta ve sağlık 
hizmetlerinin yürütül nesinde ana sorumluluğa sahip olmaktadır.



g. Fakülte ve okullardan mezun olan personelin nicelik 
yönünden 1977 yılı sonlarında ulaşacağı ortalama sayılar şu şekilde
olacaktır :

Yalda
Mütehassıs hekim 500 adet
Pratisyen * 1000 adet
Diş hekimi 600 adet
Kczacı 1300 adet
Hemşire 2000 adet
Sağlık memuru ▼e teknisyen 700 adet
Köy ebesi 1100 adet

KAMU KURULUŞLARINDA PERSONELDOLULUK
ORANLARI

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Hakanlığında

Kamu Kuruluş 
Toplaaına Göre

1973 1976 1973 1976
MütehasoiB % 53 % 62 % 75 % 88
Pratisyen % 21 % 23,5 (1) % 41 * 51
Eczacı % 90 % 100 * 90 % 102

Diş Tabibi % 90 % 100 % 90 % 106

Sağlık Memuru ve 
Teknisyen

% 56 % 50 * 46 % 44

Hemşire % 35 % 41 (2) % 44 % 46
Köy Ebesi % 80 % 80 * 78 % 78

(1) Asistanlar hariç
(2) Hemşire yardımcıları hariç
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198e YILINDA AŞAĞIDA KATEGORİLERİ BELİRTİLEN SAĞLIK 
İNSAN GÜCÜ İHTtYACI

Uzman hekim 2640
Pratisyen hekim 4420
Diş tabibi 3040
Eczacı 2?0
Hemşire 9380
Sağlık memuru ve 6760 
Teknisyen
Köy ebesi 4500

NOT:
1. Yukardaki ihtiyaçlar bugünkü mevcutlara ilâvesi gereken mile* 

tarlardır.
2. 1982 yılına kadar açılması tahmin edilen tesisler ihtiyaçlara 

dahildir.
3. Sağlık memurları oranındaki düşüklük ile hemşire artış oranı

nın azlığı; kadro ihtiyacının mezun sayısından çok artış gös
termesinde ndir.

4. Diğer personel ihtiyaçları raporun ihtiyaçlar bölümündedir.
5. İhtiyaçlar Türkiye çapında ve kamu kuruluşlarına aittir.
6. Diş hekimi ihtiyacının 2670 i 15000 kişiye bir diş hekimi 

verileceğine göre koruyucu hekimlik hizmetleri için hesap
lanmıştır.

Bu sayılara bakıldığında; yılda 2800 yatak hizmete gireceğin
den hareketle yılda 200 mütehassıs hekim ihtiyacı vardır. Buna kar
şılık yılda 300 fazlasıyla 500 uzman yetişmektedir. Tıp fakülteleri 
yılda 1000 mezun verdiğinden bunların her yıl 500 U sağlık ocağı ve 
koruyucu hekimlik hizmetlerinden ayrı kalmakta ve gerişe kalan 500 
hekimden de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hizmet istenen
lerin sayısı 100 ü geçmemektedir.

• / « •
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1976 yılında uygulanmakta olan kadro sayılanına göre yılda
;>0 diş hekimi ve 50 eczacıya ihtiyaç vardır. Bundan dolayı yeni 
mezunlardan büyük bir kısmının kamu hizmetlerinde şu anda çalışma 
olanağı yoktur. Hastanelerin röntgen, anestezi, laboratuvar gibi 
teknisyenlere ihtiyacının çok olmasına rağmen yıllık yetiştirme 
kapasitesi ihtiyacın çok altındadır. Hemşire ihtiyacı bir süre daha 
hemşire yardır :ıiarı ile giderilmeye çalışılacaktır. Tesislerin 
teknik hizmetler sınıfı personeline olan ihtıyacıda önem kazanmakta
d ı r .  Ayrıca elektronik cihazlarır sayıca artması ve işletilmelerin
de güçlükler dolayısiyle saklık fizikçilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

h. Hekimlerin serbest tababete yönelmeleri ve ihtisasa 
önem vermeleri bu dönemde dc devam etmişt.r. Nitekim serbest taba
bet yapan hekim sayısı toplam hekim sayısının % *t3 üdür. Sağlık 
hizmetlerinin millileştirildiği ülkemizde bu durum mevcut projenin
çok aleyhindedir.

j. Hekimlerin kurumlar arası dağılımları dengesizdir.
(Ek 1 e bak) bugünkü dağılıma göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından ortalama olarak 27 yatağa ve 13000 kişiye bir mütehassıs 
hekim düşerken Sosyal Sigortalar Kurumunda 7 yatağa ve 3600 kişiye 
bir mütehassıs hekim düşmektedir. Aynı durum sosyalleştirilmiş il
lerde de mevcut olup kanuna göre ortalama 7000 kişiye bir pratis
yen hekim düşmesi gerekirken 17500 kişiye 1 hekim düşmektedir.

k. Hekimlerin yurt sathına dağılımları da dengesizdir. 
(1976 yılı başındaki durum) mevcut hekimlerin % 36 6i İstanbul'da 
% kG sı Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep ve benzeri 15 büyük 
ilde çalışmakta, geriye kalan % 18 de az gelişmiş 51 ilde bulunmak
tadır. İstanbul'da 510 kişiye bir hekim düşerken Gümüşhane'de 25000 
kişiye bir hekim düşmektedir.



1. Yurdumuzda. aütahassıs-Pratisjen hekim dengeside 
bozuktur. Diğer bir deyimle tedaviye yönelen hekim gücü ile toplum 
sağlığına koruyucu hekimlik hizmetleri olarak yönelen hekim gücü
nün dengesi orirtiısızdır. Serbest tababete yönelen hekimin % 66 sı 
mütehassısdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında uzman kadro- 
‘larının % 62 sı dolu iken pratisyen hekim kadroları % 23,5 oranın
da doludur. Asistanlar dahil edilirse Türkiye'de hekim toplamının 
% 72 si uzmandır. Diğer taraftan plan kri terlerine göre kamu hiz
metlerindeki. torla® yatak sayısının gerektirdiği uzman hekim ihtiya
cı 735D dir. Oysa Türkiye'de 12̂ 00 v?san hekim bulunmaktadır.

m» Hekimlerin istihdamında özellikle eşit hizmete eşit 
ücret prensibi uygulanamamış, yoksunluk yerlerindeki hizmet, ücret 
yönünden yeterince çekici hale getirilememiştir. Bunun nedeni, ser
best meslek uygulamasından el'1' edilen aşırı kazançlarının karşılığı
nın devlet tarafından kamu kesiminde çalışan hekimlere ücret olarak 
ödeme olanağının bulunamamaeıdsr» Atama düzeninde 22̂ + sayılı Kanunun 
öngördüğü rotasyon gerçekleştirilememiştir. Bunda 3 ncü 5 yıllık 
jlana giren yurt kalkınması ilkesinin.gerçekleştirilememesi de bir 
#eden olmuştur.

n. Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin uygulandığı 
bölgelere uzman ve pratiayen hekim istihdamındaki kadro boşlukları, 
^»şitli kuruluşlarca uygulanan değişik istihdam biçimleri, f«11-time 
|azminatınm Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yalnız büyük ve 
amirli sayıdaki illerde çalışan hastane tabiblerine verilmesi gibi 
nedenler hekim istihdamı politikasını olumsuz yönden etkilemekte
dir.

2» durumun değerlendirilmesi:

a, Sağlık insan gücünde önemli problemlerden biri de; 
toplum içindeki koşulların, yürürlükteki kamu mevzuatının sağlık 
personelini kamu hizmet te iııe çekici olmayışıdır.



b» Sağlık, insan gücünde mevcut problemlerden bir 
diğeri de; tıp fakültelerinden pek çoğunun topla® bekimi yetiştir
meye dönük programlan uygulayamamalarıdır.

c. Tıp fakülteleri eğiti® programları arasındaki 
farklılık, pratisyen hekim görevini yürütecek nitelikte hekim yetiş
tirme ilkesini olumsuz olarak etkilemektedir.

d. Kuruluşlarında en çok hekim çalıştıran Sağlık »e

Sosyal > -ur ~e Sal anlığının tıp fakülteleri i 

n?. i-7 g rakirken, özelli ki e yeni acılar- o f 
ay .larıriA sapt bakımından caag* ,e 3

taaakta.’ı Oysa, . t lan bütün tıp fnkûitela 
ve. Sosyal Tardı .t B ikanİt f-ını o tesisleri nden

e sıkı ilişkileri oi- 
külteierinin yer ve 
kanlığın görüşü alm- 
i baş. lang- :*■» t ağlık 
ararlaumakkarırlar.

Tıp fakülteleri ve diğer c....r1e lüesub/î eğitim 
kur ...al r ı eğiti® prograal arı nı g«li..-ı irmede 3. ğ lı!. ve Sosyal 1 ardım 
Baka.ılığının g rüşünden yararlanmame'-'.tadır j. ir

e. Tıp fakültelerini a ağarın ' .o ^frenır:. ici.de 
toplum hekimliği ij e ilgili stat ve u _ ,? tezlerine ağırlır
vermemeleri ve mezun sayıların .-.•'tırac-ak ördealei' almama., -.rı, y t t 
ihtiyacını karşılayacak nitelik ~e ...ayıda hs^inî sahip el-.tara gibi 
önemli bir der boğazı oluşturaaktadır»

f. ®ıp fakültesi eğitiminin sonunda intenlik uygu- 
lasıa6iıi"D tüa fakültelerde yapılamaması genç hekimlerden tir bölümü
nün pere /e uyumla'-mı güçleştirmektedir.

g. ' '.o-'- yetiştirilen uzman hekim fazlalı ğı ve uzman
lık da1 .arandaki o-r. ıl ar in h .iyaşlara göre ayarlanmaması hekim
■ atindamında nicelik bedeflr-r:’ve alası l&nsamasmdaki başlıca nedendir. 
Serbest tababete prim veren a «istemi ihtiyaçlara göre düzenlemek 
verekmektedir«



hc Pratisyen hekiE ihtiyacının özellikle sosyalleş
tir! lsir hizmetlerde had safhaya yükselmesinin sebepleri arasında 
yurt g«îçeklerine uyduğu geçmiş planlarda da saptanan mecburi hiz
met sis :eminin uygulanaamasıda bulunmaktadır.

j. Diş hekimleri yetiştirilmesindeki fazla kapasite, 
kırsal alanda çalışan tesislere diş hekimi tahsis etmemekten gel
mektedir.

k.Eczacı yetiştirilmesindeki fazla kapasitenin kamu 
kuruluşlarında kullanma ol-\nakl> rx olmadığından eğitimine yeni bir 
yon verilmesi gerekmektedir.

1» Laberatuv&r, röntgen, çevre sağlığı teknisyenleri 
gibi teknik personelin az oluşu hastane ve laboratuvar gibi tesis
lerin işletilmesini ve sahadaki çevre sağlığı hizmetlerinin yürütül
mesini corlaştş rmaktadır.

ı m. Hemşire açığının açılan ve açılacak yeni otcullar- 
la önümüzdeki 5 yıllık donam içinde büyük ölçüde giderileceği var
sayılmaktadır ,

n, Kekimleria kurumlar arası dağılış dengesizliğini 
meydana getirei etkenler aramnda; personeline sağlık hizmeti götü
ren kuramları.n hekim istihdamında yurt gerçeklerine uymayan uygu
lamalar’ görülmektedir» Banlar arasında fazla hekim kullanma, hekim
lere değişik ücret uygulama, tesislerini gelişmiş bölgelerde topla
ma, ihtiyaç dışı kapasite yaratma gibi nedenler de bulunmaktadır.

Hekiırler.tn yurt düzeyine dengesiz dağılımını mey
dana getiren etçe; .e ; arasın ia; tesislerin dağılımındaki dengesiz
likler , sosyal v ekorst K koşullar sonucu serbest hekimliğe olan 
eğilim, eğitim bastaaele'-. ve fakültelerin belli bölgelerde toplan
mış olması., rotasyonu uy.,.. \ ocak etkin önlemlerin alınamamış ol
ması vt ycksutilıf: i .■ le L hizmeti çekici hale getirecek



özellikle ücret farklılıklarının yaratılamaoaeı gibi nedenler bıluu- 

maktadır,

ö. Hekimlerin iicret düzeninin 657 »ayılı Kanunun 

getirdiği hükümler içinde oluşu, hekim istihdamında önemli bir 

sorun olmaktadır,

3. Alınacak önlemler : 

a» Programın amacı

îeterli ve memleket gerçeklerine uygun personel

yetişt-lrre'c, istihdamdaki daı boğazları vs aksaklıkları önlemek

b. Amaca ulaştıracak ve buglicJ.U uygulamalardaki 

aksaklıkları giderecek önlemler

Yetiştirme ile il_giy

(1) Yurt ihtiyaçlarına uygun hekim yetiştiril- 

k en1

"Toplum hekimliği görüşüne sahip, sağlığı 

koruyacak, erken teşhis ve tedavi metodlarını 

uygulayacak, sağlık ekibinin liderliğini, 

eğitimciliğini ve yöneticiliğini yapacak ve 

en azından görevine ilişkin tamamlayıcı araş

tırmalarda bulunacak,” nitelikte hekim yetiş

tirilecek ve Toplun Sağlığı yönünden hizmet 

yapılırken, herkese mümkün olan en yüksek 

düzeyde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri 

götürme amaç olacaktır.



2) îhtiyaca uygun nitelik ve sayıda hekim yetiş- 
tirilmesinde tıp öğretim ve eğitimindeki 
benzerliği sağlamak ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Eakanlığı ile işbirliğini artırmak lizere:

(a) Tıp fakülteleri öğretim programlarının 
ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi,

(b) Fakülteler arasında öğretimde beraberlik 
sağlanması,

(c) Yeni açılacak t.ıp fakültelerinin sayı, 
yer ve asgari eğitim ihtiyaçlarının sap
tanmasında yetiştirenle kullanan kurumlar 
arası işbirliğinin sağlanması esas alına
cak ve böylece :
(i) Her fakültede bir toplum sağlığı bölü

mü kurulacak, toplun: sağlığı dersleri
ne ağırlık verilecek, saha uygulan,a- 
ları için her fakülte en az bir eği
tim merkezi tesis edilecek ve toplum 
sağlığı bölümü öğretimde diğer bölüm
lerin koordinatörlüğünü yapacak,

(ii) Tıp fakülteleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, hekim kullanan diğer 
kurumlar ve mesleki kuruluş temsilci
lerinden oluşan öğretim-Eğitim Plan
lama ve Koordinasyon Kurulu kurulacak 
ye bu kurula hukuki bir statü verile
cek.

5) Mezun sayısını artırmak ve daha iyi hekim ye
tiştirmek için tıp fakülteleri öğretim üye
lerinin döner sermaye gelirini arttırma zorun- 
luğu olmadan bütün gücünü eğitim ve araştırma
lara vermeleri, öğretim üyelerinin büyük 
şehirler dışındaki fakültelere dağıtılması 
sağlanmalıdır.



( k )  Tıp fakültelerinde hekim yetiştirmeyi düzen

lemek maksadıyla alınacak önlemlerden biri 

de 6 yıllık eğitim içinde 1 yıl süreli 

internlik döneminin uygulanmasıdır. 5 yıl 

sonunda int^rn olan hekimlerin diplomaları 

tesçil edilmeden Sağlık ve Sosyal yardım 

Bakanlığının kararlaştıracağı kuruluşlarda ve 

fakültelerin denetimi altında pratik bilgi

lerini artırma çalışmalarının yapılması ve 

bu süre içinde kendilerine ücret ödenmesi 

sağlanacaktır. İnternlere uzmanların yakın 

ve uzak denetimi altında hasta muayene ve 

tedavisi yetkisi tanınmalıdır, İnternlik eği

timi genel pratisyenlik yeteneğini artırmayı 

öngörmeli ve bunlar hastane ve tıp merkezleri

nin ihtisaslaşmış hizmetlerinde kullanılmama

lıdır.

(5) Mütehassıs ve pratisyen hekim dengesi yurt 

ihtiyaçları için önemli olmakla beraber, 

uzman hekimlerin çoğalmasını ülkemiz için bir 

kapasite kaybı olarak düşünmeden dengenin şu 

iki yolda sağlanmasına çalışılacaktır:

(a) Uzman hekimlerin çeşitli dallardaki oran

ları dikkatle gözönünde tutulacak ve sayım

ları yurt ihtiyaçlarına göre ayarlanacak 

(Bu tedbirin gerçekleşme kuralları (2)

nci maddede geçen kurulca saptanacak)

(b) Mütehassıs hekim olabilmek için pratis

yen hekimin asgari 3 yıl süre ile Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığının saptayacağı 

yerlerde hizmet görmesi esas olacak ve 

bunun için gerekli yasal düzenlemeye



gidilecektir.

(6) Diş hekimlerinin yetişmelerinde toplum hekim
liği konularına yer veıilecek, yataklı tedavi 
hizmetleri dışındaki tesislerde ve özellikle 
kırsal alanlarda hizmet görmeleri için kadro
lar süratle alınacaktır.

(7) Eczacıların yıllık yetişme kapasitelerinin 
ihtiyacın çok üzerinde olduğu bir gerçektir. 
Bu olumsuz durumu düzeltmek ve mevcut kapa
siteden yeterince istifade edebilmek için:

(a) Mevcut fakülte ve okul sayıları ile mezun 
verme kapasiteleri artırılmayacak

(b) Bugünkü öğrenimin amacı ve süresi, ecza
cıların her türlü laboratuvarlarda ve 
ilaç imal eden kuruluşlarda çalışmalarına 
da onalank sağlayacak (Bu önlemin gerçek
leşme esasları ilgili fakülteler ve yük
sek okullarca saptanırken Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı da istihdam ola-

hakları hazırlamalıdır)

(8) Hastanelerde cerrahi ve tıp servislerinde 
çalıştırılmak üzere tıp teknisyenleri yetiş
tirilecek,

(9) Yüksek öğrenim görmüş personel içinde özel 
önemi dolayısiyle radyo-terapi, radyo-biyo- 
lojs gibi dallarda çalışacak sağlık ve rad
yasyon gizikçisi yetiştirilmesi ve istihdamı 
üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da çalışmalar yapılacak^
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(15)

Onkoloji hastanelerinin işletilebilmesi için 
lüzumlu bulunan ve yetişmesi zaman alacak 
olan personelin sağlanmasına öneelik v'erile- 
c es,

bugünkü istir -.camia önemli bir yer alan G**her 
Nesice Sağlık Eğitir. Enstitüsü gibi okul son
rası eğitim, sağlayan okulların sayıları ar
tırılacak, bu personelin sağlık hizmetlerin
deki etkinlikleri sağlanacak,

Yüksek hemşire okulları ve Gevher Kesite 
Eri tim -enstitüsü: sağlık kolej ve okulları 
öğretmen acırını da karayacak amaca dönük 
t utulacak,

^Kanunlara göre yardımcı sağlık personeli Ola
rak adandırılan personelin tarifleri ile yet
ki ve sorumlulukları yeniden ele alınacak,

Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve 
köy ebesi yetiştiren okulların kapasitelerim 
nin artırılması, yeni okulların daha büyük ve 
eski okulların aa e,: yapımlarla pekiştiril
mesi suretiyle sağlanacak,

Sağlık koleji ve okullarının meslek dersleri
ne kaarolu öğretmen bulma güçlüğü karşısın
da bu açıkların ek ders görevleriyle kapa
tılabilmesi için saat başı ücretler artırı
lacak ve okulların iyi donatılması sağlana
cak ,

Hemşirelik eğitiminde toplum sağlığına ağır
lık verilecek,



(17) Sağlık teknisyenleri açığının kapatılabilme
si için yeni açılacak okullarda bu meslek 
sahalarına öncelik verilecek,

(18) Sağlık memurları belirli halk sağlığı alan
larında özel programlara göre yetiştirilecek,

(19) Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okul
lardaki genel kültür derslerine fonksiyonel
bir yön yerilecek,

İstihdam ile ilgi'!i

(1) 3 ncü Ş yıllık kalkınma planına giren ye 
yüksek öğrenim gören personele uygulan
ması düşünülen Yurt Kalkınması Hizmeti 
içinde öncelikle hekimlerin kapasitesin
den istifade etmek Kaçınılmaz bir zorun
luluk olmaktadır.

3u maknatla;

(a) Mecburi iizaet için; yeterli ücret, 
yeterli dastek ye adil rotasyon gibi 
ön şartlar sağlanacak,

(b) Mecburi .ismetin; pratisyen ve uzman
lar için ayrı ayrı ele alınacak ve 
sureleri iyi hesaplanacak,

(c) Mecburi hizmet sisteminin uygulanma
sı halinde bursa dayanan mecburi hiz
met kaldırılacak ve bu statüde olan
ları ; kredi sistemine çevrilecek, 
önlemleri alınacak.



(2) Mecburi hizmetle birlikte hekimlerin 
kamu sektöründe çalışmalarını özendirici 
ve serbest sektörde çalışmalarını sınır
layıcı ve vazgeçirici önlemler alınacak,

(3) Sağlık personeline ve özellikle hekim
lere verilmekte olan ücretlerin sözleş
meli personel istihdamı ile artırılması 
önemli bir önlem olmakla beraber, bunun 
kendi başına hekim ikmaline olanak sağ
layacağı da düşünülmemelidir. Ayrıca ele 
geçen ücretin artışı için vergilendirme
lerin ayrı yapılması veya vergi i&deei 
gibi yan önlemler de yeni ücret düzenin
de ele alınacak.,

<

( b )  Hekimi erin yurt, düzeyine dağılmasındaki 
dengesizliği gidermek için mecburi hiss-, 
met düzeninden sonra adil ve bölgesel 
bir rotasyona gidilmesi ve her hekimin 
her bölgede belli sürelerde hizmet yapma
sı sağlanacak.

(5) Hekimlerin kurumlar arası dengesiz dağı
lımının başlıca nedeni' yataklı tedavi 
kurumlan yönetiminde disiplinli bir iş
birliğinin sağlanamamış olmasıdır, k  ncü 
5 yıllık plan döneminde tek sistem altın
da söz konusu sorunlar giderilecektir, 
(^ataklı Tedavi Hizmetleri programına bak)



D‘ İmİ’Jl Hizmetlerinin halka saati' aaç_ı ".de Tıp Fakülteleri
nin eorumlulukları s

1. 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki, gelişmeler (durum) :
a. 3 ncü 5 yıllık dönemde yataklı tedavi hizmetleri 

ana planı hazırlanmış ve uç bölgelerden yurt içine doğru kademeli 
bi.r düzen ve Tedavi Kurulularının hizmet alanları saptanmıştır. Bu 
planda sırasıyla köy seviyesinde sağlık ocakları, ilçe seviyesinde 
100 yataklı, il seviyesinde 200:J00 yataklı, bölgeler seviyesinde 
*100:600 yataklı genel maksat!' hastaneler ile nihai kademede tıp 
merkezleri dene’ ve ±0C 1; “20 j a.ir kil hastaneler ve ösel dal has
taneleri yer slr -.ştır,

fc. Tm fakültelerini* ait hastanelerin yatak toplamı 
6729 olup Türkiye'de yataklara/ % 7,9 oranını kapsamaktadır.(#7 »9 
oranına fakültelerin Saflık vo Sosyal Yardım Bakanlığından sağla
dığı yataklar dahil değildir)

c. Tıp fakültelerine ait hastanelerin inşası, teçhizi 
ve işletilmesi için genel bütçeden büyük bir pay ayrılmaktadır.

d. Tıp fakülteleri hastanelerinde büyük bir insan 
gücü ve teknolojik kapasite bul anmaktadır.

e. dugünkü yataklı tedavi hizmetlerinin işletilmesin
de tıp fakülteleri hastaneleri ile yurt düzeyinde kurulan kademeli 
düzenin son kademesi arasında bir kopukluk bulunmaktadır.

f. Tıp fakiil teleıinin açılış yerleri yataklı tedavi 
hizmetlerinde kur " nk istenen hizmet alanlarına uygun bulunmamak
tadır.

2» Durumun değerlendirilmesi:
a. Tıp fakültelerine ait hastanelerin belli bir sorum

luluk alanının bulunması gerekmektedir. Bu durum fakültelerin belli 
merkezlerde toplanma eğitimine ters düşmektedir.



b. Tıp fakültelerine ait hastaheler millî gelirden 
önemli bir pay almaktadır. Bu sebeple eöz konusu tesislerin sadece 
öğretim ve eğitime dönük olması şeklindeki uygulamalar çok yönlü 
hizmet ilkesine aykırı düşmekte ve öğretimin pahalı bir aracı ol
maktadır.

c. Tıp fakültelerindeki teknolojik gelişimden ve 
insan potansiyelinden yararlanma olanaklarının ihtiyaçlara göre 
ayarlanmaması geniş halk kütlelerinin bu kapasiteden yararlanma
seviyesini düşürmektedir.

Alınacak tedbirler:

a. Amaç:

Tıp fakültelerine ait hastanelerin tedavi hizmet
lerinde yataklı tedavi kurumlan ana planındaki yerini alması,

b. Amaca ulaşacak ve bugünkü uygulamalardaki aksak
lıkları giderecek önlemler:

(l) Tıp fakültelerine ait hastanelerin yataklı
tedavi kurumlan ana planında yer alması için

(a) Tıp merkezleri tanımlanacak ve yurt düze
yindeki dağılımları bölgeleriyle birlikte 
saptanacak,

(b) (a) fıkrasına göre yeni kurulacak tıp fa
kültelerinin hastane ihtiyaçları Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından sağ
lanamaması halinde fakültelerce yeni has
tane yapımına gidilecek.

(2) Tıp fakülteleri hastaneleri ile bölge hastane
leri arasındaki bağlantının kurulması ve bölge 
hastanelerinden gelecek hastaların tıp



merkezlerinde tedavileri için % 40 dan aşağı ol
mamak üzere bir kontenjan ayrılacak. (Bu konten
jan genellikle ücretsiz "sigorta kurulunca sigor4 
tali" hastaların tedavisinde kullanılacaktır)

(3) Tıp fakültesi hastanelerinin tek düzen ile olan 
ilişkileri (yer seçimi ve boş yataklardan isti
fade gibi hususlar) düzenlenecek»



E. Laboratuvar Hizmetleri:

la 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum) :

a. Mevcut laboratuvarların personel ve modern araç v« 
gereçlerle donatılması yetersizdir.

b. Laboratuvar hizmetlerinin gelişmesi hizmete yöne
lik nitelik ve sayıda personel azlığı yönünden yeterince etkili 
olamamaktadır.

c. Merkez örgütünde tüm laboratuvar hizmetlerini yü
rütmekle görevli laboratuvar bölümü yeterince güçlü değildir.

2. Durumun değerlendirilmesi:

a. laboratuvar hizmetleri bir bütündür. Sağlık tesis
lerinin bünyesindeki laboratuvarlar dahil en küçüğünden en büyüğü-

<
ne kadar olanlar arasında yatay ve dikey koordinasyon ve işbirliği 
yeterli değildir. Bu durum yetki ve sorumlulukların karışmasına, 
eldeki kapasitelerin olumsuz kullanılmasa na sebep olmaktadır.

b. Kurulmakta olan bölge hıfzıssıhha enstitüleri ve 
halk sağlığı laboratuvarları nitelik ve sayı yönünden personel 
yetersizliği nedeniyle verimli çalışamamaktadırlar. Halk sağlığı 
labcratuvarlarına tayin edilen kimyagerlerin ve eczacıların labora
tuvar hizmetlerine adaptasyonu için elverişli sürede iş öncesi ve 
hizmet içi kurslarından geçirilmemesi bunlardan istifade oranlarını 
azaltmaktadır.

c. Merkez Hıfzıesıhha Enstitüsünün olanaklarının ge
liştirilmesi öncelik taşımaktadır.

3. Alınacak tedbirler:



a. Refik Saydam Me.rk.es Hıfzıeeıhha müeesesesi yurt 
ihtiyaçlarını giderecek şekilde reorganize edilecek,

b. Bütün laboratuvarlarda çalışan personelin sayıları 
artırılacak bu hizmet cazip hale getirilecek,

c. Mevcut boşluklar için eczacı ve kimyager gibi
personel kullanıİradan 'tce bunların 1aboratuvarlarda çalışacakları
hizme ilerde gör ö ■•' ■sı k-ırs? r.rdKc :t- görev başı eğitiminden geçi
rilerek yetişmeleri o*.Vj.'».nacak,

d. Metodlenr .. ~ ve gereçlerin sade yöntem ve araç
gereçten başlanarak stanö- - tlaş liri.': masına başlanacak,

e. Refik Saydam berkez Hıfzıssıhha Enstitüsünün araş
tırma hizme t leri g-v i içtiril*, c ,



F. Çevre Sarlığı:

1. 3 ncü 5 yıllık plan dönenindeki gelişmeler (durum) :

a. Çevre sağlığına son zamanlarda büyük önem -.veril
mesine ve çeşitli önlemlerin şu veya bu ölçüde gerçekleştirilmesi ne 
rağmen sorun ciddiyetini artırarak koruBai: tadır.

b. Çevre sağlığı hizmetlerinin çok geniş kapsamlı 
oluşunun doğal sonucu bu alandaki her hizmeti birden fazla kuruluşa 
yansıtmakta; ancak banların hizmet içindeki payları ve karşılıklı 
ilişkilerin ne c-lacağı hususunun belirginlik taşımaması nedeniyle 
yetersiz hizmet sunulması devam etmektedir.

c. Yur- ölçeğinde bozuk çevre koşullarının ortaya çıka 
çınardıği sorunların değerlendirilmesi yeterince yapılamamıştır.

d. Mevcut kanunlardaki cezai yaptırımların yetersiz
liği, çevresel kirlenmeleri belirliyecek ölçütlerin bulunmayışı 
korırol hizmetlerindeki etkinliği azaltan temel öğeler olmaktadır.

e. Yeterli sayı ve nitelikte personel ve laboratuvar 
noksanı vardır.

2. Durumun değerlendirilmesi:

a. Çevre sağlığı, insanın bedensel, ruhsal ve sosyal 
huzuruna etki yapan veya yapması olası çevresel etmenlerin kontrol 
altına alınmasını öngörmekte ise de, hizmetin bu çap ve kapsamda 
ele alınamadığı görülmektedir.

fc. Çevre sağlığı hizmetlerinde bir yandan görev saha
sı büyürken, ciğer yandan yeni konuların eklenmesinin ortaya çıkar
dığı dar boğazın ilgili kuruluşların aynı yönde çalışmaları ile



aşılabileceği açık olmakla beraber, sağlıklı bir çevre ve toplumu 
amaçlıyan ortak bir çalışma düzenine ulaşılamamıştır.

c. Çevre sağlığı hizmetlerinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının yeri genel çizgileriyle bir kontrol hizmetidir.
ve bu hizmetin etkinlik taşımaeıda büyük oranda, özellikle yatırım
cı kuruluşların çalışmaları sonucuna bağlı kalmaktadır.

d. Kontrol düzeyindeki hizmetin yasal dayanaklarının 
yeterince bulunmayış:- v.a ye - sıra, sorunları belirliyecek ve çözüm
leyecek uygun personel ve bu amaçla donatılmış laboratuvar noksan
lığı mevcuttur.

3» Alınacak önlemler:

a. Amaç, çevre koşullarının düzeltilmesi,

b. Aoaca ulaşacak ve bugünkü uygulamada aksaklıklar) 
giderecek önlemler.

.1) Çevre koşutlarının düzeltilmesini sağlayan
kuru i uçların ortaklaşa çalışmaları sağlanacak,

(2) Çev”ü koşullarını İslah eden önlemler çevrenin 
kontrol programına göre ale alınacak ve bu 
maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında:

(a) Merkez örgütündeki çevre sağlığı kontro] 
ünitesi yeterli hale getirilecek.

(fc': Yöresel çevre koşullarının düzeltilmesi 
programları hazırlanacak.
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(c) Çevre sağlığı teknisyenleri, teknikerleri 
ve mühendislerinin sayıları artırılacak 
ve etkin bir kontrol şebekesi kurulaoak

(d) Mevcut laboratuvar sistemi çevre sağlığı 
ile ilgili faaliyetleri yapacak hale ge
tirilecek,

(e) Çevre sağlığı hizmetlerini geliştirmek 
için halkın eğitimine büyük önem verilecek 
ve halkla beraber çevre sağlığını geliş
tirme kampanyaları yürütülecek.

(j) Çevre koşullarının kontrolunda; normları sağ
layan, cezai müeyyideleri artıran, işbirliğini 
gerekli tutan ve sorumlulukları saptayan yeni
bir kanun hazırlanacak,

<

(4) Çevreyi kamu sağlığına zarar vermiyecek bir
halde tutmak ve çevre sağlığı hizmetlerini ge
lişti rmek için halkın sağlık eğitimine önem 
verilecek ve halkla birlikte çevre sağlığı kıs
metlerini geliştirme kampanyaları yürütülecek
tir.

(5) 1580 sayılı Belediyeler kanunuyla hizmet bele
diyelere bırakılmakla beraber, belediyelerin 
bu hizmetteki yetersizlik ve başarısızlığını 
giderici önlemler sağlamak amacıyla adıgeçen 
yana gözden geçirilecektir.



G. İş Sağlığı:

1. 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum) :

a. İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri için öngörü
len örgütlerin yetersizlik, dağınıklık ve işbirliğinden yoksunluğu 
devam etmektedir.

b. İş yerlerindeki sağlık risklerinin ortadan kaldırıl
ması veya kontrol altında bulunçuru!sası konusunda belirgin bir 
gelişme sağlanamamıştır.

e. Çalışma Bakanlığı Iş Sağlığı ve İş Güvenliği Kont
rol örgütünün hizmeti., licelik ve nitelik yönünden, iş yeri sayı
sı ve iş türünün gerektirdiği düz ye ulaştırılamamıştır.

d. 3 ncü Plan döneminde, üniversiteler ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı (Bıfzıasıhha Okulu) bünyesinde, iş sağlığı 
alanında çalışacak personeli iş hekimliği ve endüstri hijyeni konu
larında yetiştirmek için gerekli bölümler açılmıştır.

2. Durumun değerlendirilmesis

a» İş sağlığı alanındaki örgütleşme yetersizlikleri 
çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda 
yeterli kontrol önlemlerinin alınamamış olması da durumun önemini 
ai' t ırmaktadır.

b. tf sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gereği gibi 
yürütüleraemesindeki önemli faktörlerden birisi de ilgili ya6a 
eksikliği ve özellikle mevcut yasaların uygulanmasındaki aksaklık
tan ileri gelmektedir.

o. İş sağlığındaki eğitim ve araştırmaların noksanlığı 
da konuya te6İr eden faktörler arasındadır.



d. İş sağlığı hizmetlerinin yürütülüşündeki kopukluk
lar, hizmetin etkinliğini azaltmaktadır.

3. Alınacak tedbirler:

a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin dağınıklık 
ve ikilemelerden kurtarılması, eşgüdümünün ve işbirliğinin sağlan
ması amacı ile ulusal düzeyde bir iş sağlığı ve güvenliği yüksek 
kurulu kurulacak ve bu kurulun koordinatörlüğü Sağlık ve Sosyal Yar
dım bakanlığı tarafından yapılacak.

b. ilgili yasalarla öngörülen işyeri sağlık hizmet 
birimlerinin ve iş sağlığı dispanserlerinin kuruluş çalıştırılma
ları sağlanacak.

c. tş sağlığının yurt düzeyindeki dengeli yürütümü 
için işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunca bir program hazırlana
cak.

d. Eğitim ve araştırma örgütleri güçlendirilecek.

e. Endüstrinin yoğun bulunduğu bölgelerde bölgesel
iş hekimliği ve meslek hastalık klinikleri ile rehabilitasyon merkez
leri Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından açılacak.



E«  İ l â ç  so run l a r ı :

1»  5  nev i  5  y ı l l ı k  dönen  i ç i ndek i  ge l i şme le r  ( du rum)  ;

a .  Yasa l  hükümle r in  ye t e r s i z l i ğ i  neden iy l e  e sk iden  

ve r i lm i ş  bu lunan  ruhsa t l a r  sonucu  i l â ç  ç e ş i t l i l i ğ in in  f az l a l ı ğ ı  

devam e tmek ted i r .  Ancak ,  r uhsa t  i s t enen  yen i  i l â ç l a r  i ç i n  p iya sa 

da  t edav i  değe r i  ayn ı  e l an l a r  bu lunduğu  t akd i rde .  Sağ l ı k  ve  Sosya l  

Ya rd ım  Bakan l ı ğ ıne e  r uhsa t  ve r i lmemek ted i r .

b .  İ l â ç  Kon t ro l l e r i n in  ü r e t im  ve  t üke t im  sa fha l a r ı n 

dak i  uygu l ama la r ı  ye t e r s i zd i r .

c .  İ l â ç  t üke t im i  i - . i u  envan t e r  noksan l ı ğ ı  va rd ı r .

d .  İ l â ç  t üke t im in -  , •  i s r a f a  kaçan  uygu l ama la r  mevcu t t u r

e .  E -zane l e rde  i l â ç  s a t ı ş  kon t ro l l a r ı  ye t e r i nce  yap ı l a 

mamış  ve  r eçecec j  s  i l â ç  e a tmn  :  ■  runu  ye t e r i nce  ön l enememiş t i r .

I ' i ' l  ad : l  ; - n  i i a ç  haü .madde l e r i n in  kon t ro lü  ye t e r 

s i zd i r ,  (  İ l . - . ;  h . çma ıaöde  i i ' - e t r i . r l ,  i l â ç  s anay i i  ve  i l â ç  i h r ac ı  konu 

l a r ı ndak i  p ro :  t e r s l e r  i ç i n  i l g i ,  i  s ek tö r  r apo r l a r ı na  bak )

t Mi l l i  Savunsa  »ak  a t a l ı ğ ı  i l â ç  ü r e t im ine  devam e tmi ş 

t i r .  Sosya l  S  . ( . o r t a l ı ;  Ku ru r  ya sa  ge r eğ i  kamu  i l a ç  f ab r i ka s ı  

haz ı r l ı k l a r ı  3e r ı emi ş t i r .

2 .  im  . ı 3uv ;  E  J e ı  İ snd i . r ç imes i :

î .  İ l â ç  ç e ş i t l e r i ndek i  f a z l a l ı k ,  t üke t im i  h ı z l and ı r ı 

c ı ,  s anay i  ve  ec . - ane  ke s in inde  a t ı l  k apas i t eya r a t ı c ı . ve  kon t ro lü  

güç l end i r i c i  t i r  e  eke r  o lduğu  g ib i ,  ayn ı  z amanda  s anay idek i  kapa -  

• s i t en in  de  a ş t r ı  bo lüames .ne  s ebep  o l ab i l e cek  b i r  f ak tö rdü r .



b. ilaç kontrolünün istenen düzeye ulaşmamış olması 
ilâç sorunları arasında önemini korumaktadır.

c. Hekimlerimizin özellikle ücretsiz ilâç alan kişi
lere fazla ilâç kapsayan reçete yazmaları, halkın fazla ilâç alma 
alışkanlığı, reçetesiz ilâç satılması sorunu gibi etkenler israfa 
neden olmaktadır.

d. İlâç fiyatlarının saptanmasında uygulanmakta olan
usulün geçerliliği anlaşılmaktadır,

e. Barvsdde ithali, ilâç ihracı, hammadde üretimi ve 
yabancı gerraaye gibi konuların Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığının 
kontrolü altında olmayışı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır,

f. ilaç ve eczanelerle ilgili olup yünürlükte olan 
yasaların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmekte
dir. Bu maksatla 3 ncü 5 yıllık plana giren yasa değişikliği konu
sunda hazırlanan tasarılar yasalaşmarcış ve öngörülen ilaç kontrol 
enstitüsü kurulamamıştır»

3. Alınacak önlemle” :

a. Piyasada bulunan aynı tedavi değeri taşıyan ilâç
ların sayılarını azaltıcı önlemler alınacak, zararı ortaya çıkan 
ve tedavi değeri kalmıyan ilâçların ruhsatlarının iptali için
12§2 sayılı yasanın değişikliğini öngören tasarı yasalaştırılacak
tır.

b. Kalk sağlığı yönünden, önem taşıyan, ekonomik, açı
dan verimli olan özellikle yurt içinden sağlanan hammaddelerden 
yada doğal ilâç kaynaklarından yararlanmak suretiyle imal edilen 
ilâçların üretimi teşvik edilecek, gerektiğinde devletin hammadde 
üretimine katılmasını sağlayıcı tedbirler alınacak.



c. İlâç kontrolünün hammadde kontroluyla başlatılma

sı esastır:

Bu sebeple:

(1) Hammadde ithal izni Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca verilecek ve gümrüğe gelen ham

maddelerin gümrük kontrolundan sonra gerekli 

görüldüğü hallerde Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca ikinci bir kontrolü yapılacak.

(?) Yurt içinde imal edilen hammaddelerin imalat

çı kontrolü yanında Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının da kontrolü sürdürülecek ve ge- 

liştirilecek,

(>) İstanbul'da ,• 

enstitüsü hese 

şekilde örgü-l 1

d. İlâcı : üretim s , Masında kontrolü için imalatçı 

kontrolü etkinleştirilecek.

e. Veteriner ve tarım ilâçlarının insan sağlığı bakı

mından önemi sebebi, le tunla. .. kort ol hizmeti Gıda-Tarım ve Hay

vancılık Bakanlığı ile Sağlık ve Sosya t Yardım Bakanlığının iş- 

fcirliğiyle yürütülecek tir.

f . İnsan sağlığını tehdit eden, veteriner ve tarım 

ilâçları ile meydana gelen zehirlenme problemlerine çözüm getire

cek geneli eleman ve lal ıratuvar olanakları ve gerekse doküman yönün

den güçlendirilmiş me:İrzifir kurulacat .

,a edilmekte olan ilâç kontrol 

'adde kontroluna yöneltilecek

girdirilecek.



g» İnsan sağlığı için son derece tehlikeli olan tarım 
ilâçlarının yeni türevleri iraâl ya da ithal edileceği zaman mevcut
ların İlgında spesifik antidotu varsa imalatçı ya da ithalatçı 
tarafından temin edilecek ve etiketlerine spesifik antidotu yazı
lacaktır.

h. Piyasa kontrollarının etkinliği için:

Refik Saydam herkez -ıı fzıssmha Enstitüsü ilaç
kontrol bölümü gelıvtirilecek, bölgesel kontrol için bölge lahora- 
tuvariarı donatılacaktır.

j. ilâç tüketiminde Tıp ve Eczacılık Fakülteleri, 
gerek mezuniyet öncesi ve gerekse mezun olduktan sonra sürekli eği
timde ilâç problemlisi değişik yönleri ile ele almalı, reçete yazıl
masında ilâç türü ve miktarı konusunda, özellikle kamu kesiminde 
çalışan do tor ve eczacıyı gelişen Tıp ve Farmasötik bilim dalların
da eğitmek amacıyla eğitim programlarında değişiklik yapmalıdırlar. 
Ayrıca 'açların yan etkileri ve istenmiven etkilerinin araştırıl
ması, değerlendirilmesi, ilgililere iletilmesi için de gereken et
kin önlemler alınmalıdır.



J. Beslenme ve besin kontrolü:

1, 3 ucu 5 yıllık plan dönemindeki gelişmeler (durum) :

a. Yurdumuzda' 0:6 yaş arası 1„000.000 çocukda beslenme 
bozuklukları vardır. Bunlardan 300.000 kadarı ise çok kötü beslen
mektedir. 300.000 çocuktan 150.000 nin ailesinde mali güçsüzlük var
dır.

b» Okul Öncesi çocuklarda ve doğurganlık, çağındaki 
kadınlarda ortalama % 25 oranında çeşitli ağırlıkta kansızlık sorunu 
vardır.

e. 0:2 yaş çocuklar arasında % 15 oranında keraik has
talıkları sorunu vardır.

d. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde iyot yetersizliği
ne bağlı andemik guatr sorunu vardır,

e. Besin kontrolunda muhtelif kuruluşların yetki ve 
sorumlulukları bulunmaktadır, kontrol tek örgütte toplanmamıştır.

f. Besin kontrolünü müessir olarak uygulayacak örgüt 
ve yasalar yetersizdir.

g. Yurt içinde tüketime verilen veya dışardan ithal 
edilen besin maddelerinin sağlık yönünden kontrolüne Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlığınca deva® olunmaktadır. Ancak ihraç edilen besin 
maddelerinin bu Bakanlıkça kontrol edileceğine dair yasal hüküm 
bulunmamaktadır.

h. üretilen ve ime-, edilen besinler yeterince kontrol 
edilmeden tüketime verilme itedir»



j. Laboratuvarların besin kontrolü ile ilgili bölüm
leri personelin sayıca yetersizliğinden ve mevcutlarında kendi konu
larında eğitimi yeterli olmadığından verimli çalış®damaktadırlar.

2. Durumun değerlendirilmesi:

a. Çocuklardaki kemik hastalıkları ileri yaşlarda 
sakatlıklara, kadınlarda doğum güçlüklerine yol açmaktadır.

b. îyot yetersizliğide sağlık ve gelişim yönünden 
'çeşitli sorunlar doğurmaktadır.

c. Halkın, özellikle çocuk beslenmesi konusunda eği
tilmemiş olaası beslenme sorunlarının temel nedenlerinden birisidir.

d. Yeterli derecede beslenmeme çocukların fizik ve 
ruh sağlığı yönünden gelişmelerini önlemektedir.

i ■

e. Besin kontrolü hizmetleri değişik kuruluşlar tara
şından yürütüldüğünden yaratılan kapasiteler duplikasyona, teknik, 
personel, para ve tesis israfına yol açmaktadır.

f. Besin sanayiinin küçük işletmeler halinde oaıuşu 
besinlerin üretim safhasındaki denetimini zorlaştıran bir etkendir.

?. Alınacak tedbirler:

a. 0:6 yaş çocukları arasında beslenmede güçlük çeken 
ailelere devletin yiyecek yardımı için Sağlıkve Sosyal Yardım Bakan
lığında özel bir fon ayrılacak.

b. Beslenmeden mütevellit kansızlığı gidermek için ana 
ve çocuk sağlığı hizmetlerinde kansızlığı tedavi edecek ilâçlar 
bedelsiz dağıtılacak.



c. 0:2 yaş çocukları arasındaki kemik hastalıklarına 
Mani olmak için halkın eğitimi Bağlanacak.

d. Andemik ğuatr için bu bölgelere iyotlu tuz dağıtı
mı sağlanacak,

e. Besin kontrolunda yasaklara uymayanlara uygulana
cak cezai müeyyideleri aıtıraıak yasal düzenlemeler alınacak.

f. Turda ithal ve ihraç edilen besinlerin hijyenik 
kontrollerinin sağlanması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yetkili kılısaçak.

g. üretimde ve imalatta oto kontrol sistemini getire
cek bir yasa çıkarılacak ve Gına ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın fazla kapasitesini bssirı kontrolü hizmetinde kullanmak için yol
lar aranacak.

h* Besin kontrolünün üretim safhasındaki kontrolünü 
kolaylaş tırnak için küçük işletmelerin b rleşmeleri teşvik edilecek,

i. Besin maddelerinin üretiminden tüketimine kadar 
olan bütün döne islerinde sağlık yönünden kontrolüne yürürlükteki 
yasalarla, Sağlık ve Sosyal Yardır Bakanlığınca devam edilecektir.

Besin maddelerinin üretim, fabrikasyon ve saklanma 
yöntemleriyle ilgili teknolojik kontrolü Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca yapılacaktır.

j. Çocuklarını besleyemeyen ailelerin aile planlaması 
konusunda «ğitimine önem verilecek.
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k. Halkın beslenme konusunda eğitilmesi için sağlık 
örgütleri görevlendirilecek ve bu eğitimi yürütecek personelle tak
viye edilecektir.

1. Gıda maddeleri çabuk bozulan maddeler olduğundan 
gıda ile ilgili davalara öncelik verilecek ve kısa sürede sonuç
landırılmasını sağlayacak yasa değişikliği yapılacaktır.



Piğ «ağlığı:

1. 3 net' 5 yıllık plan dönemindeki gelinseler (durum) :

a. Dönem içinde diş hekimliği yüksek okulları, fakülte 
oIbiuş, ancak akademilere bağlı yüksek okullar fakülteler bünyesine 
alına®mıştır.

b. Dış hekimlerinin kullanma alanları için muhtelif 
kuruluşlarda kadro artışlar- sac 3 anmış tır»

c. mrt t . i di s.- ğl:. jı hizmetinin götiirüleraemesi 
problemi devam .t. •. ,rı . A . pr tenlerinin memurlara ücretsiz ya
pılmasına karşılık 0 'ijert »ı ve Sosyal Sigortalar
kapsamına girecek »e e otarlar» Ju hizmeT götürülmemektedır.

d. Sente diş ta. i' 15 t:in.', önleyici •»% günün koşulları
na uygun mesleki yetkiler l;.'c -"etili, kanun değişmediğinden sağ
la namatüiş tır•

e , -t “ 7 tu i. ; d ir

olmamıştı:
Lanında yeterince gelişme

»üt- tim bir-cetlerinde yeterli.
sayıda diş hskını

g. Diş hekimliği içi t. gerekli yardımcı personel yeti; 
birici «kullar açıl*»-..; ıştır.

B. Duruma ■ ,*gsrl« iirılmerı:

kuruluşlarında y: 
dan mevcut kapa» 
kalan hizmetleri"

inin üugUnkü kadro sisteminde kamu 
■r.E olmakları olmadığından bir «an- 
ndirilsssi, diğer yandan da boşluıtta 
ıra .» ,-r ■ ■■■.' irmektedir.



bi Diş sağlığı hizmetinin koruyucu hekimlik alanına 
kaydırılması ve kırsal bölgelerdeki diş bakımı ve tedavi hizmetleri
nin yaptırılması önem kazanmaktadır»

c. Koruyucu ve tedavi edici alanlarda meslek mensup
larından yönetim hizmetlerinde yararlanma gereği önem kazanmaktadır.

3. Alınacak tedbirler

a. Diş hekimlerini koruyucu ve kıısal alandaki teda
vi hizmetlerine yöneltecek tedbirler alınacak.

b» Koruyucu diş hekimliğine öncelik verilecek.

c. 1219 sayılı kanunu tadil eden tasarının kanunlaş
ması sağlanacak.

d. Diş hekimliğinde kullanılan araç ve gereçlerin 
bugünkü noksanlığını giderecek ve kullananlara ucuz intikalini 
sağlayacak tedbirler alınacak.

e. Sosyal kuruluşlar genel olarak ağız protezleri 
hizmeti verecek.

f. Ağız protezleri teknisyeni ve diş hemşiresi okul
ları açılacak.

g. Ağız sağlığı hizmetlerinin yeterli program ve dene
timi için idari, istişari ve denetim hizmetlerinde yeterli sayıda 
diş hekimi istihdam edilecek.

h. Koruyucu hekimlik ve özellikle çocuklarda eü.t diş
lerinin korunması ve çürümelerde tedavi yönünden okullarda ortodon
ti eğitimine önem verilecek.



X. Sağlık yapıları;

X* 3 ncü 5 yıllık plan dönemindeki gelişseler durum)

a. Sağlık yapıları belli standartlara bağlanamadığın- 
dan çeşitli kuruluşlarda çeşitli standartlarda yapılar inşa edil
mektedir.

b. Tesislerin ihtiyaç programlarının tip projelere 
dönüşmesinde kuruluşlar arası beraberli-; yoktur.

c . İuşaat i ' dl|-,: li arsalar-, a bazen yeterli alan v® 
vasıflara sahip olmaması8 bulunma'arının uzun sürmesi ve Bayındır
lık Bakanlığındaki proje hizme: .-'Finin gecikmesi sağlık, yapılanın
da maliyet artışlarına neden olmaktadır»

d, Iıllık fiyat ar kışlarının çok olması önceden hesap
lanan maliyetleri etkisiz bırakmak te. ve yapıların zamanında bit
memesine sebeb olmaktadır.

2. Alınacak. Knlaaler

a. Kamuya ait genel i;tçeden kaynak alan sağlık yapı
larında standart birliği sağlanacaktır. Bu amaçla, hizmetin gerek
tirdiği minimum fiziki çevre niv.!İlkleri ve ayrılabilen kaynakların 
sınırları ile tutarlı sağlık yapıları standartları geliştirilecek.

b. özel sektöre ait sağlık yapılarıile genel bütçe 
dışı kaynaklar yard: mı ila gerçekleştirilen sağlık yapılarının, 
kamu sağlık yapıları standartları altında kalması önlenecek

C. Sağlık yapıklarının gerçekleştirilme sürecinin prog
ramlama tasarlama ve uygulama aşamaları arasındaki kopuklukları 
giderici, toplam gerçekleş! .me Küresini kısaltıcı süreç seçenek
leri geliştirilecek ve uyguir^scak,

* / ,«



d. Sağlık yapıları ihtiyaç programlarıma hazırlan

ır. aauıda yapının hizmete sunulduğu andaki faydasının optimizasyonu 

yerine, yapının uzun vadede yaratacağı faydanın optimizasyonu sağ- 

lanmaya çalışılacak, sağlık yapılarının fonksiyonel ömrünü uzata

cak bir ihtiyaç tanımı yöntemi benimsenecek.

e. Tasarlama aşamasında sağlık yapılarının, zamanla 

değişen kullanıcı isteklerine uyum yapabilecek; esnek ve fonksiyo

nel ömrü uzun yapılar olarak gerçekleştirilmesine olanak verecek 

projelendirme esasları benimsenecek.

f. Yapı ihalesi usulleri, sağlık yapılarını, hizmetin 

gerektirdiği standartta inşa edebilecek niteliğe sahip yükleniciler- 

ce gerçekleştirilmesini Bağlıyacak şekilde geliştirilecek»

g. Sağlık yapıları için ayrılan yıllık yatırım ödenek

lerinin dağılması önlenecek, yapıların inşaat süresinin kısaltılma

sı sağlanacak.

h. Tasarım ve kullanım kararları arasında bütünleşme 

sağlanacak, amaç dışı kullanımdan doğan aksaklıklar önlenecek.

i. Sağlık hizmeti işletmeciliği yapan kamu kuruluşları

nın bina bakımı ve onarım örgütleri geliştirilecek, mevcut yapı

stoğunun fiziki ömrünün uzatılması ve moderleşmesi için, yıllık 

bütçelere yeterli ödenek konulacak.

j. Hizmete giren kamu sağlık yapılarının, kullanımda 

gösterdİKİeri performans özelliklerini değerlendirecek, değerlen

dirme sonuçlarını karar vericilere ileterek, yeni uygulamalarda 

kararların gerçek ihtiyaçlarla tutarlı olmasını 6ağlıyacak bir örgüt

lenme gerçekleştirilecek.



k„ Öngörüler, tedbirler içir: kurumsal hazırlıkları yapa
cak, sağlık ana planını geliştirecek, planın güncelliğini sağlıya- 
cak, sağlık yapılarının gerçekleştirilmesine ilişkin süreç ve ürün 
standartlarını geliştirecek ve küllenıma sunulan saflık yapılarının 
performanslarını değerlendirecek bir sağlık yapıları enstitüsü 
kurulacak.
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Raportör : Dr. Zafer ÖZTEK

4. Tıp Fakültelerinin Sağlık Hizmetlerindeki Sorumluluklar i.

Başkan : Dr. Osman YAŞAR 

Raportör : Rıza KÖKSOY

5. Laboratuvar Hizmetleri

Başkan : Doç. Dr. Azmi ARI 

Raportör : Vet. Hek. Necmettin ALKIŞ

6. Çevre Sağlığı

Başkan : Dr. Nadir TEKİRLİ

Raportör : Sağ.Müh. Türker KAYSERİLfOĞLU

7. İş Sağlığı

Başkan : Dr. Turhan AKBÜLUT

Raportör : Kira. Necdet TARKAN



8» İlaç Sorunları

Başkan : Dr. Sadi BİLGİFSOY

Raportör : Dr. Sevinç HEPER

9» Beslenme ve Besin Kontrolü

Başkan : Dr. Berdan AKALIN

Raportör : Vet. Hek. Fahriye GÖKTÜRK

10. Diş Sağlığı

Başkan ve
Raportör : Diş Hek. î'ongııç GÖRKER

11. Sa.çlık Yapıları

Başkan : Yük. Mim. Oya GÜNGEN

Raportör : Mim. Perihan YILDIZ



Prof. Dr, Fişek Nusret

Dr. Kansu Emin

Dr. Açan Hamdi 
Dr. Atabek Erdal 
Dr. Benli Doğan 
Dr. Çeçen Haşan

Dr. Eren Nevzat

Dr. Güney Zafer 
Yem. Mim. Güngen OYA

Dr. Korsan Selahattin 
Köksoy Rıza 
Dr. Öğüş Hamdi 
Dr. Öneri Galip 
Dr. Önüt Yılmaz 
Dr. Tanyeli Daniş 
Dr. Tuncay Muharrem 
Tunçer Eğur

Dr. Yazan Naci

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Toplum Sağlığı Enstitüsü 
Direktörü
5.5.Y.B. Sosyalleştirme Dairesi 
Bşk.
5.5.Y.B. Verem Savaş Gn. Md.
Türk Tabipler Birliği Tensilcisi 
Etimesgut Eğitim Merkezi Başkanı
5.5.Y.B. Sağlık Prof, ve Tıbbi 
İst. Gn. Md.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Öğretim Üyesi
6 Nolu A.Ç.S. Merkez Başiekimi
Bayındırlık Bakanlığı Etüd ve 
Proje Dairesi
5.5.Y.B. Ruh Sağlığı Md.
5.5.Y.B. Planlama ve Kocr. D.Bşk. 
Ankara Tabip Odası
5.5.Y.B. Ana ve Çocuk Seğlığı Md. 
İst. 3 Nolu A.Ç.S. Merkez Başhe. 
İst. 1 " " " "
5.5.Y.B. Kanser Savaş Mc.
5.5.Y.B. Nüfus Planlaması Gn.Md. 
V.
Ank. 1 Nolu A.Ç.S. Merkez Başhe.

YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU

Dr. Gökçeoğlu Ertuğrul 
Dr. Karsan Selahattin 
Dr. Erbaş Turgut 
Köksay Rıza 
Dr. Oğuz Rüştü

5.5.Y.B. Tedavi Kurumlan Gn.Md.
5.5.Y.B. Ruh Sağlığı Md 
(S.S.K,)
5.5.Y.B. Planlama ve Ko>r. D.Bşk.
(S.S.K.)



Dr. Tuncay Muharrem S.S.Y.B. Kanser Savaş Md.
Dr. Ürgen İsmet (TCDD) Sağlık Dairesi Bşk.
Aktüre Teoman (TÜBİTAK)
Özdemir Haşan 1»
Dr. Sarp Nevzat S.S.Y.B. Verem Savaşı BCG Kam

panyası Bşk.

SAĞLIK İNSANGÜCÜ ALT KOMİSYONU

Dr. Akyol Muzaffer S.S.Y.B. Hıfzıssıhha Okulu Md.
Dr. Öztek 2afer Hacettepe üniversitesi Öğretim 

Üyesi
Dr. Aker Ertuğrul S.S.Y.B. Sağlık İşleri Gn.Md.
Dr. Çoban Rifat S.S.Y'.B, Sağlık Prop. ve Tıbbi 

İstatistik Gn. Md. Yrd.
Dr. Gürol İbrahim S.S.Y.B. Danışma ve İnceleme 

Kurulu Bşk.
Karan Aysen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 

Pak. Öğretim Üyesi
Dr. Kocatürk İbrahim S.S.Y.B. Mesleki Öğretim Gn. Md.
Köksoy Rıza S.S.Y.B. Planlama ve Koord. D.Bşk,
Prof.Dr. Oral Sevinç Hacettepe Üniversitesi Öğretim 

Üyesi
Dr. Öz Tahsin S.S.Y.B. Hızzıssıhha Okulu Hal

kın Sağlık Eğitimi Bşk.
Öztürk Yaşar Ankara Onkoloji Hast. Sağlık 

Fizikçisi
Tanrıyakul Hüseyin S.S.Y.B. Satişleri ve Muamelât 

Gn. Md. Yrd.
Dr. Gözüm Hicran S.S.Y.B. Zatişleri ve Muamelât

. Gn. Md,
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4. TIP FAKİİLTELERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUKLARI
ALT KOMİSYONU

Dr. Yaşar Osman 
Köksoy Rıza 
Prof. Dr. dök Şemsi

Dr. Gökçeoğlu Ertuğrul 
Dr. Gürol İbrahim

5.5.Y.B. Müsteşarı
5.5.Y.B. Planlama ve Koor. D.Bşk.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temsil
cisi
5.5.Y.B. Tedavi Kurumlan Gn. Md.
5.5.Y.E. Danışma Kurulu Bşk.

Dr. Karat ay Sıddık Hacettepe Üniversitesi Gevher Ne-

'JST:İ

jra-L Sevinç

sebe Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
19 Mayıs Ünı. Tıp Fakültesi ve 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.

f. Dr, Tanalp Hüknettin Ank. ini. Tıp Fakültesi
i j?. Dr. Ye-ilkaya Yarar Hacettepe tini. Gevher Nesibe

. Tıp Fak.

. lABORATUVAR HİZMETLERİ ALT KOMİSYONU

Doç. Dr. Arı .Azmi 

Vet.He. Alkı-’ Necmettin

Akşehirli Mehmet

Dr. Akyol Muzaffer 
Doç.Dr. Baykal Muzaffer

Prof. Dr.Koksal Orhan

Dr. Temelli Seiahattin

Prof. Dr. paysın Selahat-

5.5.Y.B. Refik Saydam Mer. Bıf. 
Dnst. Md.
5.5.Y.B. Refik Saydam Merkez 
Hıf.Enst. Kd.lüğü Sekteriyoloji 
Şb.Md.

5.5.Y.B. Refik Saydam Merkez 
Hıf. Enst. Kd.lüğü Kimya Şb.Jud.
5.5.Y.B. Hıfzıssıhha Okulu Md.
Hacettepe Hni. Beslenme ve Gıda 
Birliği Enstitüsü Md.
Hacettepe jni.Beslenme ve Gıda 
Birliği Enstitü Md.
Hıfzıssıhha Ans. Farmakoloji şb.
Md.

iv Vrr- ölümü



ProfV Dr. Burusu Zeki 

Prof. Dr. Aknıan Muvaffak 

Dr. Birimci Oğuz

6„ ÇEVRE SAĞLIĞI ALT KOMİSYONU

Dr. Tekirli Nadir

Sağ.Müh. Kayserilioğln 
Türker
Doç. Dr. Ara Azmi

Dr. Atabek Erde''.
Baroğlu Vedat

Dr. Birgetı Selumi 
Sağ«Müh» Engin Tokau

Vet. Hek. İlsr. Abdullah

7* İS SASllSl ALT KOMİSYONU
Dr. Akbulut Turlar»
Kim.Tarhan Necdet

Akıncı Orhan 
Dr„ Erhan Cahit 
Dr. Sirer Haldun 
Dr. Soyuer Mustafa

Dr. Tonfuç Ensin

A.Ö. Tıp Fak. Enfeksiyon Has. 
Böl.
H. Ü. Tıp Pak. Mikrobiyoloji 
Ens .
Ank. Hast. Bakteriyoloji Leb. 
Şefi

S. S.Y.B. Hıfzıssıhha Okulu 
Çevre Sağlığı Merkez Bşk.
S. S.Y.B. Hi.fzi3S3-h.ha Okulun
da çevre Sağlığı Mühendisi
5.5.Y.B. Refik Saydam Merk.
i v f. Erust. Md.
T ürk Tabipler Birliği
ıda-Ts.rım ve Hayvancılık

B::, kanlığı
İstanbul Tabib Odası
!?.£.Y.B. Sağlık İşleri Gn.Md.
Çö re Sağlığı Şubesi
5.5.T»B.Hıfzıssıhha Okulu 
Çevre Sağlığı Merkezi

Çalışma Bakanlığında Müşavir
£ Hıfzıssıhha Okulu îş
Sağlığı Merkezi
(SSK" Aktuarya Müdürlüğü
A.,İn Tıp Fakültesi
Bb-C Eyüp Hattanesi Başhekimi
S e Y. B. Hıfzıssıhha Okulu İş 

Merkezi
is S...K . Ankara Ulus Hastanesi



Doç. Dr. Topuzoğlu İsmail

8. İLAÇ SORUNLARI AİT KOMİSYONU 

Dr. Bilginsoy Sadi

Dr. Heper Sevinç

Ecz. Acar Nurgün

Doç. Dr. Arı Azmi

Ecz. BD.lgin Yasemin

Prof. Dr. Kaymakçalan Şükrü

Dış Tab.Görker Tonfuç 
Dr. Timlioğlu Özen

Ecz. Kiper Mithat

Ecz. Okay Sema

Ecz. Suyabakan Samime 
Dr. Temelli Selahattin

9. BESLENME VE BESİN KONTROLÜ 
Dr. Akalın Berdan 
Vet.Hek.Göktürk Fahriye

Prof, Dr, Aşan Türker

Banoğlu Vedat

Hacettepe Ünivei'sitesi Tıp 
Fakültesi Toplum Hekimliği 
Öğretim Üyesi

5.5.Y.B. Eczacılık ve Tıbbî 
Müs. Gn. Md.
5.5.Y.B. Refik Saydam Ensti
tüsü Farmakoloji Şubesi
5.5.Y.B. Eczacılık ve Tıbbî 
Müs. Genel Müdürlüğü
5.5.Y.B.Refik Saydam Ensti
tüsü Md.
5.5.Y.B. Eczacılık ve Tıbbı 
Müs. Genel Müdürlüğü
Ankara Tıp Fak. Farmakoloji
Kürsüsü
Türk. Tabibler Birliği
Ref. Say.Enst.İlâç Kon. Far
makoloji Şb.
Refik Saydam Enstitüsü İlaç 
Kontrol Şb. Md,
Refik Saydam Enst. İlâç 
Kontrol Şb.
5.5.K.

Refik Saydam Enstitüsü Farma
koloji Şb. Md.

ALT KOMİSYONU
5.5.Y.B. Sağ. İş. Gn.Md.Yrd,
5.5.Y.B. Sağ.İş. Gıda ve Bes
lenme Şb.
Hacettepe Üniversitesi Öğre
tim Görevlisi
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı



Beş durak- Muştafa Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Prof» Dr. Baysal Ayşe Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi
Yet.Hek. Gültekiıı Erol Halk Sağlığı Laboratuar Şefi
Prof. Dr,Koksal Orhan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve

Gıda Enst. Md„
Diyet Uznanı Oyal. Ta— S.S.Y.B. Hıfzısaıhha Okulu Beslenme 
hire Şubesi
Dr. ömüt Yılmaz Üsküdar A.Ç.S. Başhekimi
Dr. Tanyeli Deniş İstanbul A.Ç.- S. Merkezi Başhekimi
Vet.Hek.tüfekçi îte&ua S.S.'f,HıfziBsıhha Okulu

1°»DİŞ SAĞLIĞT ALT T,''Kİ SYOÎKJ

Diş Hek. Görker Tunguç Türk Tarihler Birliği
Diş Tab. Arabacıer S.P. î, B. Sağ. İş. Gn. Kd. Diş Sağ-
Cemil lığı Şubesi
Dr. Özkan Orhan İzmir Çocuk Hast. Baştabibi
Taşan Alken.
Diş Tab. Ünülp Güner S.S.Y.B» Danışma ve İnceleme Kurulu

Başkanlığı
Yazıcı îrfah

11. SAĞLIK YAPI. ıHI ALT KOMİ S'-W

Yük. lia. Gtingen Oya Bayındırlık Bakanlığı Etüt ve Proje
Dairesi

Mimar Yıldır, Perihan S.S.Y.B. Ted.Eur.Gn. Mâ,lüğü Mimar
lık Şb.Kd.

Mimar Alt üre T e •'iman TÜBİTAK
Doç. Dr. Arı Azmi S.S.Y.B. l.efik Saydam Enstitüsü Md.



Not : Cevabi veriler ynz.îarm tarih ve nuxao.raîarının yazılması rica olunur
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4-)Doktorların reklaû yapıcı mahiyette çeşitli şekil
lerde reçete bastırmalarını önlemek ve vergi kontrolü bakımından 
ciddi bir tedbir getirmek amacıyla doktor reçetelerinin bütün Tür- 
kiyede Maliye Bakanlığınca tek tip olarak bastırılmasını ve aynen 
işletme vergisi makbuzları gibi az bir ücret karşılığı doktorlara 
verilme mecburiyetinin getirilmesini öneririz.

5- Devlet hastanelerinde yatarak tedavide hekimin özel 
muayenehanesinde muayene olmadan yatırılamaz, fikrinin halkın kafa
sından sökülüp atılması için gerekli ve yasal tedbirlerin alınması
nı teklif ederin.

6- Doktor vizite ücretleri serbest muayenehanelerle hal
kın ödeme gücünün çok üstüna çıkmış, astronomik seviyeye ulaşmıştır 
Türkiyede bugün sağlığın ticareti hekimlerin birbirleriyle yarışır
casına sürdürülmesidir. İlaçta fiat tesbitinde 10 kruşun dahi hesa-

I Ibı yapılırken, bir apandisi-- ameliyatı 5000, böbrek ameliyatı 
15000 liraya yapılmaktadır. Devlet hastanelerinin hemen yanında 
aynı hastane doktorlarının kadrosunu teşkil ettiği lüks, özel 
poliklinikler ve hastaneler açılması her gün artmaktadır. Doktor 
vizite ücretleri tabip odilarınca tesbit edilmekte ve bu tesbitte- 
de vizite ücretinin tabanı yani asgarisi tesbit edilmektedir.
Tavanı serbest bırakılmakta yani hekimin insaf ve vicdanına terk 
edilmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak Türkiye'deki bu sorum
suzca işlemin önlenmesini, hekimin vizite ücretlerinin tavanmında 
tespitini, bu tebpitin Hükümetin yetkili organlarınca yapılmasını 
arz ve teklif ederiz.

Not : Cevabı verilen yazıların tarüı ve numaralarının yazılması rica olunur.
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Başbakanlık

Devlet !'lflnl;ımo Teşkilâtı;

ANKARA

3. Boş yıllık Plân çalışmalarında Sağlık Uzcı İhtisas Kümisyonu üyesi 

olarak görev yapan temsilcilerimiz önemli bir güçlükle., karşılaşmışlardı. Komis

yona Sağlık vc Sosyal Yardım Bakanlığından katılan üyeler çoğunlukta idi. Bakan

lık temsilcileri sayısı komisyon üyelerinin sayısının yansından fazla idi ve

bu nedenin bakininim peşin görüşleri üzerinde yapılan tartışmalar sağlıklı ka

rarlar şekline dönüşmede göçtüklerle karşılaşıyordu.

4. Beş yıllık Plânda bu durum daha belirgin ve daha sakıncalı bir biçim

de ortaya çıktı. Komisyon 7^70 Şİne yaklaşan sayıdaki bakanlık temsilcileri bu 

kez tartılmalara katılma olanağına bile sahip olamadılar çoğunluk kararlara da

ha 1te önce aldıkl ,rı talimat çerçevesinde oylarını kullanarak katılmak zorunda 

kaldılar. Bu durumda sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış kimselerin görüşle

rine göre denil, saklık bakanlığının peşin görüşlerine göre hazırlanmış bir ra

por ortaya çıkmış oldu, ^ylnki, raporun komisyon çalışmalarından önce ana çiz

gileri ve ilke loriylo nazırlanmış olduğunu söylersek, durumu abartmış olacağı

mızı sanmıyoruz. Toplantıların zorlamalarla aceleye getirilmesi, alt komisyon 

toplantılarının çoğ-koz ilgili üyelere haber verilmemiş olması ve bazı komiayon 

raporlarının deüişik biçimlerde tartışmaya ve oylamaya sunuluşu bu görüşümüzün 

önemli kanıtlarıdır.

Komisyon ilgili bakanlıkların ve kuruluşların belli sayılardaki temsil

cileriyle kurulsa idi, planlamacılara ülkemizin yapısı, sorunları ve çözüm yön

temleri konusunda daha yararlı bir rapor iletilebilirdi kanısındayız. Aksi hal

de yalnızca ilgili bakanlıkların görüşüne uygun planlar hazırlanacak ve Devlet 

Plânlama Teşkilâtının varlınma gerek kalmıyacaktır görüşündeyiz.

4. Beş yıllık sanlık plânında olumlu sonuçlar alabilmek için, örgütünüz— 

ce yapılacak değerlendirmede ayrı görüşlerin dikkate alınması gerektiğine kesin— 

sinlikle inanıyoruz. Bu nedenle birliğimizin ayrı görüşlerinin belirtmeyi görev 

sayıyoruz•



Birliğimizin ayrı görüşleri rapordaki sıraya uyularak ve rapordaki yerleri 

belirtilerek aşağıda takdim edilmiştir,

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ BÖLÜfTTÜ

Raporda hizmet öncesi eğitimlerde noksanfcık bulunduğu, bunun eğitim göre

cek personel sayısı azlığından donduğu belirtilmektedir, { 2  e)

Oysa gerek sağlık bakanlığı gerekse sağlık hizmeti veren diğer kuruluşlar

da hizmet öncesi eğitimi noksan değildir, tümü ile yoktur. Hizmetin öncesi eğiti

min önemli olduğu personel öncelikle» sağlık müstahtemidir, Belli bir sağlık oku

lunda eğitim görmeden hizmete alınan ve hemen işe başlatılan bu personelin hasta

larla ilişkileri genellikle tüm sağlık hizmetlerini etkilemektedir. Yataklı ve 

yataksız sağlık ünitelerinde hastaların ilk karşılaştırıl kimseler bu personeldir 

bu nedenle hastalar çoğu kez sosyal sağlık hizmetine güvenlerini yitirmekte, hatta 

zaman zaman hekimleri görebilme şansını elde edemeden kapılardan dönmektedir. Bu 

personelin hizmete başlamadan önce en az 2 ay süre ile hizmet adaptasyonu eğitimi 

görmelidi r•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmet anlayışında uzun yıllardır devam 

edegelen bir bozukluk vardır. Kişinin sağlığından tüm yünleriyle sorumlu poliva^an 

hizmetli ayrı üniteler yerine, monavalan hizmetli değişik üniteler yaratılmış,hem 

hekim emeği ziyan odilmiş, hem de tesiJve yatak kapasiteleri gereksiz bölümlerde 

harcanmıştır. Bu anlayı raporun bu bölümünde bu ünitelerin ayrı ayrı isimlendirip, 

ne şekilde sağlanacağı belirsiz koordinasyon dilekleri, ile yer almasına yol açmış

tır, Hastalıklardan sadece biri olan tüberkülozla sava bakanlıkta bir genel müdür

lükle yürütülmektedir. Sıtma savaşı, Kanser savaşı, Trahom savası gibi çeşitli 

türdeki hastalıkların bakanlık bünyesinde böyle ayrı bölümleri vardır,Ülkemizi 

tanımayan bir kimse bu bölümleri görerek vatandaşın her türlü sağlık hizmetinin 

görüldüğü ve bununla yotinmiyorek ayrı hastalıklar için ayrı genel müdürlükler 

kurularak ek hizmet verildiği kanısına varabilir, Oysa gerçek bu değildir, Vatan

daşın başvuracağı sosyal sağlık üni t el erin'^sa y ısı ve personeli çok kısıtlıdır.

Ayrı bölümlerle verilen bu hizmetler meacut potansiyelde israfa yol açmaktadır. 

Belli halk kesimlerinin sadece bir amaçlık taramaları yanılmakta, örneğin Tro^ğoın 

için gözlerine koruyucu solüsyonlar damlatılmakta, bu işlem sırasında sağlıkla 

ilgili diğer konulara değini 1 ememektedi r • Olması gereken hizmet bu değildir. Her 

yörede halkın başvuracağı polivalon hizmetlere sağlık birimleri ve bu birimlerin 

bağlı olacağı daha gelişmiş merkezler ve yataklı üniteler olmalıdır. Ayrı hasta

lıkların sorumluları bu ünitolirin bölümleri olarak bulundurulmalı ve koordinas

yon değişmez sistemlerle ve eğitimle sağlanmalıdır, Sosyalleştirme hizmetlerinin 

amacı budur. Ne varki sosyalleştirme hizmetlerinden sorumlu bağlık bakanlığında 

henüz bu anlayış bütünleşpomistir.

Raporun birçok yerinde olduğu gibi bu bölümünde d'> koruyucu hekimliğe ön

celik verileceği belirtilmiştir. Oysa koruyucu hekimlik vn tedavi edici hekimlik 

şeklinde biri birinden ayrı iki bilim dalı yoktur. İnsin sağluğı için gerekli



koruyucu tedbirler alınır ve bu tedbirlere rağmen karşılaşılan hastalıklar tedavi 

edilir* Anayasamızın 49. maddesi ışığında, koruyucu hizmetleri benimsemek ve teda

vi gerektiğinde vatandaşı kendi olanaklarına terketmek düşünülemez. Bunun ter»i 

olarak tedavi hizmotlfcrini benimseyip koruyucu önlemleri vatandaşa bırakmak da söı 

konusu olamaz.

Koruyucu önlomlorin yanlızca bir bölümü bağlık Bakanlığına aittir. Büyük 

bölümü Ulaştırma, Bayındırlık, Eğitim ve Belediye hizmetleri içine girmektedir. I 

Beslenme hizmetleri ve politikası, koruyucu sağlık hizmetini büyük öl çücjs etkile

mektedir. Enerji Bakanlığı, Köy işleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı hizmetleride 

koruyucu sağlık hizmetlerinin dışında düşünülemez. Daha derin bir inceleme ils 

devlet hizmetlerinin tümü insan sağlığı ile ilgilidir. Q halde koruyucu sağlık hiz

metleri devletin tüm politikası ile belirlenecek bir bütündür* YaAnırca Sağlık Ba

kanlığının hizmetleri içinde koruyucu hekimliğe önem verme iddiaları ile bu sorun 

çözümlenemez.

Sosyalleştirme bölümünde hizmet standartları yanlış amaçlanmıştır. Gerçekçi 

kıstaslarla ulaşılması gereken hedefleri belirlemek ayrıdır, günümüzün olanakların

da hedefe ulaşıncaya kadar benimsenmesi gereken kıstasları belirlemek ayrıdır. Ra

porun bu bölümünde sağlık ocaklarının ortalama 7 bin kişiye hizmet edeceği' ve her 

sağlık ocağında bir hekim bulunacağı tekrarlanmıştır. Oysa günümüzde çok iyi bili

nen günlük hastfca baş vurma oranları ile böyle bir hizmeti yürütme olanağı yoktur* 

Normlar iyi belirlonso bile bir yörede tek hekimle hizmet verilemez. Bu durumda 

tek hekimin günde 24 soat hizmetle yükümlü olacağı, bu hakimin de bir insan olduğu 

unutulmaktadır. Hekim do diğer insanlar gibi dinlenme ihtiyacinı duyacak, hasta 

olacak ve yıllık iznini kullanmak istiyecektir. Günlük mesaisi içinde doğacak bir 

acil vâkaya gidomiyecok veya acil vâkaya yetişmek için kalabalık hastalarını kendi 

kaderlerine terkedccektir.

Böyle bir polivolan hizmette en fazla 2 bin kişiye bir hekim gereklidir. Bu 

sayıdaki nüfus günde 50—60 hasta demektir. Ocak hekimleri koruyucu önlemler ve 

sağlık eğitimi ile de yükümlü olduklarına ve bu sayıdaki hastayı birkaç yerleşme 

merkezinde görebilme zorunda bulunduklarına göre daha fazla bir nüfusun sağlık hiz

metlerini karşılayamazlar. Bu norm hedef olarak alınmalı ve günümüzün koşullarında 

7 bin nüfusa bir ocak vo hor ocakta 2 hekim kıstası geçici bir norm olarak benim

senmelidir. Ayrıca 2 ocak için 1 Diş hekimi normu gerçekçi değildir. Günümüzde bi

linen başvurma oranları ve hizmet türüne göre her 4 bin nüfus için bir Oiş hekimi**' 

ihtiyaç vardır. Günümüzün koşullarında 7 bin nüfuslu her ocak için bir Diş hekimi 

normu geçici olarak benimsonebilir.

YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ BÖLÜmÜ

Raporun bu bölümünde yeterli bir tedavi hizmetinin gerçekleşmesi için gerelfr— 

li hedeflerin bol irlanneli yine bir yana bırakılmış ve mevcut kapasitenin yeter

liliği savunulmuştur. Bundan daha ilginç olan görünüm, kapasitenin yeterli olması
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yanı sıra hizmetin yetersiz oluşunun kabul edilmesidir. Ancak hizmet yetersizliği

nin nedeni değişik kuruluşların elindeki yatak kapasitelerinin bağlık Bakanlığına 

bağlanmamış olması şeklinde gösterilmekte ve bu geçersiz görüşü haklı göstermek 

için zorlama ilo bazı yanlış istatislikler verilmektedir. Örneğin Sağlık ve Sosyal 

yardım bakanlığında 27 yatağa bir uzman hekim düştüğü, Sosyal Sigortalar Kurumun— 

da ise her 7 yatak için bir uzman hekimin görevli oldu'Uı iddia ndilmektedir•Oysa 

bu iddia gerçek dışıdır. Sosyal Sigortalar Kurumanda uzan yıllardonberi ortalama 

30' yatağa bir uzman hokim kıstası uygulanmaktadır. Üç büyük şehirde bazı S.S.K 

hastanelerinin bu kıstasın üstünde uzman hekim atamaları yapılmış olması S.S.K.nın 

hizmet normundan denil, politik zorlamalardan dolayıdır. Bu durumun benzeri aynı 

illerdeki bazı Sanlık bakanlığı hastanelerinde de yaratılmıştır.

lilkemiz için hedef alınması gereken hasta yatağı oranı çözümü gerektirecek 

bir sorun değildir. İleri ülkeler için alt sınır alarak kabul edilen onbinde elli 

hasta yatağı oranı ülke miz için üst sınır olarak kabul edilebilir. Gelişmekte 

olan ültaemize hedef olarak kabul edebileceöimiz bu oran bile ülkemizde 200.000 

hasta yatağı, bulunmasını# gerektirmektedir. Oysa raporda 1976 yılı başındaki he

def 101.900 olarak gösterilmiştir. • ♦.beş yıllık plân dönemi içindeki nüfus artışı 

da hesaba katılırsa bu hedefin önümüzdeki 5 yıl içinde 12Î. 000 ni aşmıyacağı an

laşılmaktadır. Hesap biiyln yapılinca yataklı tedavi kurumlarının Sağlık Bakanlığı 

tarafından yönetilmesi ile bir çözüme varılacağı düşünülemez. Yataklı tedavi ku

ruluşlarına sahip hiç bir kurumda onbinde elli yatak oranı normuna ulaşılamamış- . 

tır. Hatta yaklaşılamamıştıır. Yanlız Milli savunma hizmetindeki yataklar onbinde 

yüz oranını geçmektedir. Ancak Milli savunmanın bazı özellikleri hesaba alınarak 

bu yataklardan genel Sağlık hizmetlerinde yararlanılması düşünülmemektedir.

0 halde yapılacak işlem tek elden yönetimden önce tüm kuruluşların hasta 

yataklarını hizmet verdikleri nüfus gruplarına göre onbinde olli oranına ulaştır^ 

maya çalışmak ve bu yatakların kullanımında tek sistem kabul ederek uygulamasını 

sağlamaktadır. Tek sistemin koşullarını kararlaştıracak kurulda ilgili kurumların 

eşit sayılarda temsilaile ri bulunmalı ve bu kurulda Türk Tabipleri Birliği de *yx 

ayrıca temsil edilmelidir^

Raporun bu bölümünde finansman formülü olarak sağlık sigortalarından söz 

edilmiş, fakat bu finansman gücünün hizmet üretici yünü dikkate alınmamıştır. 

Sağlık sigortaları mevcut kuruluşların hizmetlerini vatandaş için hastalık halin

de satın alacak bir kuruluş olarak görülmektedir. Oysa memiut tesislerin yeter

sizliği dikkate alınarak yeni finansmanla hizmet üretme ilkesi benimsenmelidir.

Tek sistemin yeterli koşullarda belirlenmesiyle bu gereksinim esasen bütün açık — 

lağı ile ortaya çıkaoaktır..



SflCLIK İNSAN GÜCÜ' BÖLÜmÜ

Bu bölümde de sağlık meslekleri sınıflaması yönünden ay n değerlendirmeler 
nedeniyle bazı ista t&tik hatal arı yer almıştır. Örneğin hemşire ve ebeler qjrnı 
hizmeti gören elemanlar olarak düşünülmüş ve toplam rakamla belirtilmiştir• Eti» 
yardımcısı niteliğindeki köy ebeleri yetkili meslek elemanları gibi gösterilerek 
istati^Lklere geçmiştir.

Ülkemizin hekim* Diş hekimi, Eczacı ve yardımcı sağlık personeli gereksini
mi için raporun değerlendirmeleri Sağlık bakanlığının görüşüne göre düzenlenmiştir» 
Oysa bizim görüşümüz farklıdır, ürneğin 1982 yılında pratisyen hekim ihtiyacı 4420 
olarak*, hemşire ihtiyacı 9380 olarak gösterilmiş, Diş hekimine ek ihtiyaç bulunma
yacağı belirtilmiştir. Gerçek böyle değildir de^il 1982 yılında*, günümüzde bile 
pratisyen hekim ihtiyacı 23*000 in üstündedir, 1982 yılında rtüfue artışıda dikkate 
alınırsa günümüzdeki sayıya ek olarak en az 15,000 pratisyen hekime ihtiyaç olacak
tır» Günümüzde olması gereken hasta yatakları sayısı için a^gaîfi hemşire ihtiyacı 
20,000 dir. Hekimin poliklinik yardımcısı olarak hemşireye gerek fclduğu düşünülür
se günümüzün hemşire ihtiyacı 40.000 ni bulmaktadır, 1982 yılında nüfusumuzun ih
tiyacı nüfus artış oranına göre en az 45,000 hemşiredir. Kamu hizmetindeki 800 Diş 
hekimi ihtiyaç fazlası görülmüş ve doluluk oranı ^106 olarak gösterilmiştir oysa 
yalnır kamu hizmetinde 8*000 diş hekimine ihtiyaç vardır. Günümüzde doluluk oranı 
gerçekte %lö dur, (Tlevcut Diş hekimlerinin yeni kadrolarla kamu hizmetine çekilmeei 
sağlanırsa* mevcut fakültelerin 1982 yılına kadar verecekleri mezunlarla ihtiyacın 
karşılanacağı düşünülebilir•

Raporun bu bölümünde hekim dağılımının dengesiz olduğu b»lirtilrnekteclir,Bu 
görüşe katılıyoruz. Ancak bu sorunun çözümü için raporda önerilen görüşe katılmı
yoruz, Raporda belirtilen komisyon görüşü sorunun mecburi hizmet uygulama»! ile 
çözümleneceği yönündedir. Oysa bellii başlı sorun günümüzde dbngenin sağlanmasın
dan önce hekim sayısının çoğaltılması ve sağlık hizmetlerinin dievlet eliyle halka 
ulaşmasıdır* Serbest çalışan hekime mecburi hizmet bölgesi göatererek beklenen 
kamu sağlık hizmeti yerine getirilemez. Çünkü serbest hekim hizmetini istediği 
yerde verecektir. Ayrıca, ekonomik gücü yeterli olmayan büyük nüfus bölümü yaşa
dığı çevrede serbest hakim var olsa da yararlanamıyacaktır. Kaldık! günümüzde tüm 
hekimler kamu hizmetine çekilse bile hizmet için sayısı yeterli değildir.

Hekimlerin sayıca yeterli olduğunu ve kamu hizmetine istekli bulunduklarını 
düşündüğümüz takdirde ise sorun bir bakıma çözümlenmiş olacaktır. Kamu hizmetinde 
hekimlere belli Jjörelorde belli puanlar verilerek istihdam sorununun düzenlenmesi 
güç olmıyacaktır.

Bunlar olmadığı takdirds mecburi hizmet uygulamasının geçersizliği bir yana* 
adaletsizliği belli başlı bir sorun niteliğindedir. Kamu hizmetinde çalışan işçiler 
bile toplu sözleşme ile pazarlık hakkına sahipken* ülkemizin en değerli emekçileri 
olan hekimleri hizmetlerini değerlendirme şansına sahip olmadan kamu hizmetine 
zorlamak örneği hiç bir ülkede görülmemiş bir adaletsizliktir. Ülkemizde her



vataBdaş mesleğini dilediği -akilde icra ati’erken yanlız hekimleri bu haktan mahrum 

etmenin anayasamızdaki eşitlik ilkesiyle bağdadır vnnı yoktur. ’zgür rejim iddia

ları içinde hayatını beyin gücü ile kazanan bir bölüm vatandasın özgürlüğünü kısıt

lamanın nedeni b u l n m a z .

Bu bölümde mecburi hizmet görecek hekimlerin yeterli ü:cret ve yeterli des

tek göreceni balırtilni tir. Oysa mecburi nizmet fikrinin enemen olduğu bir ortam

da yeterli ücretin n d r - n i  .kalmıyacak ve dilek qerçeklosniy ecekt ir • Mecburi hizmet 

anlayışı içinde s zl'sneli. personel çabalarının da bir ani -nı kalmamaktadır.

Ülkemizin yalnızca hekime ihtiyaç duyduöu ve bu nedenle mecburi hizmetin 

yanlızca hekimler inin düşünüldüğü iddia edilmektedir, ü/s • bu iddiayı ortaya koy 

yanlar da gerçeuin büylo im di mı bilmektedirler. Ürneiiin üç büyük şehirde he

kimlere sadece 1120 TL. brüt tavan yan öderne verilirken, '.ynı şehirlerde mühendis

lere 5,000 TL. yan odca • verilmektedir. Demekki mühendisler ün büyük şehirde bile 

bulunamamaktadır. Gerçek bu dehilde mühendis şayısı on'.s o halde teşvik edici de

ğerlendirmenin ihtiynel - ilgisi yoktur. Hekim h^r t el eüç kn'ulları itilecek fa

kat haklı aldu'iu dcÜcr-: elde edemiy ecekti r. Mecburi izr: t bir çözüm yolu değildir.

Çözüm yolu adil bir atamalar yönetmeliği ve kamu h i z r y t i n i  benimsetici haklı de^ 

ğerlendi rmndir.

İ L A Ç  BOLÜMÜ

İlâç konusunda alınabilecek önlemler, Saülık vn Sosyal Yardım Bakanlığı ta

rafından destokl. nnudi i'ii için, daha önce belirtilen iı :b- cl^n d layı roporda yer al

mamıştır, Bu durumda, dokümanın ilgili kısmı, gerekli ünlemierri getirmekten uzak 

kalmıştır. Önerilerimiz ç. ylo özetlenebilir:

1, Bugünkü fiyat sistemi içinde, depocu kârının fiyatlara eklenmesinden 

vazgeçilmesi gerekir. Bu durumda reel bir ucuzluk saklanacaktır.

ilâç fiyatlarında depocu kârının yerinin olmayı sı, bıı konunun gerçekte bir 

fonksiyon olmayı'indan doğmaktadır. Eğer bu bir fonksiyon ise ve kime yarafclı ise 

(ilâç firması ya da eczana ) onlar tarafından ödenmeli ve halkın ödediği kâr ka

lemleri arasından çıkarılmalıdır. Ayrıca, ilâç firmaları tarafından yapılan geniş 

ve yerine dağıtım sistomindc depoculuk bir fonksiyon görmekten çıkmıştır.

2* Kamu kuruluşlarında, ruhsatı alınmış ilâçlar için kısıtlayıcı bir liste 

konmasının yararlı bir işlem olduğu kanısında değiliz. Bu durum, bir yandan hekim

lerin yazacakları reçeteleri sınırlarken, diğer yandan da bazı ilâç firmaları 

için tekel yaratmaktadır. Çeşitli nedenlere dayalı olarak bazı firmaların tercih 

edilmesi, kamu için yararlı olmayan bir tutum olmaktadır. Ener, ilerde belirtece

ğimiz gibi, bir ilâç türünü kamu sektörünün üretmesi s z konusu alsaydı, kanu sek

törünün sadene bu ilâcı tüketmesinin çok haklı bir nnd-ni olurdu. Ama, bugürkü 

düzensizlikte , bazı ilâçların tercih edilmesi, sade ce bazı firmaların tekel 

niteliği kazanması vn mkabetsiz bir nazar elde ntn°sinnyxxxwxkk«dxx yaramakta

dır. Bu bakırdan, bugünkü d zen içind° yararlı olmayan, kamu kuruluşlarının liste 

yapması sisteminden v\zneçilmesi daha doğru olacaktır.



3* Çok önen \/r rdiğiniz bir sistom derişikliği de, ilâçların kamu eczanele

rinde olsun, zcl eczanolerde olsun, daöıtım sisteminin dcğistirilmesidi r. Bugün 

uygulanan dağıtım sistemi, ile firmalarının küçük ambalajlar biçiminde ve gereksiz 

reklâm sözlerini da taşıyan bir prosnektüsle ilâç sıtması biçimidir. 0ySa, bu 

sistem, hor ilâç kutusunun bir sağlık ünitesi gibi i .lcmo girmesine yol açrak re

çetesiz ilâç satımını sağlamaktadır. Aslında, biraz da reçetesiz ilâç satışının 

yapılması içijP» bu sistemin uygulandığı dahi düşünülebilir. Oysa reçetesiz ilâç 

satışı ve kullanımı, çok tehlikeli,, çok zararlı ve yanlı tır. İlâç kutusu içindeki 

gereksiz reklâm olan sözler ise, hastaların telâsına yo.l açmakta, birçok gereksiz 

ve yersiz hastalık hallerinde kullanılması sonucuna varmaktadır.

Aynen, bu ambalaj biçimi, büyük ambalaj sistemine göre % 20-30 oranında 

daha sahalı fiyata yol onmaktadır. Tamamen gereksiz olan, ilâç kalitesi ile biir 

ilgisi bulunmayan bu masrafın önlenmesi hem gerekli, hem mümkündür.

Yapılacak iş, ilâÇ firmalarının ilâçlarını büyük ambalajla dağıteasını, ec

zanelerde ise küçük ambaboja (sade ve ucuz biçimde, nrospektüssüz olarak ) konma

sını saklamaktır* Eczanelerin bunu yapamayacakları iddiası, eczanelerde eczacı gö

reviyle çeli nskt dir. ilâcın ambalajını değiştirmek inin değil,, yaoımını yetkiy

le gerçekleştirmek isin eğitilmiş eczacıları, bir embnlaj konusunun sorumluluğun

dan uzak görmek anlo.sılır bir tutum değildir. Konu, tamamen yapılabilir bir ni

telik taşımaktadır.

4* ilâç sorununun, kamu kuruluşları ve ekonomik durumu güçsüz halk yararı

na çözümü için, kamu kuruluşlarının ilâç üretimine girmesi gereklidir. Yaklaşık 

olarak ilâç fiyatlarınla ~ 40 oranının, sanayi ile ilgisi bulunmayan ticarî gi

derler olun u anlaşılmıştır. Propaganda ve tanıtma giderleri, satış giderleri ve 

kâr gibi ticari unsurlar çıktığı takdirde, ilâç fiyatlarını bugünkü fiyatların 

^60fsı oranına indi rmok mümkün olacaktır. Bunun için de ilâç üretimine kamu sek

törünün girmesi gerekli ve yeterlidir. Hâlen Millî Savunma Bakanlığı belirli ilâç 

türlerini yapmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu ilâç üretimi için hazırlıklarını 

yapmaktadır. Kamu sektörümün verimli bir ilâç üretimine girmesi için gerekli 

program yapılmalıdır . İlâç sektöründe kamu girişimi, hem ucuzluğu sağlayacak, 

hem de kamu kuruluşlarının harcamalarında her türlü tereddütü ortadan kaldıracakta 

bir tüketim güvenliği yaratacaktır*

3* İlâç dağıtımında gene kamu eliyle alınması gereken diğer bir önlem,kamu 

sektörünün gerekli yerlerde eczane açarak, kamuya hizmet etmesidir. Bu önlem de, 

kamu sektörünün ilâç işine girmesinin doğal bir gereğidir.

Eczane sekt ürünün içinde bulunduğu bunalım, bir yandajs büyük bir sermaye 

yatırımını gerektirmekte, diğer yandan ise belirli yerlerde yığılma sonucu yatı

rılan sermayeden istenen verimin alınamaması, eczaneleri* ilâç dışındaki malların 

satışına itmektedir. Eczaneye yapılan yatırım, mümkün olduğu k dar çok malın sat 

tılmasını ve belirli bir gelirin sağlanmasını zorunlu kıldığından reçetesiz ilâç



satışı, ilâç dini nalların satıcı genişlemekte, aynen yeni eczanelerin açılması 

da gereksiz olmaktadır. Bu ise, yeni yetiden eczacıların iş bulamaması, işsiz 

eczacılar sorunu konusunu yaratmaktadır.

Çıkar yolların birisi, kamu sektörünün gereken yerinde kamu eczaneleri 

açması ve bu eczanelerde ücretli eczacıları çalı ot imasıdır. Nitekim Sosyal 

Sigortalar Kurumu, a.yoktan tedavi hizmetimde de eczane açmıştır.

6* Gerek üretim* gerekse dahıtım alanına kamu sektörünün girmesinin Anayasa 

ve rejimle bandaşmıyacaıjı iddiaları da Anayasa '/e sniilık alanındaki uygulamalar 

karşısında geçersizdir. Çünkü, Devletin hastane yapması, hastanede ücretli hekim 

ve eczacı çalıştırması neyse, eczane-açması, ilâç fabrikası kurması ve buralarda 

ücretli hekim ve gereken diner elemanları çalı'tırması ayni i lnmink tekrarlan

masıdır. Bu konuda* bütünüyle özel sektörün çalı -ması nnro"gi* karma ekonomi 

ilkesinin kabul edilmiş elması nedeniyle bahis konusu deüildir.

ilâç konusunda bulanan bu çözümlere yaklaşılması son derece önemlidir.Ilâç 

alt komisyonu çalı maları sırasında, kamunun ilâç üretimine girmesi prensip ola£ 

rak kabul edilmi , ancak daha sonra Şahlık ve Sosyal Yardın Bakanlıoı yetkilim* 

lerinin çoğu Bakanlık görevlisi olan Komisyon üyelerine* bu kararın Bakanlık gö

rüşüne aykırı olduğundan bahisle yaptıöı baskı üzerim Komisyon raporunda yer 

almamıştır. Bu durumu da çoö" nluhu (her kişiye bir oy hakkı vererek) Şahlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı görevlilerinden olu an bir komisyonun gerçekte, "Özel 

İhtisas" değil "Sa'iık Bakanlığı" komisyonu olduğu nokt ısını belirten bir olay 

sayıyoruz•

Türk Tabipleri Birlini'nin ayrı görüşleri Devlet Plânlama Teşkilâtını 

saygı ile sunulur.

I
dına

'O



TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
GRİEL MÜDÜRLÜSÜ T'ü Ağustos t97f

No.
Şubesi Gn«Ud. 

Eki 1 Rapor

Telgraf adresi : Kızılay - Ankara

-81-

Ankara

Özeti Kan hizmeti 

Raporu ilk.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARLIĞI 
SOSYAL PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Bu günkü ekonomik,sosyal ve teknolojik hızlı glişrae

içersinde ve özellikle nükleer savaş çağında,hasta ve yaralıların 

tedavisinde çok önemli olan insan kanı ve türevlerinin tenini,sağ

lık teknolojsinde yeri doldurulamıyan bir tedavi metodolijısi oı- 

maktadır.Bu husus gelişmiş ülkelere nazaran Ülkemizde henüz çö

züm bulmuş değildir,Kızılay olarak 20 yıla yaklaşan tecrübeleri

mize göre ve Uluslararası Kızılhaç kuruluşlarının ilke ve u, raşı

ları ışığında Plan Hedefleri bakımından yararlı olacak görüşleri

mizi ihtiva eden Raporumuzu ekte sunmaktayız.

Bilglerinize arz eder,En iyi dileklerimizin kabulünü

sunarım.

Dev

Karşılıklarda : dosya sayısı, şubesi ve tarihinin yazılması rica olunur. 
Telefon Santral : 121458, 12192i\ 177124,



ULÜSAİ KAH TEMİHİ VE KAH HAKLİ HİZMETİ İLE OR,GAHİZASYOMJMJH
GELİŞTİR İIJJESİHE İLİŞKİH ÖZET RAPOR

I - GİRİŞ:
Teknolojinin baş döndiirücü hazla gelişmesi,makina ve kimya sanayii, 

elektrik ve nükleer enerji tesislerinin ve bu tesislerde elde edilen ekip
man ve ‘malzemelerin,galaşma hayatından,sosyal hayata ve evlere kadar girme
si,hızlı nakil vasıtalarının gittikçe çoğalması,insani arın iş,turuizm ve 
diğer yönlerdeki seyahatlaiının yoğunlaşması,insanların tesislerin toplan
dığı şehirlerde birikmeleri,her türlü istihsâl vasıtalarının makina^işması 
v.b. gelişmeler,insanlara medeni faydalar sağlamış olmakla beraber, tehlike
ler, kazalar,yaralanmalar ve ölümler de getirmektedir»

Bunlar yekûnlara vurulduğu taktirde korkunç rakkamlar çıkmaktadır. 
Bu günkü savaşların sonuçları ise,aynı nedenlerle insanlık için korkunç fa
cialar yaratmaktadır»Bir nükleer savaşın milyonlarca insanın bir anda yok 
olması,sakat kalması gibi sonuçlar doğurduğu ve insanlık için nasıl bir 
izdırap kaynağı dlduğu bilinen ve yaşanmış gerçeklerdir.

Bütün bu tehlikelerde meydana gelen yaralanma vak'alarmda,hasta
lıklarda (hemofli,lösemi,şok,kansızlık,yanıklar,kızamık,çocuk felci,sarı
lık,doğum kanamaları,kan uyuşmazlıklarından doğan çocukların kanlarının 
değiştirilmesi v.b»), cerrahi tedavide kanla tedavi metodu,bu gün için en 
etkili bir buluş ve uygulama olarak tıp alanında kabul edilmiştir»Bilhassa 
İkinci Cihan Savaşı,Kore Harbi ve Vietnam Savaşında kan transfüzyonu (kanın 
yaralıya verilmesi) ile milyonlarca savaşçının ve sivil halkın hayatları 
kurtarılmıştır»

Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sonlarında,atom bombası ile iki 
Japon şehri tahrip edildiğinde onbinlerce kişi ölmüştür»Eğer o zaman kan 
transfüzyonu tekniği uygıil anabil şeydi ölenlerin 20.000 'inin rahatlıkla 
kurtarılabileciği uzman 1 arca ifade edilmiştir.

Bu kısa izahatımız,bu günkü ve gelecekteki sosyal,ekonomik ve tek
nolojik hızlı yaşayış iç erişinde,kan temini ve transfüzyonunun insan sağlı
ğı için ne derece ve lüzumlu olduğunu ortaya koymaktadır.



TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
GENEL MÜDÜRLÜSÜ 1'to Ağustos 197$

Şubesi Gnjlfld, 

Eki 1 Rapor

Telgraf adreBİ : Kızılay - ADkara

-81-

Ankara

Özeti ICan hizmeti 

Raporu Hk.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARLIĞI 
SOSYAL EL AHLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞIMA

ANKARA

Bu giinkü ekonomik,sosyal ve teknolojik hızlı glişme

içersinde ve özellikle nükleer savaş çağında,hasta ve yaralıların 

tedavisinde çok önemli olan insan kanı ve türevlerinin tenini,sağ

lık teknolojsinde yeri doldurulamıyan bir tedavi metodolijisi oi- 

maktadıriBu husus gelişmiş ülkelere nazaran Ülkemizde henüz çö

züm bulmuş değildir.Kızılay olarak 20 yıla yaklaşan tecrübeleri

mize göre ve Uluslararası Kızılhaç kuruluşlarının ilke ve u, raşı

ları ışığında Plan Hedefleri bakımından yararlı olacak görüşleri

mizi ihtiva eden Raporumuzu ekte sunmaktayız.
/

Bilglerinize arz eder,En iyi dileklerimizin kabulünü

sunarım.

Dev

Karşılıklarda : dosya sayısı, şubesi ve tarihinin yazılması rica olunur. 
Telefon Santral : 121458, 121D2\ 177124,



ULÜSAİ KAH TEMİHİ VE KAH HAKLİ HİZMETİ İLE OR,GAHÎZASYOHÜHÜN
GELİŞTİRİI.MESTHK İLİŞKİH ÖZET RAPOR

I - GİRİŞ:
Teknnlnjinin baş döndürücü hızla gelişmesi,makina ve kimya sanayii, 

elektrik ve nükleer enerji tesislerinin ve bu tesislerde elde edilen ekip
man ve'malzemelerin,çalışma bayatından,sosyal hayata ve evlere kadar girme
si,hızlı nakil vasıtalarının gittikçe çoğalması,insanların iş,turuizm ve 
diğer yönlerdeki seyahatlaiınm yoğunlaşması,insanların tesislerin toplan
dığı şehirlerde birikmeleri,her türlü istihsâl vasıtalarının maki nalAşması 
v.b. gelişmeler,insanlara medeni faydalar sağlamış olmakla beraber, tehlike
ler,kazalar,yaralanmalar ve ölümler de getirmektedir.

Bunlar yekunlara vurulduğu taktirde korkunç rakkamlar çıkmaktadır. 
Bu günkü savaşların sonuçları ise,aynı nedenlerle insanlık için korkunç fa
cialar yaratmaktadır»Bir nükleer savaşın milyonlarca insanın bir anda yok 
olması,sakat kalması gibi sonuçlar doğurduğu ve insanlık için nasıl bir 
izdırap kaynağı dlduğu bilinen ve yaşanmış gerçeklerdir.

Bütün bu tehlikelerde meydana gelen yaralanma vak'alarmda, hasta
lıklarda (hemofli,lösemi,şok,kansızlık,yanıklar,kızamık,çocuk felci,sarı
lık,doğum kanamaları,kan uyuşmazlıklarından doğan çocukların kanlarının 
değiştirilmesi v.b.), cerrahi tedavide kanla tedavi metodu,bu gün için en 
etkili bir buluş ve uygulama olarak tıp alanında kabul edilmiştir.Bilhassa 
İkinci Cihan Savaşı,Kore Harbi ve Vietnam Savaşında kan transfüzyonu (kanın 
yaralıya verilmesi) ile milyonlarca savaşçının ve sivil halkın hayatları 
kurtarılmıştır.

Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sonlarında,atom bombası ile iki 
Japon şehri tahrip edildiğinde onbinlerce kişi ölmüştür.Eğer o zaman kan 
transfüzyonu tekniği uygıil anabil şeydi ölenlerin 20.000 'inin rahatlıkla 
kurtarılabileciği uzmanlarca ifade edilmiştir.

Bu kısa izahatımız,bu günkü ve gelecekteki sosyal,ekonomik ve tek
nolojik hızlı yaşayış iç erişinde,kan temini ve transfüzyonunun insan sağlı
ğı için ne derece ve lüzumlu olduğunu ortaya koymaktadır.



K..sılay '.130,000- şişs ?i‘> ■?„> .-.eda ÎKO ııa s'.İlahı:! Kuvvetlerimi.:; 
gonç mensuplar-j.nd.an diğer kan üniteleri de 30-40,000. Şişe civarında ■ıVr 
üzere 170,000, şişe civarında taze ka_:; Ülkemizde sağlanabil r;sktedir,Bu 
miktar ^lkemizin asgari ihtiyacının %50 si dahi olmamaktadır. Ülkemizde, 
sağlık yönünden çok önemli olan bu konunun Sazolay dışında, Devlet kuruluş
ları olarak bir sahibi olmamıştır demek hatalı almayacaktır.

Bu sahada çalışan kuruluşlar arasında, destek, işbirliği ve eşgüdüm 
b ulunmaktadır»

V-DİĞER tJLSKü&R;

Gelişmiş ülkeler ae ise. bü. : sağluc, idare, bilimsel ve halk kurur
luşlarının işi iri iği ve i.oordjj:? r.r? yonunu rağiıysıb-ak merkezi, belgesel ve 
mahalli örgütler geliş -xvilmiştir.

Gelişmiş ülkelerde, tefini ve 1; ansfüzyonu ana fonksiyonları
şöyledir*

-Kan bağışçılarının temini ", organizasyonu, ;
•Kan alma, toplama ve muhafaza,
-Labaratuvar, a: -aştırma, sğiKim, bilimsel çalışmalar ve standardizasyon, 
-Kan ürünleri, t es-, o erumiar-, kan takımları istihsal, imâl, hazırlanması 

ve gerekli stokların sağlanması,
-Kan ve kan ürünlerinin,, s «-'ataların hastahanelere dağıtımı,
-Kan ve kan ttrüylevlo.at ha alora verilmesi.

Entegre nitelikle olan bu izmet «incirinin son halkası hariç diğer 
görevleri, tek bir kuruluşun yönetin, işbirliği ve sağladığı koordinasyon 
ille iyi'şekilde yürütülmekte ve zatice a' '.anlaktadır, (Gelişmiş ülkelerde).

VI- SORUMU C >r .-16İl,KEK ÎÇİÜ JSAh'Ü:, BÎR YOL XZhEKİİDİR?
-Amaç
Barışta ve çav&şi sivil ha.Iki.sx ve 58ü rk Silahlı Kuvvetlerinin Kan ve 

plazma ihtiyaçlar! ile kardan e; i e edilen her türlü insaâ kaynaklı tedavi 
edici ürünler ve teşhisi? kullanılan aati serum ihtiyacını karşılayacak, iiri_ 
li kuruluşlar arasında etkili biçimde işbirliği ve Koordinasyonu sağlayacak, 
bu yönd en halkla ilişkili em. geliştirecek, bilimsel ve-eğitici çalışmalar yapa
cak verimli, sürati i, ekence* r.vnı zamanda kalite)?, hizmet görecek bir orga
nizasyonu mümkün olan kısa ■ •nde gerçekleştirmektir,

Uluslararası olarak k**b*v *>ûiien kan temini ilkeleri Şunlardır:
-Hiçbir şekil'? kan renu; : ?■' varitmesi bir ticaret konusu yapılmama’,

dır. Çok ulvi ve insani bir ırd-a ,?üix olan bu husus, insanlardan bağış 
olarak temin edilmelidi ■ ,
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-Kan verilmesi, hiç bir şekilde satış koroısu yapılmamalıdır.

-İ nsanlar, sağlıklı oldukları sürece yılda hiç olmaztise bir kere 

kail verme alışkanlığını kazanmalıdırlar.

-Devlet, halk, bilimsel ve gönüllü kuruluşlar arasında gerekli koor

dinasyon, işbirliği sağlanmak, destek olunapak bu hizmet yürütülmelidir.

-U luslararası Kızılhaç ve Kızılay kuruluşları, ulusal Kızılay Dernek

lerinin kan konusunda devamlı görev almalarını önermekle, I zlemekte ve destek

lemektedirler.

ülkemizin şartları içerisinde, bu gün için bu konuda en başarı sağlayan 

kuruluş Kızılay'dır. Klzııayf kendi prensipleri, halkın üzerindeki prestiji 

ile sosyo-Pisikolojik etkisi, Silahlı Kuvvetlerimizle olah yakın işbirliği 

ve ilişkileri ile Kızılay'ın bu gün için kurmuş olduğu teknik düzeyi ileri 

olan tesisleri, labaratuvarları, malzeme teminindeki (iç ve dış), stok ve 

depolamadaki kolaylık lan dikkate alınırsa, kan temini konusunda .Ülke ih

tiyacına cevap verecek hizmeti ve organizasyonu gerçekleştirecek güce de 

kızılay sahip bulunmaktadır.

Ülkemiz hızlı şekilde gelişme oluşumu içerisindedir. Kamu kuruluşla

rının patlama derecesinde sorunları artmaktadır. Bu sorunlara çare bulun

masında, Kan konusu ilgili kamu kuruluşlarında haiz olduğu önem derecesinde 

öncelik kazanmamaktadır. 1974 yılında sağlık Bakanlığınca hazırlanan bir ta

sarıda üngörüldüğügibi 500 milyon sermayeli bir kurum organize edilse dahi, 

belki geniş bir teşkilat ve tesisler kurulabilir ve fakfit bu kuruluş kan 

temin edemez. B una mukabil Kızılay'a Devlet her yıl bütçesinden 25-30 Mil

yon katkıda bulunabilirse, kızılay'ın yatırımları finanse edilebilirse, hiç 

bir üçret talep etmeden hastalara kan verilebilir. (Genel Sağlık Sigortası 

ihdasında bu yol uygun olacaktır). Böylece hizmet daha etken ve ekonomik gö

mülecektir»

Kısaca Yukarıda belirtilen nedenlerle önerilerimiz şağle olacaktır.

(1) Kan temini ve verilm^ai bir ticaret yapılmamalı ve bağış yolu ile 

kan temini esas olunmalıdır.

(2) Kan temini konusunda, kan transfüzyon hukukunun, olumlu şekilce 

oluşması için, bilimsel hukuk huruluşlarımıza, konunun edüd ve değerlediril- 

mesi. yaptırılmalıdır.
(3) Konu ikini nitelikte bir proje olarak ele almmılı ve bu amaçla;

a) İlgili “uruluşlar ve halk arasında gerekli ortam hazırlanmalıdır.

Bu kuruluşlar:



(5) 1967 Kıbrıs olayları nedeniyle, kan ihtiyacı sorunu belirmiş,Baş
bakanın emriyle Sağlık ve S.Y.Bak. Milli Sav. Bak. ve Kızılay'ın temsilcile
rinden oluşan "Kan .Toplama ve Tevzii Koordinasyon Komitesi" toplanmış, bu Ko
mite bir süre çalışarak "Türkiye milli Kan Yardımı Teşkilatı Kanun tasarısı" 
hasırlamış ve Başbakanlığa sunmuştur. Bu tasarıda Kan yardımı teşkilatının 
Başbakanlığa bağlı olması ön görülmüştür.

(6) 1970 Y ılında Kızılay xekrar bir koordinasyon toplantısı düzenle
miş ve bu kurulda "Türkiye Milli Kan. yardımı Kurumu Kanun Tasarısı"Hazırlan- 
mıştır. Bu hazırlıkların hiç birisi kanuniaşmamıştır.

(7) 1974 Yılında Sağlık .Bakanlığı 500 Milyon lira sermayeli "Türkiye 
Kan Kurumu jianun Tasarısı hazırlamış, fakat bununda kanunlaşması mümkün olma
mıştır. Kızılay kan yardımı hizmetini, Bakanlar Kurulunca onanmış olan Tüzü- 
jjünün, kızılaya bu görevi veren 5 it.ci maddesinin B bendinin 2 n*i fıkrasına 
yürütmektedir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKARIIGIHIH DURUMU: '

Bakanlık Teşkilât Kanunu, U imimi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetler 
rinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 6266 sayılı (20.2.1954 tarihli) kan 
Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner Sermaye ile idaresine Dair ünün 
Hükümlerine göre, Bakanlık Kan nakil merkezleri kurmak, sulh ve harp zamanlar
ında Kan ve kan ürünleri stoku yapmak, hizmetin Devlet olarak düzenlenmesini 
sağlamak, munakaba ve gerçekleştirme I..e sorumlu ve yükümlü bulunmaktadır.

Fiili durum ise oldukça farklıdır» Baklalığa bağlı has t ahanel erin 63' 
ünde kan bankaları veya üniteleri bulunmakta, ise de, bunların hiç birisi Kızıl
ay Kan Merkezleri seviyesine ulaşamamıştır »Bunların Faaliyetleri hastahanele- 
rin insiyatifine bırakılmıştır. Hastahane içinde kanla ilgili basit çapta faa
liyet göstermekte, taze kan ile kan ürünlerini ekseriyetle ^ızılay Kan merkez
lerinde sağlamakta, Kızılay'dan Temin edemezlerse, Hasta yakınlarından veya pa
ralı donörlerden kan sağlama yoluna gitmektedirler. 1973 yılında; bu 63 adet kan 
ünitesinin kendi imkânları ile yılda 3 4.000 şişe kan temin ettikleri ifade edil
miştir. Sağlık Bakanlığının Ü İke Kar 0 rganizasyonunu geliştirecek, yeterli 
biçimde bir merkez örğ(uü o3madiği gibi, bu konuda belirli bir politikası da 
bulunmamaktadır.

Kızılay'ın 2 yılda gerçekleştirip 9 yıldır da kapasitesinin, üstünde kan 
ürünleri istihsal ettiği kan Ü imleri Dabaratuvarına mukabil, Bakanlık 10 Yıl
lık bir süre içerisinde aynı nitelikte bir Labaratuvarı bir ay evvel işletmeye- 
açtığını ilân edebilmiştir, B afc&alığa bağlı bu üniteler için en büjfük sorun kan 
temin edebilmektir. Bu soruna Bakanlık bir çözüm getirememektedir.



-Sağlık ve S.Y. Bakanliği 
-Milli Savunma Bakanlığı 

-Genel Kurmay Başkanlığı 

-D.P.T.
-Kızılay 
-Üniversiteler 
-Maliye Bakanlığı 
-Milli Eğt. Bak.
-Diyanet işleri Başkanlığı 

-TRT.
-Halk ve kamu oyunun hazırlanması.

Bu husus, bir Hükümet kararnamesi ile Sağlık ve Sosyal fardım, Milli 
Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı vs Kızılay’ın katılacağı bir ku
rul veya komite kanaliyle oluşturulabilir.

b) Kan temini konusunun edüd ve planlaması yapılmalıdır (Personel, 

tesis, araç gereg, i'inansman, işbirliği ve koordinasyon olarak), (.a) şıkkın- 

da belirtilen Komite DPT ile işbirliği içerisinde böyle bir etüd ve planla- 
lamayı gerçekleştirebilir.

c) 0 rtaya Çıkan plan esasları dahilinde,' Devletin yönetiminde kan hie- 
meti ve örgütlenmesi kanalize edilmeye başlanır.

d)3u arada en uygun kanun tasarısı hazırlanarak, ilgili kuruluşların 
işbirliği ve desteği ile bunun kanunlaşması sağlanır.

Ortam hazırlanır, mevcut organizasyona plan teknolojisi içerisinde 
yön verilebilirse, mevzuatın kolaylıkla sağlanacağı kanaatini taşımaktayız.

Daha geniş bilgi istendiğinde, hertürlü doküman ve elemanlarımız emir
lerinizde olacaktır.

Gösterilen ilgiye şükranlarımızı bildirir, saygılar sunarız.



0042157

Y ayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 
1976- ANKARA
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