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önsöz

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anavasıası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu'hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması!, 223
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan liirinci, 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı nazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur.

özel İhtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katilen 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için ötıemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere. Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.



ALTINCI BEŞ YILLIK KALKD®£& PLANI SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK 
HÎK5IETLEKİNÎH RASYOMALÎEASTO’iîî ÖSEL İHTİSAS EÜMÎSYONÜNUN 
23.S.1983 TARİHÎNDE YAPIIjMf ÎLE TOPLANTISINA SATILANLARIN LÎSTESÎ

Adı ve Soyadı Görevi Kuruluşu
Cemal UYSAL SSK Gn.Md.Yrd. SSK
Dr.Mücahit ATMANOĞLU SSK îst.Hast. 

Baş Tb.
SSK

Orhan KARAPINAR SSYB MÜSt.YRD. SSYB
Gani SINIK SSYB APK Kur. 

Bşk.
SSYB

Doç.Dr.Zafer ÖZTEK H.Ü.+TBB TT Birliği
Prof.Dr.Ahmet TUNCA Öğr.Üyesi Çukurova üni. 

Tıp Fakültesi
Prof.Dr.Atıf AKTAŞ Dekan Marmara üni. 

Tıp Fakültesi
M.Atilla ÎZMÎRLÎOĞLU Meclis üyesi Ank.Ticaret Od.
Dr.Ekrem OKYAY Dekan Yrd. Ege üni.Tıp Fak.
Prof.Dr.şakir TANINDI Başkan GATA Tıp Fak. 

Çocuk Hast.ABD
Prof.Dr.Baha TANELÎ Başhekim Ege Üni,Tıp 

Fak.Hastanesi
Prof.Dr.Namık ÇEVÎK Rektör Dokuz Eylül üni.
Doç.Dr.Servet ÖZGÜR Başkan cumhuriyet üni. 

Halk Sağ.ABD
Yrd.Doç.Yıldır ATAKURT öğr.üyesi Ank.üni,Tıp Fak. 

Biyoistatistik BD
Fikret YAĞMUR Müşavir Çalışma ve Sosyal 

Güv.Bak.
Uğur AYTAÇ Gn.Md.Yrd. SSYE-Ana çocuk 

Gn.Md.
Avnİ YAZICI Uzman(Sos.Güv.) TÜRK-ÎŞ

Namık TAN Araştırma uzm. TÜRK-İŞ

Kemal TEMtZ Uzman SSK-Y.1.H.Dai. 
Başkanlığı

Ertuğrul ÖZDÎLER şb.Md. SSK-Tah.Dai.Başk.
Erdal ÜRESİN Dai .Başkanı SSK-lş Kazaları
şenay YAZICIOĞLU Şb.Md. SSK.İş Kazaları 

Dai.Başkanlığı
Dr.Rüştü OĞUZ Başkan SSK-Sağlık Dai. 

Başkanlığı
İsmail KÖKSAL Uzman Yrd. Başbakanlık

Abdülaziz ERDEM Uzman Bayındırlık ve 
İskan Bctk.Yapı 
İşleri Gn.Md.

Burhan AKDEMİR Uzman DPT-KB
Mehmet ÇAVLI Uzman DPT-KB
Doç.Dr.Ziya İDER öğr.üyesi ODTÜ
Erdoğan PEKDEMİR Kim.Y.Müh. ASKI
Prof.Dr.Necmi TANYOLAÇ Eski Rek.Yrd. Boğaziçi üni.



Prof.Dr.Kamil TURAN öğr.üyesi Gazi üni.

Prof.Dr.Nusret FİŞEK Başkan T.Tab.Birliği

Ertan ERGUN şb.Md. Başbakanlık

Sacit BÖKE T.C.Emekli Sandığı

Metin KANTARCIOĞLU Dai.Bşk. Emekli Sandığı
Erdoğan ÖZDAĞ Dai.Bşk. Maliye ve Güm.Bak
Doç.Dr.Canan ÇİLİNGİR öğr.üyesi ODTÜ
Dt.Orhan ÖZKAN Başhekim Yrd. SSYB-Num.Hast.

İsmet ATTİLA Gn.Md. BAĞ-KUR
Doç.Dr.Yalçın GÜRAN Koşuyolu Hast.
Dr.Muzaffer TUZCU Uz.Hekim Koşuyolu Kalp Ha.
Y.Ziya ŞAHİN Uzman BAĞ-KUR Gn.Md.
Halil ERTAN Gn.Md.Yrd. BAĞ-KUR
Emine SÜRMELİ APK Uzmanı EAĞ-KUR Gn.Md.

Doğan BİLGİNOĞLU öğr.Görevlisi A.Ü. SBF

Koksal SAĞKAL şb.Md. Emekli Sandığı
Turan AI..KAN Dai.Bşk. Emekli Sandığı 

Sağ.Hiz.Dai.
Pınar ÖNERTÜRK APK Uzmanı Mal.ve Güm.Bak.
Deniz KARATEKELİOĞLU Devlet Büt.Uzm. Mal.ve Güm.Bak.
Prof.Dr.A.Sevim Rek.Yrd.+ İst.üniversitesi
BÜYÜKDEVRİM DETAM Md.
Prof.Dr.Tuncel ÖZDEN Rek.Yrd. KTÜ/Trabzon
Dr.Mustafa SOYUER Başk.Yrd. R.say.Hıf.Merk.
Dr.Hüseyin Tekin SEVİL Müşavir T.Kızılay Gn.Md.
ömür SEVİN Uzman DPT-SPB
Abdullah DÖRTLEMEZ Hukuk Müş. Çal.ve Sos.Güv. 

Bakanlığı
Zeynep İBRAHİMHAKKIOĞLU Şb.Md. ÇSGE-Sos.Güv.Kur.
İpek OLCAY ÇSGB-Sos.Güv.Bak.
Zahit GÖNENCAN Gn.Md. ÇSGE-Sos.Güv.Kur.
Fuat BOZTEPE Şb.Md. ÇSGB-Sos.Güv.Kur.
Prof.Dr.Arman BİLGİÇ öğr.üyesi Ondokuz Mayıs üni

Tıp Fak.
Doç.Dr.Mehmet TOKAT öğr.üyesi HÜ-SİYO
Yrd.Doç.Dr.Nihat BAYKAN öğr.üyesi HÜ-SÎYO
Prof.Dr.Hüsnü KÎŞNİŞÇİ öğr.üyesi HÜ-Tip Fak.
Prof.Dr.Nihat ARIDOĞAN öğr.üyesi Çukurova üni.Tıp
Yrd.Doç.Dr.Ali 
ALPARSLAN

öğr.üyesi Çukurova Üni.Tıp

Doç.Dr.M.Ali BUMİN öğr.Üyesi Gazi üni.Tıp Fak.
A.Erdal SARGUTAN Genel Sekreter Gazi Üni.Tıp Fak.
Melahat ERENOĞLU Uzman Yrd. DPT-TUE
M.Ali HALICI Uzman Yrd. DPT-TUB
Vet.Hek.Kd.Alb. Dai.Bşk. MSB Sağ.Vet.Dai.



Vural AKI
Sağ.Kd.Alb.Mustafa Gn.Kur.Bşk.Sağ.iş
ÇORAKÇI Başkanlığı
şükrü GÜNER SSK-Mak.îk.Dai.Bşk.
Prof.Dr.Tuncer 
KARPUZOĞLU

Rektör Akdeniz üniversitesi
Prof.Dr.Güler Gürsu Başkan Hü-Tıp Fak.Plastik
HAZARLI ve Rek.Bşk.
Prof.Dr.Emel SAĞIROĞLU Başhekim Dokuz Eylül üni. 

Tıp Fak.Hast.
Prof.Dr.Emin ERKOÇAK Dekan Çukurova üni.Tıp
Işık OLCAY öğr.üyesi Çukurova üni.Tıp
Doç.Dr.Ömer öğr.üyesi Dokuz Eylül üni.
HARMANCIOĞLU Tıp.Fak.
Dr.Yekta TANDOĞAÇ Gn.Md.Yrd. SSYB-Tedavi Hiz.
Dr.Ali Tekin Gn.Md.Yrd. SSYB-Tedavi Hiz.
ÇELEBÎOĞLU
Prof.Dr.Yaşar BİLGİN öğr.üye.-Eaşkan A.Ü.Tıp Fak.Halk 

Sağ.ABD
Mustafa BAŞDURAK Müşavir SSYB
Prof.Dr.Muammer Kayahan Gn.Md.Yrd. SSYB-Temel Sağ.Hiz.
Ecz.Rıfat ÖKTEM Gn.Md. SSYB-İlaç ve Ecz.
Doç.Dr.Recep AKDUR Dai.Bşk. SSYB-Sıtma Savaş
Elk.Müh.Ahmet SÖZMEN Tek.Uzman SSYB-id.Mali iş.D. ,
Elekt.Müh.Hami TÜRKELİ Md.Yrd. SSYB-Ana Depo ve 

Tamir Müdürlüğü
Doç.Dr.Nevzat EREN öğr.üyesi HÜ-Tıp Fak.
Gülay ÇAKIRER APK Kur.Bşk.Yrd,.SSYB-APK
Dr.Mehmet Ali BÎLÎKER Dai.Bşk. SSYB-Temel Sağ.Hiz.
Dr.Bülent coşkun Dai.Bşk. SSYB-Tem.S.Hiz.Ruh 

Sağ.
Fehmi ERSOY Müşavir MGK-Gen.Sek.
Önder AKYÜZ Hukuk Müş. TİSK
Dr.Ziya DURMUŞ Başhekim SSYB-Doğumevi
Necati DOKUZOĞUZ istatistikçi-

Aktüer
SSK-APK

İhsan KAVŞAT Uzman-Prj.Koord .DPT-MAG
Prof.Dr.Ali ERSÖZ öğr.üyesi Selçuk üni.Tıp Fak.
Prof.Dr.Ahmet KARADENİZ Rektör Trakya üniversitesi
Prof.Dr.A.Ergün ERTUĞ öğr.Üyesi A.Ü.Tıp Fak.Nefro 

Bilim Dalı
Dr.Kemal BEYAZIT Başhekim T.Yüksek ihtisas 

Hast.
Ecz.Nevin PAMUKÇU Uzman çevre Gn.Md.

Mimar Nermin ÎDÎKAT Şb.Md. Bayındırlık ve isk. 
Bak.Yapı İşi.Gn.Md.

Fikret ÜÇCAN SP Bşk. DPT
İsmail KARAMAN Plan.Dai.Bşk. DPT
Emel DANIŞOĞLU uzm.SPB. DPT
Muharrem VARLIK Uzm.SPB. DPT
Günşen TANTEKÎN Uzm.SPB. DPT
Savaş YILDIRIM Uzm.SPB. DPT



VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik ve Sağlık 
Hizmetleri özel ihtisas Komisyonu 23.6.1988 tarihinde saat 13.30 
DPT 20.Kat Toplantı Salonunda toplanmıştır.

Komisyon Başkanlığına Dr.Ziya Durmuş (SSYB), Başkan 
Yardımcılıklarına, A.Gani Sınık (SSYB) ve Cemal Uysal (SSK) 
seçilmişlerdir. Komisyon, Başbakanlık Genelgesinde belirtilen 
esaslara uygun olarak 4 alt komisyon şeklinde çalışmalarını 
sürdürmüştür.

Buna göre;

1. Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu Alt 
Komisyonu

Başkanlığa Sacit Eöke (Emekli Sosyal Güvenlik Uzmanı), 
Başkan Yardımcılıklarına Necati Dokuzoğuz (SSK), Metin 
Kantarcıoğlu (Emekli Sandığı) ve Raportör Emel Danışoğlu (DPT),

2. Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu AltKomisyonu
Başkanlığa Dr.Kemal Beyazıt (SSYE), Başkan Yardımcılığına 

Doç.Dr.Zafer öztek (Hacettepe Üniversitesi + Türk Tabibler 
Birliği Üyesi) ve Raportörlüğüne Muharrem Varlık (DPT),

3. Genel Sağlık Sigortasi Alt Komisyonu
Başkanlığına Dr.Orhan Özkan (SSYB), Başkan Yardımcılığına 

Turhan Alkan (Emekli Sandığı) ve Raportörlüğe Savaş Yıldırım 
(DPT) ,

4. Tıbbi Cibazlanma Alt Komisyonu
Başkanlığına Prof.Dr.Necmî Tanyolaç (Boğaziçi Üniversitesi 

Eski Rektör Yrd.), Başkan Yardımcılığı ve Raportörlüğe 
Doç.Dr.Ziya îder (ODTÜ) seçilmişlerdir.

Komisyonlar yapacakları çalışmaların genel hatlarını 
belirlemek amacıyla ilk toplantılarını aşağıdaki tarihlerde 
yapmayı kararlaştırmışlardır:

Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu Alt Komisyonu,
Tarih : 30.6.1988
Saat : 14.00
Yer : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu Alt Komisyonu,

Tarih : 30.6.1988
Saat : 14.00
Yer : Yüksek İhtisas Hastanesi /Ankara

Genel Sağlık Sigortası Alt Komisyonu,



Tarih : 7.7.1988
Saat : 14.00
Yar : Devlet Planlama Teşkilatı

Tıbbi Cihazlara Alt Komisyonu,
Tarih : 15.7.1988
Saat : 10.30
Yer : Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü/İstanbul

Sosyal Güvenlik genel olarak bir ülke halkının bugününü 
ve yarınını güven- altına almayı amaçlayan ve bu hizmeti Sosyal 
Sigortalar yolu ile yapan bir sistemdir.

Fizyolojik, mesleki, sosyo - ekonomik risklerden ötürü 
geliri veya kazancı devamlı veya geçici olarak kesilmiş 
kimselerin ve ailelerin geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulmuş sigorta kurumlan mevcuttur.

TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve 
özel Sandıklar kanalı ile ülkemizde yaşlılık, maluliyet ve ölüm, 
işkazası. ve meslek hastalığı, analık hali ve hastalık 
konularında genel politikaların gözden geçirilmesi, yeterli ve 
uygun mevzuatın değerlendirilmesi konularında hazırlıkların 
yapılması planlanmıştır.

İnsanın en temel hakkı olan sağlığın korunması, 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı sunulan hizmetlerin daha 
etkin, verimli ve ekonomik verilmesi esastır.

Ülke imkan ve kaynaklarından azami yararlanmak ve 
hizmetlerin yurt düzeyine eşit ve dengeli bir şekilde dağılımını 
sağlamak için belirginleşen dar boğazların giderilmesi yönünde 
bir durum te.sbitinin yapılarak çeşitli kesimlerin görüşlerinin 
alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Komisyonlarda ele alınan konuların sağlık hizmetlerdeki
yeni yapılaşmaya ışık tutacağı ümidini taşımaktayız.

Hazırlanan alt komisyon raporları kendi konularında değer 
taşıyan veriler, politikalar ve öneriler sunmuştur. Yaz 
aylarının çeşitli engellerine rağmen büyük bir gayretle
yetkin uzmanlık anlayışı ile hazırlanan bu raporlar için başta 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın uzmanlarına, alt komisyon başkan, 
başkan yardımcısı, raportör ve üyelerine çok değerli
katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca redaksiyon görevini başarı ile tamamlayan Devlet 
Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcısı Yılmaz Tuna'ya da teşekkür 
ederim. Bu çalışmanın VI. plan dönem uygulamalarına yol 
göstereceği inancı ile memleketimizin çok önemli iki temel 
sorununun çözümlenmesinde hayırlı olmasını dilerim.

Dr.Ztya Durmuş 
Komisyon Başkanı



I. SOSYAL GÜVENLİK ALT KOMİSYONU RAPORU

II. Saflanan Hakların Rasyonalizasyonu
12. Sosyal Güvenlik Kurmalarının Finansmanının Rasyonaiizaeyonu 

13. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar

RAPOR I

11. SAĞLANAN HAKLARIN RASYONALÎ ZASYONÜ 

BÖLÜM I

111. SOSYAL GÜVENLİĞİN GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ

İçinde yaşadığımız çağda, Sosyal Güvenlik de, tıpkı sosyal 
refah anlayışında olduğu gibi, gelişme istidadı göstermesi 
açısından, bu refah anlayışının bir devamı ve parçası olmuş ve 
bu anlayışa paralel gelişme göstermiştir.

Gerçekten de, bir ülkede sosyal güvenlik, soyal refahı 
sağlayan gelişme düzeyi ve mali kaynakların artışı ile 1 de 
ilgilidir, çalışma hayatının gelişmesi; çalışanların, çalışmakta 
iken gelirlerinin artışı ve sosyal yardımlardan yararlanma 
imkanlarının gelişmesi, onları aile bireyleriyle birlikte çalışma 
hayatlarının yaşlılık, malüllük ve ölüm gibi nedenlerle sona 
ermesi halinde sosyal güvenliklerinin düşünülmesi aşamasına 
getirmekte, devleti de bu konuda fertlerin ve aile bireylerinin 
geleceklerini garantiye almak için müesseseler kurmaya ve 
geliştirmeye yöneltmektedir. Hatta bu konu özellikle devletlerin 
anayasalarında prensip olarak yer almaktadır.

Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti1nin 18.10.1982 Anayasa'sındı
da, evvelki Anayasa'sında olduğu gibi, bu konu ciddi bir şekilde 
ele alınmaktadır. Anayasa'nm 60. maddesinde;

"Herkes, sosyal güvenlik haklarına sahiptir. Devlet bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar."

61. maddesinde ise,
"Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,

malül gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar.

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına
intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve 
sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması 
için her türlü tedbiri alır.

Eu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar ve kurdurur-" 
şeklinde vurgulayarak sosyal güvenliğin toplumdaki önemini ve 
bunun bir Devlet görevi olduğunu ifade etmiştir.

Bundan başka Türkiye Cumhuriyeti'nin Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında da bu sektöre özel bir önem verilmekte, giderek bu 
konunun hem daha çok sayıda aileyi kapsaması, hem de hizmetin 
niteliğinin genişlemesini ve hizmetin daha faydalı olmasını 
sağlayıcı tedbir ve hedefler önerilmektedir.

Ülkemiz tarihine bakılırsa, OsmanlI Devleti döneminde, 
Devletin idaresi ile ilgili bir takım teşkilatın, halkın 
yaşamıyla ilgili kuruluşların bugünkü anlamda Sosyal Güvenlik



Müesseselerine benzerlik arzettiğini görmekteyiz.
Türkler, tarih alanına çıktığı çağlardan beri düşkünlere

bakmak, yardım ye tedavi etmek için, eski deyimleri ile,
imarethaneler, aşhaneler, şifahaneler) kurmuş ve işletmişler, bu 
müesseselerin gelirlerini (finansmanını) de kurdukları 
(vakfiyelerin) gelirleriyle karşılamak yolunu bulmuşlardır.

Gerek Selçuklu Devletinde, gerekli Osmanlı Devletinde;
arazinin idaresi için kullanılan (belli miktarda gelir 
getirici) arazi tahsisi (Tımar-Zeamet has) usulü; bir devlet 
görevlisine, görevli ve hizmeti karşılığı ödenen aylık ve ayni 
mahiyette yardımlar ve güvence teşkil etmektedir.

Zamanla bu sistem değişikliğe uğramış, sahiplerinin hakları 
kaldırılarak vergi sistemine tabi tutulmuş, ayrıca, sahiplerine 
ve haleflerine bugünkü emekli aylığına benzer bir aylık tahsis 
edilmiş ve özellikle (tımarlar) yeniçeri subayları emekliye 
ayrılmıştır. Nitekim Osmanlı arşivlerinde bu anlamda bir 
emeklilik tahsisine dair kayıtlara rastlamaktayız. Bu kayıtlarda, 
yeniçeri emekli aylığı için Pir-i Fani(ileri yaşlı), Amel - Lande 
(işgörmez), Lagar (zayıf, ihtiyar) gibi şartların arandığı 
görülmektedir.

Fiili veya geri hizmetlerden çekilerek askerlikle ilgileri 
kesilen yeniçeriler, bir kısım saray hizmetleri. Devlet Memurları 
ve ilim adamlarının üç ayda bir verilen ücret defterine 
(mütekaid) emekli olarak kaydedildikleri görülmektedir. Bu 
kayıtlarda aylığın nereden ödeneceği, ne suretle malül kaldığı 
veya emekli aylığı bağladığı şeklinde bilgiler bulunmaktadır. Bu 
da bugünkü anlamda bir malüllük ve yaşlılık aylığı olmaktadır. 
Tabiatiyle bu sistem, bugünkü anlamıyla (Bütçe Sistemi) olarak 
vasıflandırılabilmektedir.

Osmanlı Devletinde 19 uncu asra kadar modern anlamda bir 
sosyal güvenlik kurumu bulunmamaktadır. Tanzimat hareketi ile 
birlikte (1839 yılından sonra) Devletin diğer kurumlarında olduğu 
gibi, sosyal güvenlik alanında da kanuni düzenlemelere 
başladığını görüyoruz, ilk defa 1866 yılında subaylarla bunların 
dul ve yetimlerine, 1880 yılında mülki memurlarla bunların dul ve 
yetimleri için emekli sandıkları kurulmuş, yine bu tarihlerde 
ordu imalathanelerinde çalışanlar için (tophane), Deniz 
Kuvvetlerinin imalathane ve tersanelerinde çalışanlar için 
(Bahariye), Devlet Deniz Yolları İdaresinin mensupları için 
(İdare-i Mahsuse) adlarında sandıklar da faaliyete geçirilmiştir. 
1325 (1909) tarihli kanunla bu sandıkların yerine geçmek üzere, 
daha genel ve toplayıcı anlamda Askeri ve Mülki Memurlara 
Emekli Sandığı faaliyete geçmiştir. Bu sandıkların iştirakçi 
sayısının az olması, zamanın harpleri yüzünden şehit, malül ve 
dul-yetim sayısının artması sebebiyle gelirleri giderlerini 
karşılayamaz duruma düştüğünden bağlanmış emekli, dul ve yetim 
aylıklarının ödenmesi Devletin vecibesi telakki edilerek daha 
tutarlı ve genel bir düzenlemeye gidilerek, hâzinece 
karşılanması düşünülmüş, bu amaçla 1.6.1930 tarihinde yürürlüğe 
giren 1683 sayılı Askeri ve Mülki Memurlara Mahsus Emeklilik 
Kanunu ile pirimli sistem yerine, Bütçe Sistemine göre çalışan 
bir emeklilik sistemi kurulmuştur.

1683 Sayılı Kanunla genel bütçeye bağlı dairelerden aylık 
alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları, Emniyet Mensupları, 
hakim ve Savcılar, öğretmen ve diğer asli maaşlı memurlar,



katma bütçeli idarelerde (vakıflar, tekel, üniversiteler, beden 
terbiyesi, orman teşkilatı gibi) çalışanlar, özel idare ve 
Ankara, İstanbul Belediyesi asli maaşlı mensupları bu sandık 
kapsamına alınmış, ayrıca ekonomi ve ticaret alanında hizmet 
görmek üzere kurulan teşekküller için de prim esasına göre 
çalışmak üzere; özel kanunlarla 1934 - 1942 yılları arasında 
kurumsal sosyal güvenlik sandıkları (örneğin TCDD, Tekel, Ziraat 
Bankası, Merkez Bankası, İller Bankası, Askeri Fabrikalar Tekaüt 
Sandığı, Devlet Ekonomi Kurumlan Sandığı gibi) teşkil 
edilmiştir. Yani aynı tarihlerde Bütçe Sistemine göre (Devlet; 
Memurları için) çalışan bir sandık yanında, prim esasına göre 
çalışan çeşitli sandıklar 1.1.1950 tarihine kadar faaliyet 
göstermişlerdir.

BÖLÜM II
112. SOSYAL GÜVENLİK KURtfMLARININ KURULUŞ, ÖRGÜT VE KAPSAMLARI 

1121. T.C. EMEKLİ SANDIĞI 
11211. Kuruluş

1.1.1950 tarihinden sonra devlet daireleri ve kurumlarm, 11 
özel İdareleri ile Belediyelerin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, 
Devlet Bankalarının, tüm memur ve müstahdemlerinin sosyal 
güvenliklerini sağlamak üzere, 5434 Sayılı Kanuna göre prim 
esasına dayanılarak kurulmuş olan T.C. Emekli Sandığı, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kurulması ve işletilmesine esas olan ve 
karlılık prensibini amaçlayan 26.6.1938 tarihli ve 3460 Sayılı 
Kanun esaslarına göre teşekkül ettirilmiştir. Sandık, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı'na bağlı olarak teşekkül ettirilmiş ve bu 
halini sürdürmektedir.

11212. örgüt

Sandığın örgütsel yapısı, 26.6.1938 tarihli ve 3460 
sayılı Kanundaki İktisadi Devlet Teşekküllerinin organlarına 
paralel olarak teşkil edilmiştir.

1. Genel Kurül: 12.5.1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunla 
Kamu İktisadi teşebbüslerinin denetlenmesinde görevlendirilen 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

2. Yönetim Kurulu: Sandığın en yüksek karar organıdır. Bir
Başkan (Genel Müdür), iki (Genel Müdür Yardımcısı) üye, bir 
(Başkanlıkça önerilen) üye ve iki (Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
önerilen) üye olmak üzere (6') kişiden oluşmuştur. Kurulun belli 
başlı görevleri:

a. Yıllık bütçe ve kadroları, bütçe aktarma, ek ve 
olağanüstü ödenek, yatırım planları gibi teklifleri karara 
bağlayıp, Eakanlığm onayına sunar.

b. Eilanço, . kar ve zarar hesaplarını inceleyerek 
raporuyla birlikte Yüksek Denetleme Kuruluna verir.

c. Sandığın genel politikasının, •- kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerinin uygulanmasıyla, emekli, dul ve yetimlerin 
özellik arzeden konularını inceleyerek, prensiplerini ve
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uygulamalarını tespit eder.
d. Sandığın mali durumunu, gelir - gider dengesini 

denetler, alınması gereken tedbirleri tespit eder.
e. Kanun teklif ve tasarıları hakkında Sandığın

görüşlerini tesbit edip, Maliye ve Gümrük Bakanlığına sunar.
3, Sağlık Kurulu: Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık ve

Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin edilen birer uzman hekim ve 
sandık kadrosundan görevlendirilen bir uzman hekim olmak üzere 
(3) üyeden oluşur, üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer.

Sağlık Kurulu, Sandık iştirakçileri ile emekli, dul ve 
yetimlerin sandık kanunundan doğan malüllük haklarını elde 
etmelerine esas olan raporları üzerindan malûllüklerini, malüllük 
derecelerini, vazife veya harp malüllüğü hallerini tesbit eder. 
Gerektiğinde Sağlık Kurulu, Sandık Yönetim Kurulu ve Genel
Müdürlüğe veya ilgili mercilere sağlık ve malüllük konularında 
mütaala bildirir.

4. Genel Müdürlük: Sandığın bir Genel Müdür ve (5) Genel
Müdür Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır.

Genel Müdür, Sandığı temsil eder ve Sandığın işlerini 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, Yönetim Kuruluna karşı 
sorumlu olmak üzere yürütür.

Genel Müdürlük, merkezde Hukuk Müşavirliği, Teftiş kurulu 
(15) Daire Başkanlıklarından oluşur.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır 
illerinde olmak üzere (S) Bölge Müdürlüğü bulunmakta, Bölge 
Müdürlükleri bu iller ve çevresindeki illerin emekli, dul ve 
yetim aylıkları ile sağlık hizmetlerinin bir kısmını mahallinde 
gerçekleştirmektedir.

11213. Kapsam
T.C. Emekli Sandığı; Genel Eütçeli, Katma Bütçeli Daireler, 

İl özel İdareleri ve Belediyeler, Devlet Ekonomi Kurumlan, 
Devlet Kurumlan, Devlet Bankaları ile bunların sermayesinin 
yarısından fazlasına iştirak ederek kurdukları kurum ve 
ortaklıklarında; memur eliyle gördürülen işlerinde ve daimi 
kadrolu çalıştırılan memur ve yardımcı hizmetlerin sosyal 
güvenliklerini sağlar. Sayılan yerlerde çalışan bu kişiler 
istisnasız tümü Sandık kapsamına zorunlu olarak alınmış olup, bu 
sahada bir boşluk bulunmamaktadır.

Sandık bu sahada çalışan 1 Milyon 450 memurun ve 359903 
emekli, 291642 dul ve yetimin ki aile bireyleriyle birlikte 6-7 
Milyon kişilik bir kitlenin sosyal güvenliğini sağlamaktadır.

Sandığın iştirakçileri aynı zamanda Devlet Memurları olarak 
Devlet Kadrolarını işgal eden kişiler olduğundan, bunların sayısı 
zaman içinde artış göstermemekte, adeta statik kalmaktadır.



11221. Kuruluş
Türkiye'de gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerekse 

Cumhuriyet Dönemlerinde .sosyal güvenlik konularında belirli 
gruplarla ilgili bir kısım çalışmalar yapıldığı bilinmekle 
beraber, gerçek anlamda ilk Sosyal sigorta Sistemine ve bunu 
yürütmekle görevli bir organa ancak 1946 yılında kavuşulmuştur.

Türkiye'de Sosyal Sigortaların kuruluş ve gelişimini 
açıklayabilmek için, bu konuda T.B.M.M.'nin kuruluşundan sonra 
ve Cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalar ve kuruluşu 
hazırlayıcı tedbirleri şöyle sıralayabiliriz.

1921 yılında, kömür bölgesi maden işçileri için 'Ereğli 
Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin.Hukukuna Müteallik 151 Sayılı 
Kanun çıkarılmıştır.

1926 yılında kurulan İmalatı Harbiye Teavün ve sigorta 
Sandığı, 1939 yılında Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı olarak faaliyetine devam etmiştir.

1934 yılında D.D.Y.ve Limanları İşletme İdaresi Memur ve 
Müstahdemleri Tekaüt Sandığı faaliyete geçmiştir.

1936 yılında ise, 3008 sayılı İş Kanunu çıkarılmıştır.
Bugün yürürlükte bulunmayan 3008 Sayılı İş Kanunu'nun 

sosyal güvenlik açısından en önemli yönü, bu Kanunun Türkiye'de 
Sosyal Sigortaların kurulmasını hükme bağlamış olmasıdır.

Böylece Sosyal Sigortalar, 3008 sayılı ilk îş Kanunu’nun 
100. Maddesi gereği olarak, ancak araya giren IX.Dünya Savaşının 
sebep olduğu gecikmeyle de, 1.1.1946 tarihinde yürürlüğe giren 
4792 Sayılı kanun ile 'îşçi sigortaları Kurumu' adı altında. 
Çalışma Bakanlığına bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve 
idari bakımdan muhtar, tüzel kişiliği haiz bir devlet kurumu 
olarak kurulmuştur. 1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 Sayılı 
Kanun ile adı "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

Kurumun, 18.12.1974 tarihinde idari vesayet makamı Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı olmuş ve 14.12.1983 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanan 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' nm bağlı kuruluşu haline 
getirilmiştir.

îşci sigortaları ile ilgili ilk Kanun, kısa vadeli sigorta 
kollarından olan, 4772 Sayılı 'îş Kazaları ile Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu' olup, 1.7.1945 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Bunu takip eden 5502 sayılı 'Hastalık Ve Analık 
Kanunu'da 1.3.1951 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1.4.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5417 sayılı 
"İhtiyarlık Sigortası Kanunu" ile uzun vadeli sigorta 
yardımlarının sağlanmasında ilk adım atılmıştır.

1.6.1957 tarihinde yürürlüğe giren 690 Sayılı Kanun ile 
"Malüllük Sigotası", "İhtiyarlık Sigortası" ve "ölüm Sigortası" 
ayrı ayrı sigorta kolları olarak getirilmiştir.

Son oalarak 1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 Sayılı 
"Sosyal Sigortalar Kanunu" ile, sözü geçen Kanunların uygulamadan 
kaldırıldığını, kısa ve uzun vadeli tüm sigorta kollarının bu 
Kanun içinde yer aldığını görüyoz.

Bu arada, 1.8.1968 tarihinde, Askeri Fabrikalar Tekaüt



ve Muavenet Sandığı ile D.D.Y. ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı tasviye edilerek, müktesep 
haklar saklı kalmak şartı ile, 991 Sayılı Kanuna göre, Sosyal 
Sigortalar Kurusnuna devredilmiştir.

506 Sayılı Kanunun getirdiği belli başlı yenilikler;

Sosyal sigortalar kapsamına girecek işçilerin tespitinin 
308 Sayılı îş Kanun'undan ayrılması ve genişletilmesi, 
dolayısıyla hizmet akdiyle çalışan tüm kişilerin, zorunlu olarak 
Sigorta Kanununa alınmaları,

Yardım gören gruplarda yatay genişlemeler sağlayan 
menfaatlerde artışlar ve yardımların sağlanması için aranan 
şartlarda sigortalılar lehine yapılan değişiklikler olarak 
sayılabilir.

Gerek 506 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.3.1965'ten 
önceki dönemde, gerekse bu tarihten sonra anılan Sigorta 
kanunları pek çok değişikliğe uğramıştır.

Sosyal Sigorta Uygulaaaiarınm Kapsassını Genişleten 
Kanunlar

506 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, emekli 
sigortalıların Kurum sağlık yardımlarından yararlanmaları 
mümkün değilken, 1.3.1965 tarihinden itibaren bu husus 
sağlanmış, ayrıca sağlık yardımlarının sigortalıların eşleri ile 
geçindirmekle yükümlü oldukları çoçuklarına, muhtelif tarihlerde 
alınan Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden teşmil edilmesi 
suretiyle, 8 yıl içinde ülkemizde sigortalının eş ve çocukları 
sağlık yardımlarından yararlanma imkanına kavuşmuşlardır.

- 7.7.1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Kanun ile 
Avukatların, 5.5.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1512 sayılı 
Kanunla da Noterlerin, 506 Sayılı kanunun 86. Maddesine göre, 
Malüllük, Yaşlılık ve ölüm Topluluk Sigortalarına zorunlu olarak 
katılmaları sağlanmıştır.

- 1.7.1975 tarihinde yürürlüğe giren 1912 sayılı Kanuna 
istinaden, sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana 
ve babaları, ayrıca Kurumdan sürekli işgörmezlik geliri, malüllük 
veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü 
oldukları eş-çocuk, ana ve babaları ve Kurumdan hak sahibi 
olarak gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar (Ana- 
babaların teşmili 3 yılda tamamlanmak suretiyle) sağlık 
yardımı kapsamına alınmışlardır.

- 1.4.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2422 sayılı Kanun 
ile de, sigortalıların veya emekli sigortalıların vefatları 
sebebiyle hak sahibi olarak kendilerine, Kurumca gelir veya 
aylık bağlanmış olan ana ve babaların, sağlık yardımlarından 
yararlandırılmaları sağlanmıştır.

- Ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü teşkil eden tarım 
alanında çalışanların sosyal güvenliklerini temin amacıyla,. 
24.11.1977 tarihinde yürürlüğe giren 2100 Sayılı Kanun ile, 
tarım ve orman kesiminde ücretle çalışanlar sigorta kapsamına 
alınmışlardır. Ancak, bu Kanun ile geçen süre içerisinde, 1,5 
Milyon dolayında tahmin edilen tarım işçisinden çok az bir 
bölümü sigortalanabildiğinden, konuya işlerlik kazandırmak amacı



ile ve tarım kesiminin özellikleri dikkate alınarak, 1925 sayılı 
'Tarım İşçileri Sosyal sigortalar Kanunu' çıkarılmış, 1.1.1984 
tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Sözügeçen Kanunu uygulama görevi bu Kuruma verilmiştir.
Anılan Kanuna göre, tarım işlerinde hizmet akdiyle, ancak 

süreksiz olarak çalışan ve 18 yaşını doldurmuş olan 
vatandaşlarımız, istekleri halinde sigortalı olabilmektedirler.

1987 yılı itibariyle bu sigortalıların sayısı 38000 
dolayında bulunmaktadır.

11222. örgüt
4792 sayılı Kuruluş Kanununa göre Sosyal Sigortalar 

Kurumunun 3 temel organı vardır. Eunlar;
- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Genel Müdürlük'tür.
Kurumun kurulduğu 1946 yılından beri bu temel yapı aynen 

muhafaza edilmiştir.

GSNKL KURUL
Kurumun Genel Kurulu, 4792 sayılı Kuruluş Kanunun değişik 

12. Maddesinde belirlendiği şekilde, işçi, işveren, emekliler, 
ilgili bakanlıklar ve üniversite temsilcilerinden teşekkül etmek 
suretiyle üç yılda bir toplanmaktadır.

Genel Kurulda alman kararlar tamamen istişari mahiyette 
olup, alınan kararlar ile dilek ve temenniler Genel Müdürlükçe 
değerlendirilmektedir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T.B.M.M.'ce Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkmdaki 468 sayılı Kanuna göre, T.B.M.M. 
denetimine tabi olan Kurum, 72 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile de, 20.10.1983 tarihinden itibaren Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulunun denetimine tabi kılınmıştır.

YÖMETÎK KURULU
Yönetim Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumunun en üst

düzeyindeki karar organıdır.
Yönetim Kurulu, 1 Başkan ile 4 üyeden meydana gelmekte 

olup, Genel Müdür Kurulun Başkanlığını yapmaktadır.
Yönetim Kurulunda; 1 Üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Eakanlığı1nın, 1 üye Maliye ve-Gümrük Bakanlığı'nın temsilcisi 
olup, kararname ile atanmaktadırlar.

îşçi ve işverenleri temsilen birer üye görev yapmakta ve 
Genel Kurul'da kendi temsilcileri tarafından seçilmektedirler.

GENEL MÜDÜRLÜK
Genel Müdürlük teşkilatı, Kurumun icra organı olup., Genel 

Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından, merkez ve taşra 
üniteleriyle sağlık tesislerinden meydana gelmektedir.

Böylece Genel Müdürlük yapı bakımından;
- Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı,
- Genel Müdürlük Taşra Teşkilatı,



- Genel Müdürlük Sağlık Teşkilatı, 
olarak teşkilatlanmıştır.

Merkez Teşkilatı:

Genel Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcısı ve 17 Merkez 
ünitesinden meydan gelmektedir.

Merkez Teşkilatı, esas itibariyle, mevzuat ve genel müdürün 
direktifleri doğrultusunda Kurum hizmetlerini yürütebilmek 
için gerekli yönlendirme ve düzenlemeleri yapan ihtisas ve 
danışma birimlerinden ibarettir.

Kurum, Kanunlarla verilmiş olan belirli crörevlerini, 
Türkiye çenelinde yaygın bir şekilde Taşra Teşkilatı eliyle 
yerine getirmeye çalışmaktadır.

Taşra Teşkilatı:
Kurumun faaliyetleri;
- 22 Bölge Müdürlüğü,
- 54 Sigorta Müdürlüğü,
- 29 ödeme Bürosu, (Ayrıca sağlık tesisleri bünyesinde 41)
- 4 sağlık İşleri Müdürlüğünden,

meydana gelen üniteleri vasıtasıyla yürütülmektedir.
Tablo: 1 - SSK'da çalışan 

Personel Sayısı
1987

Merkez Memur 3.752
Taşra Memur 39.443
Merkez İşçi 375
Taşra İşçi 11.025
TOPLAM 54.595

sağlık Teşkilatı
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123. Maddesi 

bükümüne göra, Kurum kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine 
getirebilmek ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, her türlü 
sağlık tesisi ve müesseseler kurup işletmeye ve gerekli gördüğü 
yerlerde kuruluş ve kişilerle anlaşmalar yapmaya yetkili 
kılınmıştır.

Kurum üstlendiği hizmetleri yürütebilmek için, 
kuruluşundan bugüne kadar yurt düzeyinde;

- 70 Hastane,
- 12 özel Dal Hastanesi,
- 99 Dispanser,(1 yataklı),
- 152 Sağlık İstasyonu,
- 8 Diş Tedavi ve Protez Merkezi,
- 1 îlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi,
- Huzurevi,

olmak üzere toplam 333 kuruluşu hizmete sokmuş bulunmaktadır.



Bunun dışında, Kurumun Sağlık Tesislerinde hemşire ve eiıe 
yetiştirmek üzere 5 sağlık Meslek Lisesi ile, 25 Kreş ve 
Gündüz Bakımevi mevcuttur.
TABLO: 2 - Sağlık Tesislerinde çalışan Personel Sayısı

Uzman tabip 3.091
Tabip 1.054
Asistan 799
Diş Tabibi 418
Eczacı 847
Memur 21.045
îsçi 9.529
TOPLAM 36.783

Bunun dışında, sağlık hizmetlerinde rahatlık sağlamak 
bakımından, 500’ün üzerinde sağlık personeli ve 100’ün üzerinde 
kuruluş ile de sözleşme yapılmıştır.

11223. Kapsam

SİGORTA HtHBTUmî

Kurumun sigorta hizmetlerini kapsayan görevleri, 503 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanmaktadır.

Uluslararası çalışma Teşkilatı (ILO), Sosyal Sigortalar 
alanında, Uluslararası esasların hazırlanmasında uzun yıllar 
önemli bir rol oynamış ve 28 Haziran 1952 tarihinde düzenlemiş 
bulunduğu toplantıda 102 Sayılı 'Sosyal Güvenliğin Asgari 
Koralarına ilişkin Anlaşma'yı kabul etmiştir.

Uluslararası çalışma Teşkilatı’nm bu anlaşma ile 
belirlediği riskler 9 tanedir.

Bu riskler;
- Hastalık (Sağlık hakimi),
- Hastalık (gelir kaybını karşılayan tazminatlar),
- işsizlik,
- ihtiyarlık,
- îşkazası ve Meslek Hastalığı,
- Analık,
- Malüliyet,
- ölüm,
- Aile yardımları.
ülkemizde de, 29.7.1971 tarih ve 1451 Sayılı Kanun ile 

onaylanması uygun bulunan, Sosyal Güvenliğin Asgari Normları 
Hakkındaki sözleşmede belirlenen 9 adet riskten, Sosyal 
Sigortaların önem taşıyan türlerinin büyük çoğunluğu (işsizlik 
Sigortası ile Aile Yardımı hariç, 7 adedi) 1946 yılından 
itibaren, Kurumca uygulamaya konulmuştur.

Kısa Vadeli sigorta Kolları

- Mesleki risk esasına göre kurulmuş bulunan ’îş Kazaları 
ile Meslek Hastalıkları' sigortası



- Sosyal risk esasına göre kurulmuş bulunan 'Hastalık' ve 
'Analık' sigortasıdır.

Tablo: 3 - 1987 Yılı Sonu İtibariyle Kısa Vadeli Sigorta 
Yardımlarından Yararlananlar

Sigortalılar oL  1.878.925
Eş ve çocukları 7,.514.,000
Ana-Babalar 1.612.000

Malüllük Aylığı Alanlar 38.,240
Yaşlılık Aylığı Alanlar 757 . 1?0

Eş ve çocukları 1 .,655.,000
Ana-Babaları 119 .000

Sürekli îş Görmezlik
Geliri Alanlar 30 .589
Dul ve yetim AylıĞı Alanlar 428.328

T O P L A M 1 5 .,033..210

Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Belli bir yaşa ulaşan insanlar için sosyal ve fizyolojik 

risk esasına göre kurulmuş bulunan;
- Malüllük,
- Yaşlılık,
- ölüm, 

sigortalarıdır.

1123. ESKAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (BAĞ-KUR)

11231. Kuruluş
"Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Eağımsız Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu" kısa adıyla "BAĞ-KUR" 14.9.1971 gün 
ve 13956 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 2.9.1971 tarih ve 
1479 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurum, Kuruluş Kanunun 1 nci 
maddesine göre Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iken, 
14.12.1983 tarih ve KHK/184 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanmış olup, mali ve 
idari bakımdan özerk bir kamu tüzel kişiliği hüviyetine haizdir.

Bağ-Kur Kanunu, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kurumlan dışında kalan ve 
herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi nam 
ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız 
çalışanları kapsamına almaktadır.

Bağ-Kur Kanununun sigortalıkla ilgili hükümleri 1.4.1972'de 
yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kuruluş Kanununun geçici 
1.Maddesine dayanılarak çıkarılıp, 24.6.1972 tarih ve 14225 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 12.6.1972 gün ve 7/4532 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bütün yurt sathında uygulamaya 
1.10,1972 tarihinde kademesiz olarak geçilmiştir.

10.9,1977 tarih ve 16053 sayılı Resmi Gazete'de



yayınlanarak yürürlüğe giren 2108 Sayılı 'Muhtar ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanunu' ile de herhangi bir sosyal güvenlik kuruntuna 
tabi olmayan köy ve mahalle muhtarları Eağ-Kur kapsamına 
alınmıştır.

4.5.1979 tarih ve 16627 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
2229 Sayılı Kanun ile de; ev kadınlarının, bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi olmayanların, yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın çalışmayan eşlerinin ve Türkiye'de ikamet, eden 
Türk asıllı yabancı uyrukluların isteğe bağlı sigortalı olmaları 
sağlanmıştır.

Bağ-Kur Kanununda ayrıca, 8 Mart 1981 tarih ve 17273 Sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan 2423 Sayılı Kanun ile, 20 Nisan 1982 
tarih ve 17670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2654 sayılı 
Kanunla da ıslah edici ve sigortalılara yeni haklar tanıyan 
köklü değişiklikler yapılmıştır. 20.10.1983 tarih ve 18197 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17.10.1983 gün ve 2927 sayılı 
Kanunla da prim ve aylıklara esas göstergeler artırılmıştır.

3165 Sayılı Kanun ile kurum hizmetlerindeki darboğazlar 
ve sigortalıların mağduriyetleri giderilmiştir. Diğer bir 
ifadeyle kendisini sigortalı saymış ve kaydını yaptırmış 
olanların sigortalılıkları ihya edilerek, Sosyal Sigortalar 
çatısı altına girmeye amaçlayanlara mümkün olan ölçüde ve mali 
denge gözününde tutularak gerekli imkanlar verilmiştir.

1479 sayılı Kanuna 9.11.1985 tarih ve 18923 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3235 Sayılı Kanunla ilave 
edilen hükümlerle Bağ-Kur'a tabi sigortalılar sağlık yardımından 
yararlanma imkanına kavuşmuşlardır.

Son olarak 30,6.1987 tarih ve 19503 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 3396 Sayılı Kanunla Kurum 
hizmetlerindeki darboğazlar ve sigortalıların mağduriyetleri 
giderilmiş ayrıca basamak sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır.

2926 Sayılı Kanuna göre; Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabında çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 20 Ekim 1983 
tarihli, 18197 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Bu Kanunla çiftçilerimiz ve diğer tarım faaliyetinde 
bulunanlar da artık memurlar, işçiler ve esnaflar gibi sosyal 
güvenliğe kavuşmuşlardır.

Kanunun uygulanması görevi Eağ-Kur'a verilmiştir.
Bakanlar Kurulu kararı gereğince, ilk uygulama Konya ve

Kırşehir illerinde başlatılmış ve çok olumlu netice alınmıştır.
1985 tarihinden itibaren îç Anadolu. Bölgesinde, 1986 

tarihinden itibaren Ege Eölgesinde bulunan Amasya, Artvin, 
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ile Gaziantep, 
1.3.1988 tarihinden itibaren de Marmara Bölgesinde bulunan
Ealıkesir, Eilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul,
KIrklareli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde Kanunun uygulanmasına 
başlanılmıştır. 2926 sayılı Kanun'un uygulanması 10 yıl içinde
bakanlar Kurulu Kararıyla tüm yurtta uygulamaya konulacaktır.

11232. örgüt
1479 sayılı Eağ-Kur kanununda yazılı sosyal güvenlik 

hükümlerini uygulamak ve çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer



Bağımsız çalışanlar Sosyal sigortalar Kurumu teşkil 
edilmiştir.

Kurum, 1479 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi mali 
ve idari bakımdan özerk bir kamu tüzel kişiliğidir.

Kurumun Organları;
GENEL KURUL
Genel Kurul, 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların 

bağlı bulundukları Kanunla kurulu en yüksek meslek 
kuruluşlarınca seçilecek üyelerden;

çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C. Emekli 
Sandığı'ndan gönderilecek ikişer temsilciden teşekkül eder.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek 

yönetim ve karar yetkisi sorumluluğunu taşır.
Yönetim Kurulu, 1 Başkan ile 4 üyeden teşekkül eder. Genel 

Müdür Yönetim Kurulunun Başkamdir. Bir üye çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye ve Gümrük Bakanının önerisi 
üzerine müşterek kararla atanır, sigortalıları temsil edecek iki 
üye, bağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca 
gösterilecek ikişer aday arasından Genel Kurul'ca seçilir.

GENEL MÜDÜR
Genel Müdür, 3 Genel Müdür yardımcısı, 1 Hukuk 

Müşavirliği, 1 Savunma Sekreterliği ile 10 Daire 
Başkanlıklarından meydana gelmiştir.

Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini, Yönetim Kurulunun 
gözetimi altında ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür.
Yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı kurumu temsil
eder.

Ayrıca, hizmetlerin mahallinde gerçekleştirilmesi için her 
ilde bir Bağ-Kur 11 Müdürlüğü bulunmaktadır.

2926 Sayılı Kanunun uygulanmasında yukarıda sözkonusu 
Teşkilat tarafından yürütülmektedir.

11233. Kapsam
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre kanunla ve kanunların

verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bulunan sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamı dışında olan ve herhangi bir işverene hizmet 
akdi ila bağlı bulunmayan 18 yaşını doldurmuş,

Türk Vatandaşları ile Türk asıllı yabancı uyruklulardan, 
ker.di nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan, esnaf ve 
sanatkarlar, tüccarlar, sanayiciler, borsa ajan ve acentaları, 
mimarlar, mühendisler, sigorta prodüktörleri, eksperleri,
tabipler, eczacılar, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi 
ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek 
veya götürü usulde gelir vergisi mükellefleri olanlar, esnaf 
ve sanatkar siciline kayıtlı bulunanlar, kanunla kurulu meslek



kuruluşlarına kayıtlı olanlar, kollektif şirketlerin ortakları, 
adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
liinited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerin komandite ortakları, donatma iştirakleri 
ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim 
kurulu üyesi olan ortakları, 2108 sayılı Muhtar ödenek vs Sosyal 
Güvenlik Kanununa tabi muhtarlar Bağ-Kur'a mecburi sigortalı 
olurlar.

Ev kadınları, yurt dışında bulunan vatandaşların 
yanlarında bulunan çalışmayan eşleri, Türkiye'de ikamet eden "’ürk 
asıllı . yabancı uyruklular, herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi olmayanlar isteğe bağlı sigortalı olurlar. Dul ve 
yetim aylığı veya Sosyal sigortalar Kuruntundan geçici veya 
sürekli kısmi iş görmezlik geliri alanlarda mecburi veya isteğe 
bağlı sigortalı olurlar.

2926 Sayılı Kanuna göre;
Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 

sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi 
bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal 
faaliyette bulunan kimselerden;

1. 22 yaşını dolduran erkekler,
2. Aile reisi olup, 22 yaşını dolduran kadınlar, 

sigortalı olmak mecburiyetindedirler. Ancak, Kanunun uygulandığı 
yerlerde uygulama târihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını 
dolduranlar isterlerse sigortalı olabilirler. t

Tarım faaliyetinde bulunmakla beraber, zorunlu tarım 
sigortalılık. kapsamına girmeyen 18 yaşını dolduranlar, tarım 
faaliyetinde bulunanların yanında aile mensubu olarak 
ücretsiz çalışanlardan, 18 yaşını doldurmuş ve daha yukarı 
yaşta bulunanlar, zorunlu tarım sigortalıklan sona erenler, 
kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı 
sigortalı olabilirler.

Böylece 1479 vs 2926 sayılı kanunlara tabii 2.5 milyon, 
aktif sigortalı ila yaklaşık 400 bin yaşlılık, malûllük va 
dul ve yetimleri aylığı alanlar ile bunların aile bireyleri 
ile birlikte toplam 13 milyonluk kitlenin sosyal güvenliği Bağ- 
Kur marifetiyle sağlanmıştır.

2926 Sayılı Kanun tüm yurtta uygulamaya konduğunda bu 
kitlenin 15 Milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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113. SAĞLAMAN HAKLAR
Sosyal güvenlik kurumlarmca sigortalılara, emekli, dul 

ve. yetimleri ile sigortalı ve emeklilerin aile bireylerine 
halde ve gelecekte kanun, tüzük ve yönetmeliklerde garanti 
altına alınmış olan ve faydalandırıldıkları haklar;

1- Kısa vadeli,
2- Uzun vadeli sigorta kolları ile sağlanan haklar
3- Diğer yardımlar olarak gruplandırılabilir.

KISIM I
1131. KISA VADELÎ SİGORTA KOLLARI İLE SAĞLANAN HAKLAR 

11311. T.C. EMEKLİ SANDIĞIMDA
T.c. Emekli Sandığı iştirakçileri, aynı zamanda devlet 

memuru olduklarından, kısa vadeli sigorta kollarının sağladığı 
haklar, çalıştıkları kurumlardan ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunun değişik hükümlerine göre çalıştıkları sürece, herhangi 
bir prim ödemeksizin yararlanmaktadırlar.

Eu yardım kolları ile ilgili olarak (hastalık yardımları, 
doğum yardımları, analık yardımları gibi) 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu'nda bir hüküm yer almamaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında, devlet memurları 
için bazı durumlarda istirahat, bazı durumlarda da doğum
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tedavi yardımı gibi
parasal yönlü ve kısa vadeli sigorta kollarına yer verilmektedir.

istirahat ve izinler
Devlet Memurları Kanunundaki ilgili hükümler gereğince;

a. Hastalıkları nedeniyle ücret ve istihkakları ödenmek
suretiyle hizmet sürelerine göre sıhhi izin verilmiştir. 
Hizmet süreleri 5 yıla kadar olanlar için 6 ay, 10 yıla kadar 
olanlar için 12 ay, 10 yıldan fazla hizmeti bulunanlara ise 24 
aylık süre için Devlet Hastaneleri Sağlık Kurullarınca 
verilecek raporlar üzerine sağlık izni kullandırılmaktadır.

Kanser, verem, akıl hastalığı gibi tedavisi uzun süre 
isteyen hastalığa yakalananlara ise 36 aylık süre için 
istirahat izni kullandırılmakta, bu süreler içinde
İyileşmeyenler malülen emekliye sevk edilmekte; görevleri 
sırasında ve görevleri nedeniyle bir kazaya uğrayanlarla bir 
meslek hastalığına tutulanlara da hizmetleri ne kadar olursa 
olsun iyileşinceye veya malülen emekli oluncaya kadar sıhhi 
izin verilmektedir.

b. Doğum yapacak kadın memurlara; doğum öncesi için 21 
gün, doğum sonrası için 42 gün sıhlıi izin verilmekte, sıhhi 
izin sonunda görevine başlayan memura da 6 aylık süre için
günde 1,5 saat süt izni kullandırılmaktadır.

Doğum yapan kadın memur, dilerse doğum sonrası için



kadrosu saklı kalmak üzere 6 aylık ücretsiz izin 
kullanabilmektedir. Bu halde de, isteğe bağlı olarak Sandık
iştirakçiliğini devam ettirebilmektedir.

Ayrıca, çocuğu doğan erkek memur için de 3 günlük süre 
için babalık izni verilmektedir.

Eş, çocuk, ana ve baba gibi yakınlarını kaybeden devlet 
memurlarına da bu acıları nedeniyle 5 günlük irin verilmektedir.

c. Devlet memurları yıllık izin adı altında; hizmet 
süreleri 10 yıl oluncaya kadar 20 gün, 10 yıldan fazla olduğu
takdirde de 30 gün olmak üzere izin kullanabilmektedir,

Doğu» Yardımı

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere her yıl 
yürürlükteki katsayı ve (75) gösterge rakamı çarpımı ile tesbit 
edilecek miktarda doğum yardımı verilmektedir. ( 1.7.1988
itibariyle 7500 TL. ) ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru 
iseler, bu yardım sadece babaya verilmektedir.

Aile Yardım ödeneği

Evli bulunan Devlet Memurlarının her ne şekilde olursa olsun
bir menfaat karşılığı çalışmayan eşlerine ve (2) adedi
geçmeyen çocukları için aile yardım ödeneği verilmektedir.

Eu yardım, her biri için (25) göstergenin katsayı ile 
çarpımından bulunan miktara göre değişmekte olup, ( 1,7.1988
tarihinde 2500 TL. ) sembolik de olsa böyle bir yardım Sandık
iştirakçileri için başlatılmış; ancak, henüz emekliler için
devreye girmemiştir.

ölü® Yardısı ödeneği.

Sosyal güvenlikleri T.C. Emekli Sandığınca sağlanan 
Devlet Memurlarının; 657 sayılı Kanunun 208. maddesi 
gereğince, eş ve çocukları ile kendisinin ölümü halinde
yapılacak ölüm yardımına, ölüm tarihinde almakta oldukları
aylık esas alınmıştır,

a. Devlet Memurunun, memur olmayan eşi ile çocuklarından 
18 yaşını (orta öğrenimde ise 20, yüksek öğrenimde ise 25 
yaşını) doldurmamış çocuklarının ölümü halinde almakta olduğu 1 
aylık tutarı,

b. Memurun ölümü halinde ise, sağlığında bu yardımın 
verileceği bir kimseyi göstermiş ise ona, bir bildirim
yapmamış ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve 
babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, son aylığının iki aylığı 
tutarında,

c. T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli, adi malûllük, vazife 
malüllüğü, harp malüllüğü aylığı almakta iken ölen emeklilerin
ailesine, cenaze masraflarını karşılamak üzere, almakta olduğu
aylığın bir aylık miktarı kadar ölüm yardımı yapılır. Ancak 
(aylıkları düşük emekliler için) bu ödeme en alt derecedeki 
Devlet memuruna ödenmekte olan iki aylık tutardan (1.7.1988 
tarihi itibari ile 7600,TL.) az olmamak üzere.

Doğum yardımı ve ölüm yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve



kesintiye tabi tutulmayacağı gibi, haczedilemez ve ödeme emrine 
gerek olmaksızın hemen ödenir.

Cenaze Giderleri
Devlet Memurlarının ölümü halinde; cenaze giderleri 

(cenazenin başka yere nakli dahil) burumlarınca 
ödenmektedir. Keza 657 sayılı Kanunun 210. maddesinde yer alan 
bu hükümle sürekli veya geçici görevde veyahut bilgi ve görgü 
arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilen devlet memurlarının 
ölümü halinde de bu yardım yapıldığı gibi, sürekli 
görevlendirilenlerin yurt dışına götürdükleri eşleri ile 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babalarının 
ölümleri halinde de cenazelerinin yurda getirilmesi masrafları 
karşılanmaktadır.

Tedavi Yardımı
a. T.c. Emekli Sandığı iştirakçisi olan devlet memurlarının 

tedavi yardımları 657 sayılı Kanun'un 209 ncu maddesi gereğince,
- Devlet memurları ile eşlerinin,
- Bakmakla yükümlü oldukları ve aile yardımı ödeneğinin 

müstehak olan çocuklarının,
- Bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarının, 

hastalanmaları halinde evlerinde, resmi veya özel sağlık 
kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurmalarınca 
yapılır.

Tedavi için resmi tabib raporuyla lüzum görülenlerin yol 
masrafları İle sair giderleri de burumlarınca karşılanır.

Sağlık Kurulu raporuyla yurt içinde tedavilerinin mümkün 
olmadığı kararlaştırılan memurların Sağlık Bakanlığınca da 
tasdiki halinde, bu memurların tedavileri kurumlarmca yurt 
dışında yaptırıldığı gibi, yol ve tedavi giderleri de 
karşılanır.

Keza yurt dışına sürekli görevli, geçici görevli ve 
bilgi ve görgülerini arttırmak üzere giden devlet memurlarının 
tedavileri de bulundukları ülkelerde burumlarınca yaptırılır. 
Bunlardan sürekli görevli gidenlerin eşleri ile bakmakla 
yükümlü bulundukları çocukları ile ana ve babaları da bu 
yardımdan yararlandırılırlar.

Yapılan tedavi ve sağlık yardımları kapsamına, hastane, 
ameliyat ve tedavi giderleri, diş tedavi ve protezleri, gözlük 
camları ve çerçeveleri, vücut organ ve protezleri, işitme 
cihazları, sağlık yollukları, ilaç bedelleri, iyileştirme ve 
rehabilitasyon araçları vb. konular dahil bulunmaktadır.

Bu yardımlar için, devlet memurlarının aylıklarından 
herhangi bir prim kesilmemekte, memurlar çalıştıkları sürece bu 
yardımlardan aile bireyleri ile birlikte parasız olarak 
yararlanmakta, bu giderler her Bakanlık veya kuruluşun bütçesine 
konulan ödeneklerden karşılanmaktadır.

Ancak, (tüberkiloz, kanser, kronik böbrek, akıl 
hastalıkları, organ nakilleri ve benzeri) uzun tedaviye ihtiyaç 
gösteren hastalıklar hali hariç, yalnız kullanılan ilaç 
bedellerinin %20'si memurca ödenmektedir.

sandık iştirakçilerine (Devlet Memurlarına) söz konusu



vadeli sigorta kolları ile sağlanan (Aile, Doğum, ölüm, Yakacak 
vs.) yardımların bütününün 1984 yılında 120, 1985 yılında 215,
1986 yılında 326, 1987 yılında 657 milyar lira olarak
gerçekleşmiş, 1988 yılı içinse 950 milyar lira ödenek 
ayrılmıştır. Tedavi, sağlık . ve cenaze giderleri ise aynı 
yıllarda 11, 15, 33, 58, 105 milyar lira olarak gerçekleşmiş,
1988 yılı içinde 200 milyar lira ayrılmıştır. Sandık 
iştirakçilerine aynı yardımlar için hazine dışındaki burumlarda 
da bu meblağların %30 kadar ilave harcama yapılmıştır.

b. Emekli, dul-yetimlere sağlık yardımları

Emekli ve malüllük aylığı alanların;

1. Kendilerine,

2. Bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları eşleri, 
malül ve muhtaç veya 65 yaşından büyük ve muhtaç kocaları, 18 
yaşından, orta öğrenimde 20 yaşından, yüksek öğrenimde ise 25 
yaşından küçük erkek ve kız çocuklarına,

3. Yaşları ne olursa olsun, evli olmayan ve yardım 
edilmediği taktirde muhtaç duruma düşen kız çocuklarına, malül ve 
muhtaç erkek çocuklarına, ana ve babaların,

4. Sandıktan dul ve yetim aylığı almakta olanlara,

devlet memurları ile aile bireylerine yapılan tedavi 
yardımlarından aynı usul ve işlemde yararlandırılmaktadır.

T.C. Emekli Sandığı!nın hastane ve sağlık. tesisleri 
bulunmayıp; bu hizmeti, kurulmuş olan diğer resmi, yarı resmi 
veya özel tesislerden satın almak suretiyle emekli, dul ve 
yetimler için gördürmektedir.

Sandık 1987 yılında 3 Milyon 934 bin kişi için 
bütçesinden 43.5 Milyar, 1988 yılı yarısı içinse 2 Milyon 375 
bin kişi için 34.4 Milyar lira harcama yapmıştır.

Yine uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar 
dışında kalan hastalıkların ayakta veya meskende tedavisi 
halinde, yalnız ilaç bedellerinin %10'u emeklilerle, dul- 
yetimlerden tahsil edilmektedir.

11312. SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA 
İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI 

1. Tanım 
a. İş Kazasının Tanımı

506 Sayılı Kanunun 11.maddesinin (A) bendinde Işkazası; aynı 
maddede belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan 'bedence' veya 'ruhça' 
arızaya uğratan olay olarak tanımlanmış bulunmaktadır



b. Meslek Hastalığının Tanısı
506 sayılı Kanunun 1,1 .maddesinin (B) bendinde de, Meslek 

Hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine, göre 
1 tekrarlanan bir sebeple’ veya 'işin yürütüm şartları' yüzünden 
uğranılan geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza 
halleri olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

2. Kapsam ve Amaç

Eu sigorta kolunun’ amacı, bir işkazası veya meslek 
hastalığının kötü sonuçları karşısında olaydan zarar gören 
sigortalılara belirli yardımları yapmak suretiyle güvence 
sağlamaktır, Eu sebeple, işkazaları ile Meslek hastalığı 
sigortası, bir işkazası veya meslek hastalığının doğurduğu 
bedeni veya ruhi zararı olabildiğince ortadan kaldırmak veya 
kötüleşmesine engel olmak ve zarara uğrayan sigortalının çalışma 
gücünü yeniden kazandırmak amacını «gütmektedir.

3. Prim Sistemi

işkazası ile Meslek Hastalıkları prim oranı, işkolu tehlike 
sınıfı ve derecelerine göre % 1.5 ile % 7 arasında değişmekte ve 
tamamı işveren tarafından ödenmektedir.

4. Sağlanan Yardımlar

a. Sağlık yardımı yapılması,
b. Geçici işgörmeziik süresince günlük ödenek verilmesi,
c. sürekli işgörmeziik hallerinde gelir verilmesi,
d. Protez araç , ve gereçlerinin sağlanması, takılması, 

onarılması ve yenilenmesi,
e. (a) ve (d) fıkralarında yazılı yardımlar için 

sigortalının başka yere gönderilmesi,
f. işkazası veya meslek hastalığı dolayısıyla bedeni veya 

ruhi bir arızaya uğrayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil 
olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi 
mümkün görülen mesleğinde uğradığı işgörmeziik azalabileceği 
Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen 
sigortalının bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kimselerin 
yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve 
tedavi masraflarının ödenmesi (sağlık kurulunca verilen rapora 
Kurul veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.),

g. Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
h. Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir 

bağlanmasıdır.
5. işçi sağlığı ve iş Güvenliği önlemleri

işçi sağlığı ve işgüvenliği denetimleri çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca 28.8.1979 tarihli ve 16738 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 'Iş Teftiş Tüzüğü' ne 
göre Iş Güvenliği Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılmaktadır.

\



Bu teftiş ve denetimler:

a. Genel Teftiş: İşyerlerinin tüm olarak ele alınıp işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından; uyulması 
zorunlu hususlara uyulup, uyulmadığı, uymayanların tespiti,

b. Kontrol (önel) Teftişi: İşyerlerinde yapılan genel 
denetlemelerde tespit edilen işgüvenliğine aykırı hususların 
giderilip-giderilmediği, yeni noksanlıklar çıkıp-çıkmadığı,

c. İnceleme ve araştırma teftişleri: Işkazası ve meslek 
hastalıklarının incelenmesi ve araştırılması, kurma izinlerin 
etüd edilmesi,

konularında yapılmaktadır.
1977-1987 yılları arasında 10 yıllık işkazası oranları, 

sigortalı işçi sayısı gözönüne alınarak incelendiğinde; 1977 
yılında %9.35, 1987 yılında da % 5.51 olduğu görülmektedir. Son
10 yıllık ortalama ise % 7.65' dir. Son 10 yıllık işkazası 
oranlarına yıllara göre bakıldığında bu oranın devamlı olarak 
azalmakta olduğu görülmektedir. Ancak, endüstrileşmiş ülkelerde 
bu oranın % 3 - 4 civarında olduğu dikkate alındığında; 
ülkemizdeki son 10 yılın ortalaması olan % 7.45 oranının
yüksek olduğu görülmektedir.

Sanayileşme ve tarımda modern girdilerin ve raakina ile 
elektriğin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile 
birlikte; hızla artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, 
ekonominin uğradığı büyük kayıplar yanında, her yıl birçok insan 
yararlanmakta, sakat kalmakta veya yaşamını kaybetmekte, geçicic 
olarak üretimden çekilmektedir. Ayrıca, bunların yakınları da 
maddi ve manevi büyük kayıplara uğramaktadır. Türkiye'de 5.987 
yılı S.S.K. istatistiklerine göre işkazaları ve meslek 
hastalıkları vaka sayısı 159572'dir. Hastane ve ayakta tedavide 
kaybedilen geçici işgörmezlik gün sayısı ise 2.521.4781dir.
Ülkemizin Milli Kaynaklarının bu büyüklükte devamlı artan bir
kayba dayanamayacağı gerçektir. Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nm işyerlerine götürdüğü iş güvenliği
denetimi daha da ağırlık kazanmaktadır.

HASTALIK SİGORTASI
1. Tanı®

Hastalık Sigortası: Sigortalının sağlığını koruma, çalışma 
gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme 
kabiliyetini arttırmak amacı ile 'işkazaları' ile 'Meslek
Hastalıkları' sigortası kapsam dışında kalan hastalık ve 
sakatlık hallerinde belirli yardımların yapılmasını sağlayan
koldur.

2. Kapsam

506 sayılı kanun hükümlerine göre hastalık sigortası
yardımlarından yararlanan gruplar;

- Sigortalılar,
- Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve

çocukları, ,
- sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve



babaları,
- Kurumdan sürekli işgörmezlik geliri, malüllük veya 

yaşlılık aylık almakta olanlar,
- Kurumdan sürekli işgörmezlik geliri, malüllük veya 

yaşlılık aylığı almakta olanların; geçindirmekle yükümlü 
oldukları eş, çocukları ile ana ve babaları,

- Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk 
ana ve babalar,

olmak üzere belirlenmiştir.
1987 yılı sonu itibariyle bu haktan faydalananların sayısı 

15.033.210 kişidir.

3. Prim Sistemi
Hastalık sigortası prim oranı % 11 olup bunun % 6'sı

işveren, % 5'i de sigortalı tarafından ödenmektedir.

4. Sağlanan Yardımlar
a. Sigortalı

Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve labaratuvar muayenelerinin 
yaptırılması en az 6 ay, malüliyetinde azalma olacağı tesbit 
edildiği takdirde en çok 18 aya kadar tedavisinin sağlanması, 
teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesine yatırılması, 
gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, (ayakta 
yapılan tedavilerde ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı öder.)

Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, 
onarılması ve yenilenmesi (ağız protezlerine ilişkin yardımlar 
Kurumca hazırlanan yönetmelik esasları dahilinde sağlanır).

Geçici işgörmezliğin 3.gününden başlamak ve 18 dyı 
geçmemek üzere, geçici işgörmezlik ödeneği verilmesi,

Muayene ve tedavi için yurt içinde b,aşka bir yere 
gönderilmesi,

Yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp, ancak yabancı bir 
ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malüllük 
halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği 
Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca tesbit edilen 
sigortalının ve bu raporda belirtilmişse beraber gideceği 
kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip 
gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının 
ödenmesi,

- Ayrıca, sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık sigortası Primi 
ödemiş olanların, bu niteliğinin yitirilişinden başlamak üzere 
altı ay içinde meydana gelecek hastalıkları halinde, hekime 
muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis 
için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması, 
tedavisinin sağlanması, teşhis ve tedavi için gerekirse 
sağlık müessesesine yatırılması, lüzumlu ilaç ve iyileştirme 
vasıtalarının sağlanması, gerekli hallerde muayene ve tedavi için 
yurt içinde başka bir yere gönderilmesi,

b. Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu



çocukları ile ana ve babaları
Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 

üzerine teşhis için gereken klinik ve labaratuvar muayenelerinin 
yaptırılması ve en az 6 ay, bu süre sonunda tedaviye devam 
olunması halinde maluliyetinde azalma olacağı tesbit edildiği 
takdirde 18 aya kadar tedavisinin sağlanması,

Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırılması,

Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıflarının 
sağlanması, (ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin 
%20 si kendilerinden alınır.)

Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka 
bir yere gönderilmesi,

sigortalıların çocukların iyileşmelerine yarayacak yahut 
işgöremezliklerini gidermeleri için gerekli görülecek protez 
araç ve gereçlerinin sağlanması, onarılması ve yenilenmesi 
(verilecek protez araç vs gereçlerinin türleri, kullanma süre ve 
şartlarına ait esaslar kurunıca hazırlanan yönetmelik ile ' tesbit 
edilmektedir,)

Sigortalıların 12 yaşma kadar (12 yaş dahil) çocuklarının 
hastalıkları sebebi ile Kurum sağlık tesislerinde veya giderleri 
Kurumca karşılanan diğer sağlık tesislerindeki tedavileri 
sırasında, tıbben görülecek lüzum üzerine, yanlarında kalacak 
refakatçiye ait ücretin ödenmesi.

Ayrıca, sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten 
önceki bir yıl içinde en az 120 günlük Hastalık Sigortası Primi 
ödemiş olanların eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukları 
çocukları ile ana ve babalarının, bu niteliğin yitirilişinden 
başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalıkları 
halinde, hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar 
muayenelerinin yaptırılması, tedavisinin sağlanması, gerekli 
hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere 
gönderilmesi.

c. Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya 
yaşlılık aylığı almakta olanlar,

Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin 
yaptırılması ve en az 6 ay süreyle, bu süre sonunda tedaviye 
devam olunması halinde malüliyetinde azalma olacağı tesbit 
edildiği takdirde en çok 18 aya kadar tedavisinin sağlanması,

Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müesseselerine 
yatırılması,

Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının 
sağlanması, (ayakta yapılan tedavilerde, ilaç bedellerinin % 
101u kendilerinden alınır.)

Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka 
bir yere gönderilmesi,

Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, 
onarılması ve yenilenmesi (ağız protezlerine ilişkin yardımlar 
Kurumca hazırlanan yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.)

d. Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya 
yaşlılık aylığı almakta olanların eş ve geçindirmekle yükümlü



oldukları çocukları ile ana babaları ve galir veya aylık almakta 
olan, eş, çocuk, ana vs babalar,

hakime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin 
yaptırılması ve en az 6 ay süreyle, bu süre sonunda tedaviye 
devam olunması halinde maluliyetinde azalma olacağı tesbit 
edildiği takdirde, fen çok 18 aya kadar tedavisinin sağlanması,

Teşhis - ve tedavi için gerekirse sağlık müeşsesesine 
yatırılması,

Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının 
sağlanması, (ayakta yapılan tedavilerde ilaç bedellerinin % 10'u 
kendilerinden al mır).

-Gerekli:hallerde muayene .ve tedavi için , yurt içinde başka 
bir yere gönderilmesi, . „

Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, mamûllük ve yaşlılık 
aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları 
çocukların (+} iyileşmelerine yarayacak yahut işgöremezliklerini 
gidermeleri için gerekli (+) ve hak sahibi çocukların görülecek 
protez araç, ve gereçlerinin sağlanması, onarılması ve yenilenmesi 
(verilecek protez araç ve gereçlerin türleri, kullanılma süre 
ve şartlarına ait esaslar Kurumca hazırlanan yönetmelikle tesbit 
edilmektedir.) ...

NOT t 506 Sayılı Kanuna 2564 Sayılı Kanun ile eklenen ve 
279:'.; sayılı Kanunla değiştirilen Ek-2 madde uyarınca, Hastalık 
Sigortasından .yararlananların. Kurum sağlık tesislerinde sağlık 
kurulu raporu ile belirlenen ve utun süre tedaviyi gerektiren 
hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi, durumlarında, 
ayakta yapılan tedavileri sırasında' -verilmesine lüzum görülen 
ilaçlardan,' hayati önâmi haiz olduğu, 506 Sayılı Kanunun 
123.maddesine göre oluşturulacak komisyonca tesbit edilecek 
olanların bedellerinden- iştirak payı alınmamaktadır.

AHALIK SİGORTASI 
1. Tanım

Analık Sigortası; feigortalı kadının veya sigortalı erkeğin 
sigortalı ' olmayan karısının, analıkları halinde belirli 
yardımların yapılmasını öngören sigorta koludur.

.2. Kapsa»
Bu sigorta kolu, sigortalı kadınlar ile sigortalı erkeklerin' 

sigortalı olmayan eşlerini kapsamaktadır.
I3. Frim Sistemi

Analık. Sigortası primi oranı %1 olup, tamamı işveren 
tarafından ödenir

t. Sağlanan Yardımlar
Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan 

eşinin;
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-Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık 
yardımlarının sağlanması,

-Doğum sırasında, doğumdan sonra gerekli sağlık 
yardımlarının, ilaçların ve sağlık malzemelerinin sağlanması,

-Analık hali sebebi ile gerekirse yurt içinde başka 
bir yere gönderilmesi,

- Yukarıda 1. ve 2. paragraflarda belirtilen yardımların 
Kurumca sağlanamadığı yer veya hallerde maktu para yardımı 
yapılması (Maktu gebelik 2500 TL. normal doğum 10.000 TL. forseps 
tatbiki ile doğum 15.000 TL.büyük cerrahi müdahale ile doğum 
60.000 TL.),

- Emzirme yardımı yapılması (7500 TL.),
-Sigortalı kadına doğumdan önceki ve sonraki 6'şar 

haftalık süre için geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi,
Ayrıca, sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu niteliğin 

yitirilişinden başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, 
sigortalı kadın veya karısı analık sigortası yardımlarından 
yaralanacak sigortalı erkek için, doğum tarihinden önceki 15 ay 
içinde en az 120 gün Analık Sigortası Primi ödenmiş olması 
şartıyla yukarıda belirtilen analık sağlık ve emzirme 
yardımlarından veya maktu yardımlarından yararlandırılması,

öngörülmüştür.

TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA KISA VADELİ
YARDIMLAR

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na 
göre sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu 
kanunlara göre gelir veya aylık almayanlardan süreksiz olarak 
tarım işlerinde hizmet akdi ile çalışanlar, istekte bulunmaları 
halinde, sigortalı olabileceklerdir.

1. Prim Sistemi
ödenecek sigorta primine esas olacak günlük kazanç, 506 

Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosundaki en 
düşük göstergenin, Bütçe Kanunu ile Devlet Memurları maaşlarına 
uygulanan katsayı ile çarpımın 30'a bölünmesiyle bulunur ve 
ilgililerden bu günlük kazancın % 20'si oranında prim alınır.

2. Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 
a. Işkazasınm Tanımı

2925 Sayılı Kanunun 3.Maddesinin (I) fıkrasında, işkazası 
sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve iş ile ilgili olarak 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya 
ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

b. Meslek Hastalığının Tanımı
2925 Sayılı Kanunun 3.Maddesinin (m) fıkrasında, meslek 

hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütümü şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza
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halleri olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

c. Sağlanan Yardımlar
- Sağlık yardımı yapılması, ,
- Sürekli işgörmezlik hallerinde gelir verilmesi,
- Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması 

onarılması ve yenilenmesi,
- Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
- Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması,

3. Hastalık Sigortası

Sigortalının, sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden 
kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme kabiliyetini arttırmak 
amacıyla ’îşkazaları' ile 'Meslek Hastalıkları' sigortası kapsamı 
dışında kalan hastalık ve sakatlık hallerinde belirli yardımların 
yapılmasını sağlayan koldur.

Kapsam:

2925 Sayılı Kanun hükümlerine göre Hastalık Sigortası 
yardımlarından yararlanan gruplar;

-Sigortalılar,
-Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve 

çocukları,
-Bu Kanuna göre sürekli işgörmezlik geliri, malüllük veya 

yaşlılık aylığı almakta olanlar,
-Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya 

yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları 
eş ve çocukları,

-Bu kanuna göre hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta 
olan eş ve çocuklar,

Sağlanan Yardımlar:
Sigortalılar bu Kanuna göre sürekli işgörmezlik geliri, 

malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar,
a. Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 

üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar 
muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması,

b. Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırılması,

c. Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme 
vasıtalarının sağlanması, (ayakta yapılan tedavilerde verilen 
ilaç bedellerinin sigortalı ise % 20'sini, emekli sigortalı ise 
% 10'unu öder.)

d. Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin 
sağlanması, onarılması ve yenilenmesi.

Sigortalıların ve bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik 
geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların 
geçindirmekle yükümlü olduğu eş ve çocukları ile hak sahibi 
olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklar yukarıda (a), (b),
(c) maddelerinde yazılı sağlık yardımlarından yararlanırlar.



- Cenaze Yardımı: Bağ-Kur'a tabi sigortalılar ile yaşlılık 
ve malûllük aylığı almakta olanların ölümleri halinde; cenaze 
giderleri karşılığı olarak cenazeyi kaldıran gerçek ve tüzel 
kişilere ödenen yardımdır.

- Sağlık sigortası Yardımları:
Sağlık sigortası yardımlarından;

a. 1479 Sayılı Kanuna tabi mecburi sigortalılar, muhtar 
sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar ile eş ve bakmakla 
yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

b. Yaşlılık veya malûllük aylığı almakta olanltır ile eş ve 
bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

c. ölüm aylığı almakta olanlar,

d. Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya 
neseb'i düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile 
sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları faydalanırlar.

çocukların sağlık sigortası yardımlarından
faydalanabilmeleri için 18 yaşını ( orta öğrenim yapmakta ise 20, 
yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını ) doldurmamış olması 
veya 18 yaşından büyük tahsilde bulunmayan çocukların malül 
olması, evli olmayan kız çocuklarının geçimini sağlayacak başka 
bir geliri olmaması gerekmektedir, öğrenciler için öğrenim 
durumunu belirleyen belge, ana, baba, 18 yaşını geçmiş kız 
çocukları için gelirinin olmadığını belirleyen köy ve mahalle 
muhtarlarından alınacak muhtaçlık belgesi, 18 yaşından büyük 
tahsilde bulunmayan, çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklar 
için 1479 Sayılı Kanunun 56.maddesine uygun tam teşekküllü 
hastanelerin birinden alınacak ve Genel Müdürlükçe kabul 
edilen Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.

Sigortalıların, sağlık sigortası yardımlarından
faydalanabilmeleri için, en az 8 ay eksiksiz sağlık sigortası 
primi ödemiş olmaları; ayrıca,' isteğe bağlı sigortalıların sağlık 
sigortası prim borcu, mecburi sigortalıların sigorta prim borcu 
(gecikme zammı ve faiz dahil) ile sağlık sigortası prim borcu 
bulunmaması şarttır.

Yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı almakta olanların 
aylıklarından da en az sekiz ayı tamamlayan sağlık sigorta primi 
ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, aylık alanların da herhangi bir sebeple aylıklarının 
kesintiye uğraması halinde, sağlık sigortası yardımından 
faydalanabilmeleri için aylıklarından sekiz ayı tamamlayan sağlık 
sigortası primi kesilir.

Sağlık sigortası yardımları, ayakta ve yatarak yapılacak 
tedavilerde gerekli muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat 
ve tedavileridir.

Sağlık sigortası yardımlarından faydalananlara gözlük camı 
ve çerçevesi, işitme cihazı, çeşitli ortez ve protez bedelleri 
için Bağ-Kur tarafından herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.



1479 sayılı Kanunun Ek 11.maddesinde; sağlık hizmetinin 
hangi sağlık kuruluşlarından satın alınacağı, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tesbit edileceği belirtilmiştir. Bu hükme dayanılarak 
çıkarılan 19.7.1986 tarih ve 86 / 10851 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile sağlık sigortası uygulaması yapılan illerde, sağlık 
hizmetinin satın alınacağı sağlık kuruluşları tesbit 
edilmiştir.

söz konusu sağlık kurum ve kuruluşlarından satın 
alınacak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili sağlık kurum 
ve kuruluşları ile kurumun arasında yapılacak protokollerle 
düzenlenir.

Ayakta tedavi sırasında; sigortalılar kendilerine, bakmakla 
yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, aha ve babalarına verilecek 
ilaç bedellerinin % 20'sini, aylık alanlar kendilerine,
bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, ana ve babalarına 
verilecek ilaç bedellerinin % 10'unu kendileri
karşılayacaklardır.

Ayakta uzun süre tedavi gerektiren ve Bağ-Kur'un hizmet 
satın aldığı resmi sağlık kurumu raporu ile belgelendirilen 
tüberküloz, kanser ve kronik böbrek hastalıkları
vb.hastalıkların tedavisi sırasında verilmesine gerek görülen 
ilaçlardan hayati önemi haiz olduğu Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatında listede yer alan ilaç 
bedellerinden % 20 veya % 10 katılma payı alınmayacaktır.

Ancak, bu listede yer alan hammaddeleri ihtiva etmeyen
ilaçların uzun süreli kullanımı gerekli olsa dahi, ilaç 
tutarının ödenmesinde % 20 veya % 10 katılma payı alınacaktır.

Bu rapor ile yukarıda sayılan hastalıklarla ilgili olarak 
belirtilen ilaçları ihtiva eden reçetelerin arka yüzüne reçeteyi
veren tabibçe'  hastalığı ile ilgilidir ve hayati önemi
haizdir' ibaresinin konulması ve bu reçetelerin Eağ-Kur'un 
hizmet satın aldığı kuruluşların tabibleri veya tahakkuk
amirlerince onaylanması şarttır.

1986 yılında 11 11 Müdürlüğünde uygulanmakta olan sağlık 
sigortası yardımları için 409 Milyon harcanmıştır. 1987 yılında 
11 ilde ve 1.9.1987 de başlayan 20 ilde 4 ay için sağlık hizmeti 
verilmiş olup, toplam 6.417,0 milyon lira muayene ve tedavi
harcaması yapılmıştır.

1132. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI ÎLE SAĞLANAN HAKLARDA KURUMSAL
MUKAYESE

Bu yardımlar açısından, T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri 
(Sigortalılar) ile emekli dul ve yetimleri ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu sigortalıları, emekli, dul ve yetimleri veya aile 
bireyleri bakımından bir eksiklik sözkonusu olmamakla birlikte; 
bu yardımların türü, yapılış şekli ve kaynağı bakımından
farklılıklar bulunmaktadır.

Bu farklılıklar da sigortalıların bağlı oldukları 
işverenler ve yaptıkları görevlerin mahiyetinden ileri 
gelmektedir.

T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri (.Sigortalılar) ve aile 
bireyleri aynı zamanda devlet memuru olduklarından; kısa vadeli 
yardımlardan prim ödemeden yararlandıkları gibi, sağlık ve tedavi 
yardımlarını da devletin sağlık tesislerinden görmektedirler.



Emekliliklerinde de aynı yardımları aile bireyleriyle birlikte 
aynı paralelde ve kapsamda yine prim ödemeden, T.C. Emekli 
Sandığı Bütçesinden karşılanmak suretiyle sürdürmektedirler.

Sosyal sigortalar Kurumu Sigortalıları ile aile bireyleri 
ise kısa vadeli sigorta kolları ile getirilmiş olan 
yardımlardan özellikle sağlık ve tedavi yardımlarından prim 
esasına dayanılarak ve genelde kurumun sahip olduğu ve idare 
ettiği tesislerden görmektedir. Keza bu kurumun emekli, dul ve 
yetimleri ile emeklilerin aile bireyleri de aynı 
yardımlardan prim ödemeden yararlanmaktadır.

Bağ-Kur sigortalıları ile emekli ve aile bireyleri 
kısa vadeli yardımlardan ancak cenaze ve sağlık yardımlarından, 
içinde bulunduğumuz bu plan dairesinde yararlanmaya 
başlamışlardır. Bu yardımlar, sigortalılar için prim esasına 
göre; emekli, dul ve yetimler içinse, diğer kurumlarda olduğu 
gibi primsiz yapılmaktadır. Bu.kurumun da T.C.Emekli Sandığı'nda 
olduğu gibi sağlık ve tedavi kurumlarına sahip olmaması nedeniyle 
bütçesinden karşılanmak üzere, satın alınmak suretiyle icra 
edilmektedir.

özetle kısa vadeli yardımlar açısından en önemli bölümü 
teşkil eden sağlık ve tedavi yardımları her üç kurumda da 
bulunmakta, bu açıdan bir eksiklik kalmamış olmaktadır. Bu 
yardımlar Sosyal sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur sigortalıları 
için prime dayalı olarak yapılmakta, T.C. Emekli Sandığı'nda 
ise primsiz karşılanmaktadır.

KISIM 2
1133. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE SAĞLAMAM HAKLAR 

11331. T.C. EMEKLİ SANDIĞINDA YAŞLILIK AYLIĞI
Yaşlılık nedeniyle çalışma hayatını terk etmek durumunda 

kalan sigortalıların; çalışırken elde ettikleri gelire yakın ve 
kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve 
ölümlerinde de geride kalanlarına (hak sahiplerine) geçimlerini 
sağlamak üzere bıraktıkları bir aylıktır.

T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin, yaşlılık nedeniyle 
emekli olmalarını gerektiren yaş haddi, genelde (65) yaşlarını 
doldurdukları tarihtir. Bununla beraber (60) yaşını dolduran 
iştirakçilerin de yaşlılık nedeniyle emekliye ayrılmalarını 
isteyebilecekleri gibi, burumlarınca da yaşlılık nedeniyle 
emekliye sevk edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, T.C.Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevlerinin 
özellikleri gözönüne alınarak yaş haddi, bir kısım hizmetler 
için (65) yaştan daha yukarıda tesbît edilmiş bulunmaktadır, 
üniversite öğretim üyeleri (67), bazı görevler için de (60) 
yaştan daha düşük yaş hadleri tesbit edilmiştir. Ordu mensupları, 
emniyet mensupları, PTT mensupları, gümrük mensupları gibi.

T.C. Emekli Sandığınca yaş haddi nedeniyle emekliye 
sevk edilen iştirakçilere (10) fiili hizmet yılının dolması 
halinde; emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Kadın veya erkek iştirakçilerden (30) hizmet yılını 
dolduranların yaşlarına bakılmaksızın burumlarınca re'sen 
emekliye şevkleri halinde; kendilerine emekli (yaşlılık) aylığı



bağlanmaktadır.
öte yandan, bu yaşlara gelmedikleri halde, kadın ise 45 

yaşını ve (20) hizmet yılını dolduran iştirakçiler de emekli 
olmak istedikleri takdirde, bunlara da yaşlılık aylığı 
bağlanmaktadır.

Kadın ise 20, erkek ise 25 yılını dolduranlar için 
uygulanacak bu yaşlar, emeklilikle veya sigortalılıkla ilk defa 
İlgilenecekleri tarihler 1.6.1968 tarihinde olanlar için 50 ve 
55, 1.1.1990 tarihinde olanlar için ise 55 ve 60 olarak
uygulanacak, dolayısıyla bu emeklilik halinde de tam anlamıyla 
bir yaşlılık aylığına dönüşme söz konusu olacaktır.

SfALÜLLÜK AYLIĞI

İştirakçilerin ve sigortalıların karşılaşacağı,
çalışmalarını engelleyen hastalıklar veya sakatlıklar nedeniyle 
uğrayacakları gelir kaybının karşılanmasıdır.

5434 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine göre vücutlarında 
hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız 
hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren 
iştirakçiler adi malül olarak emekliye çıkarılmakta, fiili 
hizmetleri (10) yılı doldurmuşsa kendilerine malüllük aylığı 
bağlanmaktadır.

Hizmet süresi 5 yıldan çok 10 yıldan az bulunan 
malûllere ise, malûllüklerinin 'başkasının yardımı olmaksızın 
bayanlarını devam ettiremiyecek kadar' ağır bulunması halinde; 
kendilerine 15 yıl hizmet süresi üzerinden aylık bağlanmakta, 
bu aylığı alırken ölmeleri halinde malül, muhtaç çocuklarına bu 
aylıklar aynen intikal ettirilmektedir.

Yine, hastalıkları nedeniyle sıhhi izin sürelerini 
dolduranlar (hizmet süreleri .5 yıla kadar 6 ay, 10 yıla kadar 
12 ay, 10 yıldan çok olanlar içinse 24 aylık sıhhi izin 
süresini geçirenler de) adi malül durumuna girmektedirler. 
Kanser, verem, akıl hastalıkları gibi, tedavisi uzun süre 
isteyen hastalıklarda sıhhi izin süresi 36 aya kadar 
verilmektedir.

Bu malûllüğe, görevlerini yaptıkları sırada, yaptıkları 
görev sebebi ile, görevlerinin neden ve etkisiyle veya 
kurulularınca verilen başka işleri yaparken kazaya, uğrayanlara 
ise vazife malülü denilmekte, bu gibilere de T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre, vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmaktadır. Bu yüzden ölenlerin dul-yetimlerine ise vazife 
malûllüğü dul-yetim aylığı bağlanmaktadır.

Vazife malûllüğü halinde; harp, seferberlik, iç te'dip ve 
yurt dışına gönderilen birliklerle askeri bir harekatta, 
uçucuların uçuşun havada ve yerdeki sebebleri ile, denizaltında 
ve dalgıçların bu görevleri sebep ve tesiri m̂ -î;ül
durumuna girmeleri halinde ise, kendilerine (Harp Malüllüğü) 
aylığı tahsis edilmektedir.

Ayrıca, barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığa men, 
takip ve tahkikle görevli olanlardan (Jandarma ve Emniyet, 
Silahlı Kuvvetler, Milli istihbarat, Gümrük Muhafaza v.s. 
kurumlarm mensupları) vazife malülü olanlara da 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat Kanımu ile vazife malüllüğü aylıkları bakımından 
daha geniş haklar getirilmiştir.



Vazife malüllüğü, harp malüllüğü, nakdi tazminat kanununa 
göre vazife malüllüğü durumunda, bu malûllere veya bu durumda 
ölenlerin dul-yetimlerine aylık bağlanmasında hizmet süresine 
bakılmaksızın, bu gibilerin hizmet süresi en az 30 yıl kabul 
edilmekte, 30 yıldan fazla hizmeti bulunanların kendi hizmetler 
üzerinden aylık bağlanmakta; ayrıca, malüllük derecelerine göre { 
1. derece için % 60, 2. derece için % 50, 3. derece için %
40, 4. derece için % 30, 5. derece için % 20, S. derece için
% 15 olmak üzere) bağlanan aylıklarına zam yapılmaktadır.
Harp mamüllerine ise, ilaveten 1. derece . için 450, 2. derece 
için 390, 3. derece için 330, 4.derece için 270, 5, derece için 
225, 6. derece için 200 göstergeleri her yıl bütçe kanunu ile
memur aylıkları için tesbit edilen katsayı ile çarpılmasından 
bulunan tutar kadar harp malüllüğü zammı ödenmektedir. Nakdi 
tazminat kanununa giren vazife malûllerinin hesaplanan vazife 
mamüllüğü aylıkları ise, diğer vazife malülü aylıklarından % 25 
fazlası ile bağlanmaktadır.

ÖLÜM AYLIĞI

İştirakçilerin, sigortalıların veya emekli, malüllük aylığı 
alanların ölümleri halinde; . eş ve çocukları ile 
sağlıklarında geçimlerini sağlamakla yükümlü oldukları ana ve 
babalarının, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri için 
yarınlarını güven altına almaktadır.

İştirakçilerin görevleri ile ilgileri devam ederken 
ölümleri halinde hizmet süreleri 10 yıl ve daha,fazla olduğu 
takdirde (vazife ve harp malûlleri için hizmet sınırlaması 
yoktur) geride kalan dul-yetimlerine aylık bağlanmaktadır. 
Hizmet süresi 5 yıl ile 10 yıl arasında olup da ölen 
iştirakçilerin, dul eşlerine malül ve muhtaç çocuklarına 
muhtaç durumda olmaları halinde de bu durumları devam ettiği 
sürece yine dul-yetim aylığı bağlanmaktadır. Keza T.C. Emekli 
Sandığı'na açıkta iken ölenlerin dul yetimlerine de Sandıkça 
dul-yetim aylığı bağlanmaktadır.

T.C. Emekli Sandığı' dul-yetimleri ilgili hükümlerde 
'karı, koca, çocuklar, ana ve baba' olarak belirlenmektedir.

Bunlardan dul-yetim aylığına müstehak olmak için; dul eşler 
ile kız çocukların evlenmemiş olması veya evlenmişlerse 
sonradan herhangi bir nedenle dul kalmış bulunmaları yeterli 
bulunmakta, erkek çocuklar: ise (İS) yaşını, orta öğrenimde
(20) yaşını, yüksek öğrenimde (25) yaşını doldurmamış olması 
gereklidir. Malül ve muhtaç bulunan erkek çocuklara ise yaş kaydı 
aranmaksızın yetim aylığı ödenmektedir, iştirakçilerin annesine 
de dul ve muhtaç bulunmak, babasına (65) yaşından büyük ve 
muhtaç olmak veya (65) yaşından küçük malül ve muhtaç bulunmak 
koşulları ile aylık bağlanabilmektedir.

Sandıktan emekli, adi mamüllük, vazife mamüllüğü, harp 
malüllüğü aylığı almakta iken ölen emeklilerin, almakta oldukları 
aylıklarda yukarıda yazılı kimselere dul ve yetim aylığı olarak 
tahsis edilmektedir.

AYLIKLAR (HESAPLAMA VE ORALARI)

T.C.Emekli Sandığınca bağlanan aylıklar, emeklilik



keseneğine (prime) esas tutulan derece, kademe ve ek 
göstergelerin cari yıl için tesbit edilen memur aylıklarına 
esas katsayı ile çarpımından bulunan tutarın fiili hizmet 
süresi toplamlarının 25 yılma % 75 oranı esas alınarak, 25 
yıldan fazla her hizmet yılı için % 1 eklenmek, eksik hizmet yılı 
için % 1 indirilmek suretiyle ve aylıkların toplamı, emekli 
aylığı bağlanmasına esas tutarın % 100'ünü geçmemek üzere
bağlanmaktadır. Vazife malüllüğü, harp malüllüğii aylıklarında bu 
% 100 tahdidi söz konusu değildir.

Genelde, dul-yetim aylığını bağlama nisbeti karı ve koca 
için % 50, çocuklar, ana veya baba içinse % 25 olmakla beraber 
bu nisbetler dul-yetim sayısının % 100'ü geçmesini gerektirecek 
kadar fazla olması halinde oranlarda mütenasiben indirme 
yapılmaktadır. Bir es, bir yetim olması halinde % 60 + 30 (% 90), 
bir eş kalması halinde % 75, üç yetim kalması halinde aylık bu 
üç yetim arasında eşit olarak paylaştırılmakta, iki yetim kalması 
halinde % 4 0 + 4 0  (% 80) bir yetim kalması halinde ise % 50
nisbetinde bağlanmaktadır. Dul eş (kadın olsun, erkek olsun) 
emekliye tabi bir görevde çalışmakta veya kendi hizmetinden 
ötürü emekli aylığı almakta ise ölen eşinden de ayrıca % 50
oranını geçmemek üzere dul aylığı bağlanmaktadır.

GÖREV AYLIKLARI ÎLE EMEKLİ AYLIKLARININ MUKAYESESİ
Sosyal güvenliğin en önemli bölümünü teşkil eden emekli, 

dul ve yetim aylıklarının aynı rütbe ve ünvanda çalışanın geliri 
ile kıyaslanması sonucundan devlet memurlarının üst 
görevlerinde ele geçen net aylıkla emekli aylıkları arasında 
oldukça büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Bu farklılık bazı görevlerde % 50 oranında çıkmakta, bazı 
görevlerde ise (4. dereceli görevlerden sonra) çalışanın aylığı 
ile emeklinin aylığı birbirine yaklaşmaktadır. Üst görevlerdeki 
bu farklılık, çeşitli KHK'lerle görevde ele geçen makam 
tazminatları, yüksek hakimlik tazminatları şeklinde, emeklilere 
de kaydı hayat şartıyle ödenerek bu farklılığın azaltılması 
cihetine gidilmekte ise de; tedbir şimdilik dar bir çerçevede 
(generallere, amirallere, vali, büyükelçi, profesör, müsteşar, 
1.sınıf hakim ve savcılar, yüksek mahkemelerin başkan, daire 
başkanı ve üyelerine) uygulandığı gibi, ölümlerinde dul ve 
yetimlerine intikal ettirilmemektedir.

ödendikçe Hâzineden tahsil edilen bu ödemeler görevin 
önem ve derecesine göre, 160 bin lira ile 42,5 bin lira 
arasında değişmekte, fiks görevler için (genel kurmay başkanı 
250, kuvvet komutanı ve yüksek mahkeme başkanları için 180 bin 
liraya) yükselmektedir.

Bu tedbir hem çeşitli görevlilere yaygınlaşmadığı, hem de 
hayat kaydı taşıdığı için müessir bir çare olmaktan uzaktır.

TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADELERİ
Yaş haddi, adi malüllük, ölüm nedeniyle görevleri ile 

ilişiği kesilip de hizmeti 10 yıldan, sicil yoluyla kurulularınca 
re'sen emekliye sevk edilenlerden de hizmeti 25 yıldan, az 
olanların; kendilerine veya dul-yetimlerine, sandığa tabi 
hizmetlerinin her yılı için iki aylık tutarında tazminat



toptan ödenerek ilgileri kesilir.
îstifa, göreve son v.s. suretle görevleri ile ilişkisi 

kesilenlerin hizmet süreleri 5 yıldan çok 10 yıldan az
olanların isterlerse sadece kendilerinden kesilmiş olan 
kesenekleri yine kendilerine iade olunur. Hizmeti 5 yıldan
az, 10 yıldan çok olanların bu hizmetleri sandıkta mahfuz 
tutulup, tekrar sandığa veya başka sosyal güvenlik kurumuna tabi 
hizmete girenlerin bu mahfuz hizmetleri birleştirilir.
Keseneklerini almış olanlarda bir göreve girdikleri takdirde
hizmetlerini, aldıkları parayı % 5 faizi ile birlikte iade
etmeleri koşulu ile ihya edilir. Ayrıca, hizmeti 10 yılı 
geçenlerin bir göreve girmemeleri halinde ise, açıkta iken 60 
yaşını doldurmaları veya malül olmaları halinde kendilerine, 
ölümleri halinde dul ve yetimlerine de aylık bağlanabilmektedir.

EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ
Emekli, adi malüllük, vazife ve harp malülü ölüm

nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan; kendilerine veya dul- 
yetimlerine emekli, dul-yetim aylığı bağlanması (veya hizmeti
aylık bağlanmasına yetmiyenler için toptan ödeme yapılması) 
halinde; emeklilik keseneklerine esas tutulan derece ve 
kademelerinin tutarlarının her hizmet yılı için bir aylığı 
tutarında emeklilik ikramiyesi olarak ödenir. İkramiye 
miktarının tesbitine en çok 30 yıllık hizmet süresi esas
alınmaktadır.

Bugün için emeklilik ikramiyesinin üst sınırı 30 hizmet 
yılı için; en yüksek derece-kademe ve ek göstergeli tutara göre 
(1.7.1988-15 milyon); alt sınırı ise, 7. derecenin 9. kademesi 
için ( ilkokul mezunlarının yükselebileceği derece-kademe) ve 
25 yıl hizmete göre 2.355.000.liradır.

Bu ikramiyeler ödenmesini müteakip, sandıkça iştirakçilerin 
kuramlarından 60 gün içerisinde tahsil edilmektedir.

BORÇ PARA VERME
Fiili hizmet süresi 5 yılı geçen iştirakçilerden 

isteyenler, iki kefille birlikte imzalayacakları senet
karşılığında; bulundukları derecelerin son kademesinin 
aylığının bir buçuk katı kadarını sandıktan 24- ay vadeli 
olarak ve % 15 faiz karşılığında borç alabilirler. Verilen borç 
para afet ve fevkalade hallerde iki katına çıkarılmaktadır. 
Borç paraya esas aylık fiilen alman aylık olup ek göstergeler 
de ayrıca nazara alınmaktadır.

Tablo: 4 - Borç Para Alan İştirakçi Sayısı ve Verilen 
Borç Miktarı (Milyon TL)

Borç Verilen 1985 1986 1987

İştirakçi sayısı 749.853 409.744 301.883
ödenen borç para
Miktarı 94.305 61.948 55.656



1986 ve 1987 yılındaki düşüşler, (12) ve (18) aylık 
vadeli borcun kaldırılması ile faiz haddinin % 5'den % 15‘'e
çıkmasından kaynaklanmıştır.

BtmSSm VE BAKIMEVLERİ
650 bini bulan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü dul ve 

yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık alan bir kitle 
bulunmakta ve bunların sayıları büyümektedir. Emekli dul ve 
yetimlerine sosyal güvenlik hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan 
T.C.Emekli Sandığı, toplumumuzdaki gelişmelere paralel olarak 
hizmetlerini her geçen gün daha iyiye, daha ileriye doğru 
yönlendirmek zorunluluğundadır. Başlangıçta, emekliler ve 
onların dul ve yetimlerine yalnız aylık bağlanmakta iken, bugün 
emekli ye bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine, dul ve 
yetimlerle, bunların muhtaç ana ve babalarına sağlık ve tedavi 
yardım:, yapılmaktadır.. -

Bu amaçla bugün sayıları ortalama 650 bin olan emekli, adi 
malüllük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla vatani 
hizmet tertibinden aylık alanlardan, kendi olanakları ile 
yaşantılarını sürdüremeyenler veya fizik güçleri nedeniyle bakıma 
gereksinimleri bulunanlar, için dinlenme ve bakımevleri yapılmakta 
ve işletilmektedir.

Bu cümleden olarak.îstanbul-Etiler'de 21.700 metrekare arsa 
üzerinde 7 blokluk (100) çift kişilik, (17) tek kişilik odalarda 
olmak üzere 217 kişilik tesis, 1.8.1985 tarihinden ' itibaren 
faaliyete geçmiştir.

Tek kişilik odalardan, (1500x100) 150.000.lira, çift kişilik 
odalardan (1000x100) .100.000. lira alınmakta, kalanların
aylıkları bu fiatı karşılamadığı takdirde aradaki fark 
Sandıkça karşılanmaktadır. 70.000 liralık sosyal yardım 
zammından ise kesinti yapılmamaktadır.

Bu tesisin genişletilerek er, kısa zamanda kapasitesinin 
(575,) kişiye çıkarılması içip inşaat devam etmektedir.

Ayrıca İzmir - Narlıdere'de (1000) kişinin barınabileceği 
yeni bir tesis ' çalışmaları başlatılmış, 400 bin metrekare 
arsa temin edilerek, etüdlerine devam edilmektedir.

T.C. Emekli Sandığınca iştirakçilerine (sigortalılarına) ve 
emeklilerine ve bunların bakmakla yükümlü Oldukları- aile 
bireylerine, dul veya yetim aylığı alanlara gerek kısa vadeli 
haklar, gerekse uzun vadeli haklar yönünden kanuni düzenlemeyi 
gerektirecek önemli bir eksiklik kalmamıştır.

Gerçekten de V. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Sosyal 
Güvenlik önlemleri ile ilgili bölümü çerçevesinde, bu plan 
döneminde (2829, 28S8, 3284 Sayılı) Kanunlarda ve 5434 ile 657
sayılı Kanunlardaki değişikliklerle bu Kanunların ilgili 
hükümleri ile pekçok değişiklik ve yenilikler getirilmiş, 
bilhassa hak düşürücü kayıt ve şartlar kaldırılarak telafi 
cihetine gidilmiş, sağlanan haklarda gelişme sağlanmıştır.

Bugünkü durumda bu haklar yönünden bazı diğer ülkeler 
açısından da daha ileri haklar sağlanmış olduğu 
söylenebilmektedir.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamına alınmamış
olan,

- işgörme ve çalışma gücünden yoksun, muhtaç ve kimsesiz, 
(65) yaşını doldurmuş,

- Bu yaşı doldurmadığı halde, başkasının fiili yardımı 
olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malül olup, 
aynı zamanda bir yerden kazanç ve gelir sağlayamayan ve 
durumlarına uygun bir işe yerleştirilmeyen sakat
vatandaşlarımıza, 1.3.1977 tarihinden beri 2022 Sayılı 
Kanunla, (60) gösterge ve yürürlükteki memur aylığı 
katsayısı ile çarpımından bulunan tutarda T.c. Emekli 
Sandığınca aylık ödenmekte, bu aylıklar karı - koca aynı 
durumda ise % 50 artırılmakta, ilgilelere ödendikçe hâzineden 
tahsil edilmektedir. Ayrıca bu kişiler Devlet Hastanelerinden de 
ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

1.7.1988 .tarihi itibariyle bu aylık bir kişi için 6000, 
karı-koca için 9000 TL.olmaktadır. Söz konusu bu aylıklar güııün 
şartlarına göre maddeden tatmin edici olmaktan uzaksa da 
toplumumuzda sosyal güvenlik alanında bir eksikliği gidermesi 
bakımından önem taşımaktadır.

1988 yılında, bu Kanundan 642289 kişi faydalanmakta, 
bunlara (1987 yılında) 33 milyar 758 milyon lira ödenmiş 
bulunmaktadır. 1988 yılı bütçesinden ayrılan miktar ise 42 milyar 
liradır.

11332. SOSYAL SİGORTALAR KÜROMÎJHDA 
ÎŞ KAZALARI VS! MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI

îşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası yardımlarından 
yararlanma koşulları: _

Sigortalının îşkazaları. ve Meslek Hastalıkları Sigortası 
yardımlarından yararlanabilmesi için, sigortalı olarak 
herhangi bir prim ödeme süresi aranmamaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, işe yeni girmiş sigortalının söz konusu yardımlardan 
yararlanması mümkün bulunmaktadır.

îşkazaları Meslek Hastalıkları sigortasından Bağlanan 
Gelirler;

a. Sürekli Işgönsezlik Geliri

Geçici işgörmezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk 
edeceği Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulları tarafından verilecek 
raporlarda belirtilen arızalarma göre, işkazası veya meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10'unu
kaybetmiş bulunduğu Kurumca tesbit edilen sigortalı sürekli 
işgörmezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli işgörmezlik geliri almakta olan veya bu geliri 
sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi 
ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, 
yukardaki fıkrada belirtilen Sağlık Kurullarından alınacak 
raporlara göre yeniden tesbit olunur.

Sürekli işgörmezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma 
gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre
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hesaplanır.
Sürekli ve tam işgörmezlikte, sigortalıya yıllık kazancının 

%70'ine eşit yıllık bir gelir bağlanır.
Sürekli kısmi işgörmezlikte, sigortalıya bağlanacak 

gelir, tam işgörmezlik geliri gibi hesaplanarak bunun işgörmezlik 
derecesi oranındaki tutan kendisine verilir.

İşgörmezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara bağlanacak 
sürekli kısmi işgörmezlik gelirleri. Kanunun 78.maddesi uyarınca, 
tesbit olunacak günlük kazanç alt sınırının 30 katının % 70'ine
eşit gelir bağlanır.

Sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremez durumdaki
sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise bağlanan bu 
gelir % 50 artırılır.

Ayrıca, sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik geliri 
bağlanan sigortalıya sosyal yardım zammı işgörmezlik derecesi 
oranındaki tutarı kendisine verilir.

v îşkazası veya meslek hastalığı sigortalının kusuru
olduğunda gelir % 5 azaltılır.

b. Sermaye
Sürekli işgöremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca 

verilmesi esastır.
Ancak; işkazası neticesinde tesbit edilen sürekli 

işgörmezlik derecesinin % 25'den az olması ve bunun üç yıl 
içinde değişmemesinin Kurumca mümkün görülmesi hallerinde, 
sigortalının isteği üzerine bu gelirler sermayeye çevrilerek 
ödenir.

c. Sigortalının ölümü Halinde Haksahiplerine Gelir Bağlanması
îşkazası veya Meslek Hastalığı sonucu meslekte kazanma 

gücünün en az % 50 olması nedeniyle gelir almakta iken ölümlerde;
ölen sigortalının 88.madde gereğince tesbit edilecek yıllık 

kazancın % 70'inin veya almakta olduğu gelirin,
3. Eşine % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmayan eşine % 75'i,

b. çocuklardan:

18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek 
öğrenim. yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya 
çalışamıyacak. durumda malül bulunan ve sosyal . sigortalıya, 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almayan erkek çocuklarla; yaşları ne olursa olsun evli 
olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul 
kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte 
çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların 
her birine % 25 oranında,

Yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile 
anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana 
ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut 
sigortalı babanın ölüm tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla 
beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si
oranında yıllık gelir bağlanır.



Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş 
olup, gelire hak kazanmış durumda olan erkek çocuklar, 
sonradan öğrenim yaparlarsa yukarıda açıklanan haklardan 
yararlanırlar.

Ayrıca, sürekli işgörmezlik geliri sermaye olarak ödenmiş 
bulunan sigortalının ölümü halinde; haksahiplerine, sigortalıya 
verilen sermaye nazara alınmaksızın bu Kanun Hükümlerine göre 
gelir bağlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi 
düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile 
sigortalının ölümünden (300 gün) sonra doğan çocukları, 
bağlanacak gelirden yukarıda belirtiler esaslara göre 
yararlanırlar.

Haksahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı, 
sigortalının yıllık kazancının % 70'ini geçemez. Bu sınırın
aşılmaması için gerekirse, haksahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirimler yapılır. Sigortalının erkek 
çocuklarına bağlanan gelirler, çocuğun 18 yaşını, orta 
öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder, 
çalışamıyacak durumda malül olan erkek çocukların gelirleri bu 
yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak geliri kesilen erkek 
çocuklardan malül olanlara, Sosyal Sigortaya yahut Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almamaları şartı ile malüllük durumların tesbitiııe esas teşkil 
eden rapor tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden gelir 
bağlanır.

Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirinin 
kesilmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. 
Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya bu 
gelirlerden fazla olanı ödenir.

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal 
Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya 
başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından 
itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan 
kalkması halinde, yukarıdaki 3.cü bölümün (b) fıkrası hükmü saklı 
kalmak şartıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır. 
Ancak evliliğin' son bulmasıyla kocasından da gelir almaya 
hak kazanan kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir.

Sigortalının ölüm tarihinde, eşine ve çocuklarına bağlanması 
gereken gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 
70'inden aşağı ise artanı eşit hisseler halinde geçimini 
sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir 
olarak verilir. Ancak bunların her birinin hissesi sigortalının 
yıllık kazancının % 70'inin dörtte birini geçemez.

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek 
gelirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70'inden
aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlama hakları düşer.

Sigortalının işkazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölümünden dolayı, gelir almakta olan haksahibi kız çocukları 
evlenmeleri halinde; bir defaya mahsus olmak üzere gelirlerinin 
iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak verilir.

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma 
halinde; bu süre için tekrar gelir ödenmez, bitim tarihinden 
itibaren gelir ödemeleri başlar.



TABLO: 5 - îşkazası-Meslek Hastalıkları Sigortasından Bağlarsan 
Aylık Seviyelerinin Gelişimi TL.

Aylıklar 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Asgari Aylık 
700 Gös.% 70 8085 11424 16454 19299 23961 33327 45087
SYZ (% 25) 625 1250 1771 2918 4500 7250 15375
Azami Aylık Bakıma 
Muhtaç 1400 gös.
(% 70) 23862 45900 60750 81229 100890 142800 193200

SYZ % 100 2500 5000 • 7084 11669 18000 29000 6150Û

MALOLL0K AYLIĞI
Sigortalıya tabi toplam 1800 gün veya 5 yıldan beri 

sigortalı bulunup, yılda ortalama 180 gün prim ödemiş bulunan 
sigortalı, çalışma gücünün üçte ikisini kaybetmiş veya çalışma 
gücünün üçte ikisini kaybetmemiş durumda sayılmayanlardan 
Kanunun 34. maddesi gereğince yapılan tedavi sonunda, Kurum 
sağlık tesisleri Sağlık Kurullarınca düzenlenecek raporlarda 
çalışabilir durumda olmadığı belirtilen veya işkazası ya da 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 
60'mı kaybeden sigortalı malüllük aylığına hak kazanır.

Sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki 5 takvim yılı 
kazançları ortalamasının, tahsis talebinde bulunduğu yıl için bu 
Kanuna göre tesbit edilen gösterge tablosundaki göstergesinin 
Bütçe Kanunundaki memur maaş katsayısı çarpımının % 70 oranında 
aylık bağlanır. Malül sigortalı başka birinin devamlı bakımına 
muhtaç ise, bu oran % 80'e yükseltilir.

Ancak, üst gösterge tablosundan aylık bağlanacak 
sigortalılara bu oran başkasının bakımına muhtaç olsa dahi % 50
dir.

Ayrıca, üst gösterge tablosu sosyal yardım zammı 34000 
lira normal gösterge tablosu sosyal yardım zammı 70000 lira 
ayrıca aylıklarına ilave edilir. sigortalı yazılı talfepte 
bulunmadıkça malülen emeklilik işlemi yapılmaz.
Tablo: 6 - Malüllük, Yaşlılık, ölüm Sigortalarından Eağlanan Aylık 

Seviyelerinin Gelişimi
( T L )

SENELER 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
ASGARÎ
AYLIK 8531.25 11424 16443 19285 23954 33320 45080
SOS.YAR.
ZAMMI 2500 5000 7083.50 11668.50 13000 29000 61500

AZAMÎ
AYLIK 17106.25 21420 28350 37905 47082 66640(1) 90160(1)
SOS.YAR. 313600(2) 412160(2)
ZAMMI 2500 5000 11668.50 18000 18000 29000(1) 61500(1)

34000(2) 34000(2)

(1) 1400 Göstergeye göre. (2) 6400 Göstergeye göre.



Yaşlılık aylığı, sigortalının çalıştığı işten ayrılıp yazılı 
talepte bulunmasına bağlı olup, sigortalının arzusu hilafına 
resen yürütülemez.

Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmuş 5000 gün ( yani 13 yıl 
10 ay 20 gün) veya,

Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmuş, 15 yıldan beri 
sigortalı bulunması ve en az 3600 gün veya kadın işe 50, 
erkekse 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın 20 erkek 25 
yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün malüllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödemiş sigortalıya işten 
ayrıldığı tarihten önceki 5 takvim yılı kazanç ortalamasının 
tahsis talebinde bulunduğu yıl için, bu kanuna göre 'tesbit 
edilen gösterge tablosundaki göstergesinin Bütçe
Kanunu'ndaki memur maaş . katsayısı çarpımının % 60 oranı
üzerinden; şayet sigortalı kadın ise 50 erkek ise 55 yaşından 
sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 gün den fazla ödediği 
her 240 günlük Malüllük, Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi % 60 
oranının l'er artırılarak 5000 günden eksik her 240 günlük 
Malüllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi için % l’er 
eksiltilerek bulunacak yüzde oranının çarpımı aylık olarak 
ödenir.

50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri 
sigortalı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
tesbit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde, sürekli 
çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün Malüllük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları primi ödeyen veya 50 yaşını doldurmamış olmakla 
beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca tesbit edilen maden iş yerlerinin yeraltı 
münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde 4000 gün Malüllük, 
Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi ödeyen sigortalılar da, 25 
yılı doldurmuş ve 5000 gün prim.ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık 
aylığından yararlanırlar. '

50 yaşını dolduran ve Malüllük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortalarına tabi çalışmalarının, en az 1800 gününü çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tesbit edilen maden işyerinin 
yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan ve 5000 gün veya 15 yıldan 
beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödeyen 
sigortalılar da yaşlılık aylığından yararlanır.

50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen 
ve 5000 gün veya 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 
3600 gün prim ödeyen sigortalılar da yaşlılık aylığından 
yararlanır.

sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 
bu kanunun 53.maddesine göre, malül sayılmayı gerektirecek 
derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malüllük 
aylığından yararlanamayan veya sakatlığı nedeniyle vergi 
indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan 
sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri 
sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla, işten ayrıldığı 
tarihten önceki 5 takvim yılı kazanç ortalamasının tahsis 
talebinde bulunduğu yıl için, bu kanuna göre tesbit edilen



gösterge tablosundaki göstergenin Bütçe Kanunundaki memur maaş 
katsayı çarpımının % 60 oranı üzerinden sigortalı kadın ise 50, 
erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 
5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malüllük, yaşlılık 
ve ölüm sigorta primi % 60 oranını l'er artırılarak bulunacak % 
oranının çarpımı aylık olarak ödenir.

Her ne şekilde olursa olsun aylık bağlama oranı % 85'i
geçemez.

Kadın 50 erkek 55 yaşını doldurmuş bulunan; 50 yaşını 
doldurmuş olan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen erkek, 
malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanamayan 
sigortalılara kendisinin ve işverenin ödediği malüllük, yaşlılık 
va ölüm sigorta primlerinin toplamı bir defaya mahsus ödenir.

TABLO: 7 - Ortalama Yaşlılık Aylığının Gelişimi

Aylık 1982 1983 1984 1985 1986 1937 1988
Azami 
Aylık 
(% 85)

20772 26010 34425 46028 57171 80920(1)
204879(2)

109480(1)
500480(2)

ÖLÜM AYLIĞI

Sigortaya tabi toplam 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı 
bulunup yılda ortalama 180 gün prim ödemiş olan sigortalının 
ölümü halinde eşine, çocuklarına ve ana babasına ölüm 
sigortasından aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır.

a. Sigortalının ölüm tarihinden önceki 5 takvim yılı 
kazançları ortalamasının ölüm tarihindeki bu kanuna göre 
tesbit edilen gösterge tablosundaki mamur maaş kat sayısı 
çarpımının % 60 oranında aylık bağlanır. Sigortalının ölüm 
tarihindeki yaşı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra 
doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 
240 günlük malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için 
l'er artırılır. Ancak bu oran % 70'den az % 85'den fazla olamaz.

b. Malüllük ve yaşlılık aylığı almakta iken, yahut 
malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup, 
henüz işlemi tamamlanmamış durumda iken ölenlerin malüllük veya 
yaşlılık aylığı bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık 
aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebi ile aylığı 
kesilen sigortalının ölüm tarihine ve bu kanunun 58 veya 63. 
maddelere göre tesbit edilecek aylığı,

Eşine % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayan eşine % 75,
çocuklardan:
18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek 

öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya 
çalışamayacak durumda malül bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almayan erkek çocuklara yaşları ne olursa olsun evli olmayan, 
evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve



Sosyal Sigortaya, Emekli sandıklarına tabi bir içte çalışmayan, 
buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine % 
25 oranında, yukarıdaki fıkrada belirtilen ve sigortalının
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma 
düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı 
bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 
50'si oranında aylık bağlanır.

sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş 
olup aylığa hak kazanmış durumda olan erkek çocuklar sonradan 
öğrenim yaparlarsa yukarıda açıklanan haklardan yararlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş tanınmış veya nesebi 
düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile 
sigortalının ölümünden (300 gün) sonra doğan çocukları, 
bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre 
yararlanırlar. Haksahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
aylıkların toplamı sigortalıya bağlanması gereken aylık kazancını 
geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, haksahibi 
kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar çocuğun 
18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek 
öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar 
devam eder, çalışamayacak durumda malül olan erkek çocukların 
aylıkları bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez.
Ancak geliri kesilen erkek çocuklardan sonradan 
çalışamayacak durumda malül olanlara, Sosyal Sigortaya yahut 
Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya 
aylık almamaları şartı ile malüllük durumlarını tesbitine esas 
teşkil eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren 
yeniden aylık bağlanır.

Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın 
kesilmesine yol açan evlenme son bulursa aylık yeniden
bağlanır. Sonraki kocasından da aylık almaya hak kazanan dul 
karıya bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar Sosyal 
Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya 
başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden devre başından 
itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan 
kalkması halinde, bu tarihten başlanarak yeniden aylığa 
bağlanır. Ancak, evliliğin son bulmasıyla kocasından da gelir
aylık almaya hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanı 
ödenir.

Sigortalının ölüm tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması 
gereken aylıkların toplamı, sigortalıya bağlanması gereken 
aylığından aşağı ise, artanı eşit hisseler halinde geçimini
sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına 
aylık olarak verilir. Ancak bunların her birinin hisseleri 
sigortalının aylığının % 25'ini geçemez.

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek 
aylıkları toplamı, sigortalıya bağlanması gereken aylığından 
aşağı değilse ana ve babasına aylık bağlama hakları düşer.

Sigortalının ölümünden dolayı aylık almakta olan 
haksahibi kız çocukları evlenmeleri halinde, bir defaya mahsus 
olmak üzere, aylıkların iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak 
verilir.

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma



halinde, bu süre için tekrar aylık ödenmez; bitim tarihinden 
itibaren aylık ödemeleri başlar.

ölen sigortalının haksahibi kimselerinden hiç biri ölüm 
aylığı almaya hak kazanamadıkları takdirde, ölen sigortalının ve 
işverenlerinin ödedikleri primler toplamı, yukarıda açıklanan 
oranlarda haksahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir.

Aylıkların Alt Sınırı:

Bu kanuna göre; malüllük ve yaşlılık sigortasından 
bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların 
hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki 
en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının % 701 inden az olamaz.

örnek: En düşük gösterge (700), katsayı (100), % 70,

700 x 100 x 70
----------------  _ 49.000.-TL

100

Haksahibi kimselerin gelir ve aylıkları: Haksahibi bir
kişi ise yukarıda hesaplanan alt sınırın aylığının % 80'inden,
haksahibi iki kişi ise % 90'mdan az olamaz.

KIDEM TAZMİNATI
1475 Sayılı İş Kanununun 1927 Sayılı Kanunla değişik 

14,maddesinin değiştirilmesiyle ilgili 2320 Sayılı Kanunun 
1.maddesiyle 14.maddesine göre, bu Kanuna tabi işçilerin hizmet 
akitlerinin;

I. İşveren tarafından bu Kanunun 17.maddesinin II numaralı 
bendinde gösterilen sebepler dışında,

II. İşçi tarafından bu Kanunun 16.maddesi uyarınca,
III. Muazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
IV. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya 

sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut 
toptan ödeme amacıyla;

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin 
ölümü sebebiyle son bulması hallerinde; işçinin işe başladığı 
tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam 
yıl için, işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem 
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran 
üzerinden ödeme yapılır.

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin deva.m etmiş veya 
fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı 
işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler 
gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali 
yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka, bir işverene 
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi 
işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı 
üzerinden hesaplanır. Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren 
işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi



halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren
sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu 
sorumlulukları işçiye çalıştırdıkları sürelerle ve devir 
esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır. Eu 
Kanunun neşrinden evvel işyeri devronulmuş veya herhangi bir
suretle el değiştirmişse, devir mukavelesinde aksine bir hüküm 
yoksa, işlemiş kıdem tazminatlarından yine işveren sorumlu 
bulunmaktadır.

işçinin birinci bendin 4. fıkrası hükmünden 
faydalanabilmesi için, aylık veya toptan ödemeye hak
kazanmış bulunduğu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan 
ödeme yapılması için, yaşlılık sigortası bakımından bağlı 
bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu 
belgelemesi şart olup, işçinin ölümü halinde bu şart 
aranmamaktadır.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa 
veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak, sadece 
aynı yada değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin 
birleştirilmesi suretiyle. Sosyal Sigortalar Kanununa göre
yaşlılık veya malüllük aylığına ya da toptan ödemeye hak
kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet 
sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu
ışverenince kıdem tazminatı ödenmektedir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında; işçinin hizmet 
akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet
süreleri, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmamaktadır.

Ancak, tazminatın T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak
geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık 
veya malüllük aylığının başlangıç tarihinde T.C Emekli Sandığı 
Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre, emeklilik ikramiyesi 
için öngörülen mitardan fazla olamamaktadır.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi genel, katma ve 
özel bütçeli daireler ile 468 sayılı Kanunun 4. maddesinde 
sayılan kurumlan kapsamaktadır.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem
tazminatı veya ikramiye ödenmemektedir. .

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden 
yapılmakta, parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi 
ücretin sabit olmadığı hallerde; son bir yıllık süre içinde 
ödenen ücretin, o süre içinde çalışan günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas 
tutulmaktadır.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı
takdirde; tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi 
ile zammın yapıldığı tarih arasında alman ücretin aynı süre 
içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

13. maddenin (c) bendinde sözü geçen tazminat ile bu
maddede yer _alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin
hesabında; 26. maddenin I. fıkrasında yazılı ücrete ilaveten 
işçiye sağlanmış olan para ve para ile*ölçülmesi mümkün akdi ve 
kanundan doğan menfaatlerde gözönünde tutulmaktadır. Kıdem 
tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak dava 
sonunda ; hakim, gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre 
mevduata, uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.



İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
Bu maddede; belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 

günlük süre, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi 
lehine değiştirilebilir.

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle 
belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet 
Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet Memuruna 5434 Sayılı 
T.c.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için 
ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

İşçinin ölümü halinde; yukarıdaki hükümlere göre hesaplanan 
tazminat tutarı kanuni mirasçılarına ödenmektedir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren, şahıslara 
veya sigorta şirketlerine sigorta ettirememektedir.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, 
malüllük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle, 
Devlet veya Kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası 
Devlete ait bir bankada veya bir kurumda, işveren tarafından 
kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. Fon tesisi ile 
ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Kıdem tazminatı devam miktarları:

1.1.1987: 1400+3300 =4700x66 =310.200
1.7.1987: 1400+3300 =4700x70 =329.000
1.1.1988: 1400+3300 =4700x84 =394.800
1.7.1988: 1400+3300 =4700x100=470.000

DİĞER BAZI GENEL HÜKÜMLER
a. Cenaze masrafı karşılığı:
îşkazası veya Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile 

sigortalı olarak çalışmakta veya malüllük, yaşlılık aylığı
almakta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı 
tarihten bir yıl geçmeden ölen, sigortalının ailesine; Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilen (440) göstergenin memur maaş katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan miktar cenaze masrafı olarak 
ödenir.

440 x 100 = 44000 (1.7.938'de)
b. Evlenme tarihinden itibaren Ijir yıl içinde 

çalıştığı işten ayrılan veya çalıştığı işten ayrılıp bir yıl
içinde evlenen kadın sigortalılara, kendileri ve
işverenlerinin ödedikleri malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primlerinin yarısı, istekleri üzerine toptan ödeme 
şeklinde verilir.

c. Zaman aşımı ve hakkın düşmesi:
işkazalarıyla meslek hastalıkları ve ölüm

sigortalarından hak kazanılan gelir ve aylıklar, hakkı doğuran 
olay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse zaman
aşımına uğrar. Bu durumda olanların gelir ve aylıkları, yazılı 
istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

l



işkazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından
kazanılan diğer haklar ile hastalık ve analık sigortasından 
doğan haklar ise, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren beş yıl 
içinde istenmezse düşer.

Geçici işgöremezlik ödeneğini veya herhangi bir döneme 
ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almayanların, söz 
konusu ödenecek gelir veya aylıkları ödenmez.

d. Aylıklarda birleşme:

Hem malüllük hemde yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek 
olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla işkazalarıyla 
meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler 
birleşirse sigortalıya veya haksahibine; bu aylık ve 
gelirlerden yüksek olanının tümü, eksik olanının da yarısı 
bağlanır. Eu aylık ve gelirler eşitse, işkazaları ile meslek 
hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malüllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı 
verilir.

Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden 
de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara, 
bunlardan intikal eden gelir ve aylıklardan yüksek olanın tümü 
eksik olanın da yarısı bağlanır. Ancak, ölüm nedeniyle yapılan 
toptan ödemelerde yukarıdaki fıkra uygulanmaz.

e. Sigorta yardımları haczedilemez:

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanacak gelir veya 
aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları dışında, 
haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

f-. Bildirici ve itiraz:

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından ve işkazalarıyla 
Meslek Hastalıkları Sigortasından aylık veya gelir bağlanması 
veya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, 
bağlanacak aylık veya gelir ve yapılacak toptan ödemeleri hesap 
ve tesbit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile 
bildirir.

Sigortalı ve haksahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı 
aldıkları günden başlamak üzere, bir yıl içinde yetkili mahkemeye 
baş vurarak Kurum kararma itiraz edebilirler.

itiraz, kararın uygulanmasını, durduramaz.
Bu Kanun gereğince yapılacak bildiriler hakkında 7201 sayılı 

tebligat kanunu hükümleri uygulanır.
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TARIM SİGORTASI

20.10.1933 tarihli 18197 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2925 sayılı Tarım işçileri 
Sosyal sigortalar Kanununa göre tarım iş yerlerinde hizmet 
akdiyle süreksiz olarak çalışanlar da Sosyal Güvenliğin 
kapsamındadır.

Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu 
kanunlara göre malüllük, yaşlılık aylığı, sürekli tam 
işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım 
işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar,istekte bulunmaları 
kaydıyla isteklerini takip eden yılbaşından itibaren tarım 
işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulurlar.

îşkazaları ve Meslek Hastalıkları sigortasından yararlanma 
koşulları:

506 sayılı Kanunda belirtilen haklardan aynen 
yararlanırlar. Ancak aylık bağlama oranı % 70 değil, % 60'dır ve 
Sosyal Yardım zammı verilmez. îş kazası sonucu ölümlerde cenaze 
parası verilir.

506 sayılı Kanunda belirtilen şartlar hak sahiplerine aynen 
uygulanır.

a. Malüllük Aylığından yararlanma Koşulları
506 sayılı Kanundaki şartlarla aylık bağlanır. Ancak, 

aylık bağlama oranı % 60, başkasının bakımına muhtaç ise % 
80'dir.

Sosyal Yardım Zammı verilmez.

1987 1988
Asgari 28560 38640

Azami 38080 51520

b. Taşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları
Sigortalının yaşlılık aylığından" yararlanabilmesi için kadın 

ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması,15 yıldan beri 
sigortalı bulunması en az 3600 gün prim ödemesi ve Kurumdan 
yazılı istekte bulunması şarttır. Yaşlılık aylığından hak 
kazanan sigortalıya bağlanacak aylık bağlama oranı % 60 olup,
5000 günden fazla ödediği her 240 gün için % 1 arttırılır. Ancak 
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonraki her yaş için %_ 1 
arttırılmaz. Bağlanacak aylığın oranı % 85'i geçmez. Aylığın 
başlangıcı talep tarihini takip eden aybaşıdır. Sosyal yardım 
zammı verilmez.

506 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan sigortalılar ancak 506 
sayılı Kanuna tabi bir işe girerlerse ve isterlerse Sosyal 
Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışabildikleri gibi, diğer 
Sosyal Güvenlik Kurumlarma tabi çalışsalar dahi aylıkları 
kesilmez iken, Tarım Sigortasından aylık bağlanan^ sigortalı 
Sosyal Güvenlik Kurulularından herhangi birine tabi olduklarında



aylıkları kesilir.

c. Taşlılık Toptan Ödemesi
Kadın 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, 

malüllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan 
sigortalıya ödediği primlerin üçte ikisi yazılı talebi üzerine 
toptan ödeme şeklinde verilir.

ölüm sigortasından hak sahiplerine, 506 sayılı Kanundaki 
şartlarla aylık ödenir, yine aylık bağlama oranı % 60 olup, % 
85'i geçmez.

Sosyal Yardım zammı ve cenaze parası verilmez.
ölen Sigortalının; hak sahiplerinden hiçbiri, bu Kanuna göre 

ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadığı takdirde; 
ölen sigortalının ödediği primlerin üçte ikisi 506 sayılı Kanunun 
hak sahipleri oranında hak sahiplerine ödenir. Tarım 
Sigortasından bağlanan aylıklar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre bağlanan asgari aylıkların altında olup, ayrıca 
Sosyal Yardım zammı da verilmediğinden, aldıkları aylık 
ödedikleri primler gibi düşük olmaktadır. Bu Kanunun tadili söz 
konusudur.

TURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ 
1. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla sanayileşen Avrupa 
ülkeleri ve özellikle Almanya harpte kaybettikleri işgücünü 
diğer ülkelerden temin etmek zorunda kalmıştır.

1959 yılından itibaren yurdumuzdan özellikle Avrupa 
ülkelerine çalışmak üzere gönderilen Türk işçi sayısı 1975 
yılına kadar hızlı bir artış göstermiştir.

Sayıları önemli ölçülere varan bu işçi kesimi, çalıştıkları 
ülkelerde uygulanan Sosyal Güvenlik Kanunlarının öngördüğü 
haklardan aynen yararlanmaktadırlar. Ancak, bir milli kanunun 
uygulama alanı, genellikle o ülkenin milli hudutları içinde 
kalması sebebiyle işçilerimizin geçici olarak veya ileride 
yurdumuza kesin dönüş yapacakları dikkate alınarak, gerek
kendilerinin gerekse aile fertlerinin hak ettikleri sosyal 
güvenlikten mahrum kalmamaları • hususu ciddi ve önemli bir 
problem olarak kendini göstermeye başlamıştır.

Bu itibarla, konunun çözümünü sağlamak, diğer bir deyişle 
sözkonusu işçi ve aile fertlerinin gelecekte de sosyal
güvenliklerini teminat altına almak amacıyla, işçilerimizin 
çalıştıkları ülkelerle. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapılmaya 
başlanılmıştır.

îlk defa İngiltere ile Sosyal Sigorta Sözleşmesi
imzalanmış ve bu sözleşme 1 Haziran 1961 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

Bilahare F.Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, 
Fransa, Danimarka, Libya, İsveç, Norveç ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Yukarıda sözkonusu edilen sözleşmelerin dışında, çok 
taraflı sözleşmelerden Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 
ülkemiz taraf bulunmakta; keza, AET ile yapılan katma protokolün



39. maddesine istinaden bu ülkelerde çalışan işçilerimiz ve aile 
fertlerinin sosyal güvenliklerinin iyileştirilmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir.

a. Mevcut Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürürlük Tarihleri

b. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Tanıdığı Haklar
1. Her iki akit taraf vatandaşlarının, hak ve yükümlülük 

bakımından eşit işlem görmeleri,
2. Bir yardım hakkının doğup doğmadığının belirlenmesi, diğer 

akit taraf ülkesinde geçen sigortalılık sürelerinin nazara 
alınması,

3. Hastalık halinde, sigortalının ve aile fertlerinin diğer 
akit taraf ülkesinde bulundukları sırada da sağlık 
yardımlarından yararlanmaları,

4. îşgöremez duruma gelmeleri halinde, hastalık parası 
(geçici işgöremezlik ödeneği) ödenmesine hak kazanan 
sigortalıların, işgöremezliğin diğer akit taraf ülkesinde 
bulundukları sırada meydana geldiği takdirde de bu 
yardımlardan yararlanmaları,

5. Sigortalı kadınlar ile sigortalı erkek işçilerin eşlerinin 
öteki akit taraf ülkesinde doğum yapmaları halinde, doğum 
sağlık ve para yardımlarından faydalanmaları,

6. îşkazası ve meslek hastalığı dolayısiyle her türlü 
sağlık yardımlarından, sigortalıların ikametini diğer akit 
taraf ülkesine nakletmeleri halinde dahi yararlanmaya devam 
etmeleri,

7. Aile fertlerinin, öteki ülkede otursalar da, aile 
yardımlarından (çocuk paraları ve zamları) faydalanmaları,

8. Sigortalının veya aile ferdinin ölümü halinde cenaze 
yardımı yapılması,

9. Bir sigorta olayı sonucu işgöremezliğe uğraysın ve sürekli 
işgöremezlik geliri, malüllük aylığına hak kazanan 
sigortalıların,ikametlerini diğer akit taraf ülkesine 
nakletmeleri halinde de bu yardımlardan yararlanmaya devam 
etmeleri,

10. Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde
hak sahipleri sıfatıyla, diğer akit taraf ülkesinde oturan 
aile fertlerine dul-yetim aylığı bağlanması ve toptan ödeme 
yapılması,

11. Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına

1. TÜRKİYE - İNGİLTERE
2. TÜRKİYE - F.ALMANYA
3. TÜRKİYE - HOLLANDA
4. TÜRKİYE - BELÇİKA
5. TÜRKİYE - AVUSTURYA
6. TÜRKİYE - İŞVÎÇRE
7. TÜRKİYE - FRANSA
8. TÜRKİYE - LİBYA
9. TÜRKİYE - DANİMARKA
10. TÜRKİYE - İSVEÇ
11. TÜRKİYE - NORVEÇ
12. TÜRKİYE - KKTC

. 6.1961 

.11.1965 

. 2.1968 

. 5.1968 

.10.1969 

. 1.1972 

. 8.1973 

.10.1976 

. 2.1978 

. 5.1981 

. 6.1981 
0.3.1987



hak kazanan sigortalının, ikametini öteki akit taraf
ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya 
emekli aylığı için gerekli _yaşı diğer akit taraf ülkesine 
döndükten sonra tamamlayan sigortalıya emekli aylığı 
bağlanması,

12. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin sağladığı haklar, 
olmamakla beraber, sözleşme yapılmış olan ülkelerde 
çalışmaları nedeniyle ve kurumumuzca tek taraflı alman 
bir kararla, bu ülkelerde çalışan işçilerimizin, ilgili
yönetmeliklerde ön görülen koşullar içerisinde, işçi masken 
kredisinden ve öğrenci yardımlarından (tahsil bursu) 
yararlandırılmaları sağlanmıştır.

c. Sosyal Sigortalar Kuı~u»unun, Tabancı ölke Mercileri Nezdinde 
irtibat Kurunu Olna Görevi
Bütün Sosyal Güvenlik sözleşmelerinde daima, tarafların 

yetkili makamlarını, sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak 
üzere İrtibat Büroları kurmakla yükümlü kılan hükümler yer alır 
ve tarafların İrtibat Kurumlarınm isim ve adresleri
sözleşmelerde veya İdari Anlaşmalarda gösterilir.

Türkiye'nin taraf olduğu İkili veya Çok Taraflı Sosyal
Güvenlik sözleşmelerinde S.S.K. Türkiye'nin birinci sırada 
gelen İrtibat Kurumu olarak görevlendirilmiştir.

T.C. Emekli Sandığı ile Bağ-Kur, Sözleşmelerin sadece 
hizmet birleştirme ve aylık bağlama işlemleri açısından Türk 
İrtibat Kurumu olma niteliğini kazanmışlardır.

506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu’nun geçici 20.maddesinde 
sayılan sandıkların İrtibat Kurumu görevi Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından yerine getirilmektedir.

Böylece, SSK Genel Müdürlüğü'nün Türk İrtibat Kurumlan 
ile geniş çapta işbirliği yapması ve onlara önderlik etme
görevi ilgili ünitece yerine getirilmiş olmaktadır.

2. YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üstlendiği görevleri 

kısaca şöyle özetlemek mümkündür.
1. Yurtdışmda çalışan Türk vatandaşlarının sosyal 

güvenliğini teminat altına almak amacıyla, yabancı ülkelerle 
Sözleşme ve İdari Anlaşma yapılmasına ilişkin tasarıların 
hazırlanmasından, yürürlüğe girmesine kadarki zaman 
içerisindeki tüm çalışmaları yapmak, ülkelerin mevzuatlarının 
değişmesine göre ve gerektiği hallerde, günün şartlarına göre 
sözleşmelerin tadili ve bazı yeni hükümler eklenmesiyle ilgili 
çalışmaları sürdürmek,

2. Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sosyal Güvenlik 
Sözleşmeleri ile Kurumlara düşen görevleri yapmak, yürürlüğe 
giren Sözleşmelerin, uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına dair 
rutin işler dışındaki prensip düzeyinde çalışmaları 
sonuçlandırmak,

3. Sözleşmelerin, Hastalık, Analık, îşkazaları ve Meslek 
Hastalıkları ile ilgili hükümlerinin sağlık ve para 
yardırılan itibariyle uygulanmasını, akit taraf sigorta mevzuatı 
ile 506 sayılı yasa hükümlerine göre yürütmek,



4. Hastalık, Analık, îşkazaları ve Meslek Hastalıkları 
Sigortalılarının , uygulaması nedeniyle yabancı Sosyal Sigorta 
Kuruluşları nam ve hesabına sağlanan sağlık ve para yardımlarının 
her ülkeye göre değişik hesaplaşma yöntemleriyle takip, 
tahakkuk ve tahsilini sağlamak,

5. Sözleşmelerin, aile yardımlarına (çocuk paraları) ilişkin 
uygulamayı yürütmek,

6. Sözleşmelerin, karşılıklı idari yardımlaşma prensipleri 
çerçevesinde ülkemize düşen her türlü işlemleri yürütmek,

Yabancı Sigorta Kurumlarının Türkiye'deki üçüncü şahıslar 
nezdindeki rücua tazminat taleplerinin takibi, haksız ve fuzuli 
ödemelerin borçlulardan geri alınmasına çalışmak, yabancı 
sigorta kurumlarının, Türkiye'deki prim alacaklarının 
takip, tahsil işlemleri ve tahsil edilen meblağların 
yurtdışma transferini sağlamak,

7. İkili Sözleşmelerdeki Hastalık Sigortası hükümlerini, 
ülkemiz sigortalılarına uygulamak ve sağlık yardım masraflarının 
hesaplanarak yabancı sigorta kurmalarına ödenmesi ya da 
alacaklarımızdan mahsup edilmesini sağlamak,

S, Sözleşmelerin uygulanması gerektiği tüm yabancı 
muhaberatın Türkçeye, Türkçe’den yabancı dile çevirisini yapmak,

9. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Sosyal Güvenlikle 
ilgili tüm sorunlarının çözümüne çalışarak,. Sosyal güvenlikle 
ilgili olmasa dahi diğer konularda aydınlatılanlarına yardımcı 
olmak,

10. Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 
ülkemizdeki Sosyal Güvenlik sistemiyle ilgili olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri uluslararası anketlere, 
tebliğlere cevap vererek, bu kuruluşlara çalışmalarında yardımcı 
olmak ve ' sosyal güvenlik konuları itibarı ile burumumuza düşen 
görevleri yerine getirmek,

11. Türkiye'de ve sözleşmeli ülkelerde çalışması olan 
sigortalılarımıza malüllük, yaşlılık ve ölüm kısmi aylıklarının 
bağlanmasına esas hizmetlerinin birleştirilmesini sağlamak,

12. F.Almanya mevzuatına göre sigortalılara yapılan prim 
iade işlemlerinde yardımcı olmak,

13. Türkiye-îsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre prim 
transferlerinin yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde ilgililere 
malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarını bağlamak,

14. 7.6.1978 tarih, 2147 ve 22.5.1985 tarihli 3201 sayılı 
yasalar'a göre vatandaşlarımızın yurtdışında geçen hizmetlerinin 
Türkiye'de borçlanmaları ila ilgili işlemleri yürütmek ve 
gerektiğinde aylık bağlamak,

15. Türkiye'de ve diğer ülkelerde çalışması olan 
sigortalılarımıza malüllük, yaşlılık ve ölüm kısmi aylıklarını 
bağlamak ve ilgililere ödemek,

16. Değişen Kanun ve Kararnamelere göre aylık sahiplerinin 
intibaklarını yeniden yapmak,

17. Bazı Yabancı Sigorta burumlarınca vatandaşlarımıza 
bağlanan aylıkları, burumumuz aracılığıyla ödemek,

18. S.S.K., Akit Taraf ülkesi vatandaşlarına bağlanan 
aylıkların, transfer yolu ile kendilerine ödemek,

19. Yabancı Sigorta burumlarında aylık alanların tıbbi 
veya idari kontrollerini yapmak,

20. Sözleşme yapılan ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın



Kaza Sigortası ile ilgili tüm işlemlerini yürütmek,

3. GENEL BÎLGÎLER 
X. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

а. Hastalık, analık, işkazaları ve meslek hastalıkları 
sigortaları Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdetmiş olduğumuz 
ülkelerden, F.Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve 
K.K.T.C. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri diğer ülkelerde yapılan
Sözleşmelere göre farklılıklar arzetmektedir. şöyle ki; 
bahsekonu ülkelerde hastalık, analık sigortasına ilişkin 
hükümler, hem çalışan ülkede, hem de akit ülkede
uygulanabilme imkanı vermektedir. Halbuki, îsveç,. Norveç,
Danimarka, İsviçre, İngiltere, Libya ile yapılan İkili
Sözleşmeler bu ülke mevzuatlarının özelliği gereği sadece kendi 
milli sınırları dahilinde hastalık ve analık sigortalarının
uygulamalarına imkan vermekte, ancak sınırları dışına bu 
yardımların ihracını öngörmemektedir.

Mevzuatları hastalık ve analık sigortası hükümlerinin
Türkiye’de devamına imkan veren ülkelerde çalışan 
işçilerimiz açısından; S.S.K mevzuatında öngörülen ve Türk 
Sigortalıları için uygulanan Tüm sağlık yardımları aşağıda
gruplandırılan kimselere de aynen sağlanmaktadır.

1. Sözleşmeli ülkelerde çalışmakta iken, yıllık ücretli 
izinleri sırasında Türkiye'ye gelen vatandaşlarımız ve 
yanlarında ikamet eden aile fertleri,

2. Sözleşmeli ülkede çalışmakta ya da aylık-gelir alıp 
orada ikamet etmekte iken, hastalanarak muayene ve tedavisi 
için Türkiye'ye gönderilen vatandaşlarımız ve beraberindeki aile 
fertleri,

3. Bu ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'de 
ikamet eden aile fertleri,

4. Sözleşmeli ülkelerden aylık-gelir almakta olup 
Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımızla aile fertleri,

5. Bu ülkelerden aylık-gelir alıp, yine orada ikamet eden 
vatandaşlarımızın Türkiye'deki aile fertleri,

б. Sözleşmeli ülke adına geçici görevli olarak yurdumuza 
gönderilen sigortalılar ile Türkiye'de yanlarında ikamet eden 
aile fertleri, olarak sıralayabiliz.

Sözkonusu yardımlar yapılırken, îkili Sosyal Güvenlik 
Sözleşmelerinin uygulamasına İlişkin İdari Anlaşmalar ve bu 
amaçla tanzim olunan Protokoller esas alınmakta, yapılan sağlık 
yardımları ile ilgili rapor ve belgeler özellikle aktif 
sigortalılar açısından, bağlı olduğu Hastalık Sigortası
Kasalarına intikal ettirilmektedir.

idari Anlaşmalarda öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde tanzim olunan istirahat raporları, ilgili Hastalık 
Kasalarına intikal ettirildiğinde, vatandaşlarımız, o ülke 
mevzuatınca belirlenen işgöremezlik ödeneğine hak kazanmaktadır.

Bazı hallerde, sözleşmeli ülkelerde çalışan vatandaşlarımız 
ve yanlarında ikamet eden aile fertleri, ülkemizde Kurumumuz 
sağlık tesislerine veya hekimlerine başvurmadan, doğrudan özel 
hekimlere muayene ve tedavi olmaktadırlar.



İşte bu durumda da S.S.K. yine devreye girmekte ve 
yapılan bu tedavilerin sonucunda istirahatli kılınmaları 
halinde, raporların Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü'nün ilgili 
hükümlerine göre tetkikini yaptırarak onaylanması halinde ilgili 
sigorta kurumuna intikal ettirmektedir.

Sigortalıların ve aile fertlerinin özel hekimlerde 
yaptırmış oldukları tedavi ücretleri de Kurum ücret Tarifesine 
göre değerlendirilerek ödenmesi gereken miktarlar akit ülke 
yetkili kuramlarına bildirilmektedir.

Diğer taraftan, mevzuatları sağlık yardımlarının, sınırları 
dışına ihracına imkan tanımayan ülkelerde çalışan 
vatandaşlarımızın, Türkiye'de geçici olarak bulundukları sıradaki 
hastalıklarında, keza bunların Türkiye'de ikamet eden aile 
fertlerinin hastalık ve analık hallerinde, Yönetim Kurulumuzun 
24.S.1984 tarih ve K.21/2741 sayılı kararları çerçevesinde, 
Kurum Ücret Tarifesi esas alınarak, Kurum hekimleri ve sağlık 
kuruluşlarında tedavileri ücretli olarak sağlanmaktadır.
Yabancı ülkelerde çalışan toplam 1.080.500 işçimizin yanlarında 
ve Türkiye'de bulunan bakmakla yükümlü aile fertleri ile
birlikte yaklaşık 4,5 milyon kişiye sağlık yardımı hizmeti 
verilmektedir.

Diğer bir deyişle, 506 Sayılı Kanun gereğince ülkemizde
sağlık yardımlarından yararlanmakta olan vatandaşlarımızın
sayısının üçte bir oranındaki bölümüne sağlık yardımları hizmeti 
S.S.K. tarafından sağlanmış olmaktadır.

b. İkili • Sosyal Güvenlik Sözleşmelerindeki Hastalık
Sigortası Hükümlerinin sigortalılarına uygulanması.

Eilindiği üzere, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ülkemiz 
şartlarına göre hazırlanmış olup S.S.K.sigortalılarının ve aile 
fertlerinin yurt dışındaki tedavilerine imkan sağlamamaktadır.

Ancak, İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin mütekabiliyet 
esasları çerçevesinde, S.S.K. sigortalılarının Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi akdetmiş olduğumuz ülkelere geçici gitmeleri, ya da 
geçici görevle gönderilmeleri, keza S.S.K.dan aylık gelir 
alanları bahsekonu ülkelerde geçici veya daimi olarak bulunmaları 
hallerinde de sözleşmelerin Hastalık, Analık, îşkazası ve Meslek 
Hastalığı sigortalarına ilişkin özel hükümleri gereğince bu 
kimselere, bulundukları ülke mevzuatlarında öngörülen 
şartlarda sağlık yardımlarından S.S.K. nam ve hesabına 
yararlandırılmaları sözkonusudur.

Eu yardımların hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı, 
kapsamı ve ifa şekli Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin 
uygulamasını belirleyen idari Anlaşmalarla düzenlenmiş
bulunmaktadır.

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri çerçevesinde, hastalık ve 
analık sigortası yardımlarından yararlanmakta olan S.S.K. 
mevzuatına tabi kimseleri şöylece özetlemek mümkündür.

1. Görevle ya da kişisel bir amaçla gidenler ve aile
fertleri, , .

2. Geçici yada daimi giden S.S.K'dan aylık-gelir sahiplen 
ve aile fertleri,

3. Kara, hava ve deniz nakliyat işçileri,
4. Elçilik ve konsolosluklarımızda görev yapan



işçilerimizde, dış temsilciliklerde çalışan muhtelif 
bakanlıkların sözleşmeli sigortalı personeli,

Bu kimselerin, yurtdışmda bulundukları sıradaki muayene ve 
tedavilerine ilişkin tüm işlemler de Kurumca çalışma alanı 
içerisinde yürütülmektedir.

c. Sağlık Yardımları Masraflarının Hesaplanması
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ve İdari Anlaşmalar 

çerçevesinde sağlanan sağlık yardımlarının masrafları, İdari 
Anlaşmalar ve bu konuda düzenlenen protokollerde öngörülen usul 
ve esaslar dairesinde yetkili İrtibat Kurumlarıy]a 
hesaplaşılmaktadır.

Sözleşmelere göre uygulanmakta olan üç ayrı hesaplaşma 
yöntemi mevcuttur. Eunlar

1. Fiili gider üzerinden hesaplaşma,
2. Götürü bedeller üzerinden hesaplaşma,
3. Aylık Ortalama Maliyetler üzerinden hesaplaşma 

yöntemleridir.
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri uygulanmasında S.S.K, diğer 

ülkeler karşısında daima alacaklı durumda bulunması ve
alacaklarımızın ulusal para değerindeki değişikliklerden olumsuz
yönde etkilenmemesi veya bu etkinin en az düzeyde olması için 
transferlerin en kısa süreler içinde sağlanabilmesi amacıyla, 
hesaplaşma işlemlerinin süratle tamamlanması büyük önem 
arzetmektedir.

Sözleşmeleri, hastalık ve analık sigortası uygulamasına 
imkan veren ülkelerde çalışmakta olan işçilerimiz ve
yanlarındaki aile fertlerine yapılan sağlık yardımlarına ilişkin 
alacaklarımız ile bu ülkelerde S.S.K. sigortalılarının görmüş
oldukları muayene ve tedavilerine ilişkin olarak yapılan 
masraflarla ilgili ödemeler, her sigortalıya ayrı ayrı olmak 
üzere düzenlenen faturalar esas alınarak yapılır. Tüm ülkeler 
itibariyle her bir sigortalı adına ayrı ayrı düzenlenip Genel 
Müdürlüğümüze gönderilen bu faturalar servislerimizce tek tek 
incelenerek hatasız olanlar ilgili İrtibat Merciine intikal 
ettirilir.

İrtibat Mercileri kanalıyla yetkili Sigorta Kasalarına 
ulaştırılan faturalar incelenerek, kabul edilen miktarlar S.S.K. 
na havale edilmekte, hatalı ya da tereddütlü görülenler ise iade 
edilmektedir.

Genellikle Yabancı İrtibat Kurumlan, S.S.K.nın aksine 
olarak Sosyal Sigorta Kollarının tümünü tek başına uygulayıp, 
Hastalık, • Analık, Malûllük, Yaşlılık, ölüm, Kaza ve Aile 
yardımlarını uygulayan ayrı ayrı Kurumlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Hastalık Sigortası irtibat Kurumu görevini yürüten 
mercilerin ise çok sayıda Hastalık Sandığını temsil eden aracı 
niteliğinde olması, alacaklarımız konusundaki yazışmaların 
hızlandırılması açısından önemli bir engel teşkil etmektedir. 
Bu noktada sadece F.Almanya1da 2.000 den fazla Hastalık 
Sandığının mevcut olduğunu ifade etmek konunun Önemin:! vurgulamış 
olacaktır.

Hesaplaşma faturalarının yabancı irtibat kurumlan 
tarafından yetkili Hastalık Sandıklarına tevzi edilmesi ve ilgili



Hastalık Sandıklarınca incelenmesi, uygulamada çoğu kez 
alacaklarımızın sağlık yardımı yapıldıktan uzun bir süre 
geçtikten sonra havale edilmesine sebep olmaktadır. 
Faturaların gönderilmesini müteakip taleplerimiz karşılığı 
transferlerin yapılması tümüyle yetkili Hastalık Sandıklarının 
faturalarımızı zamanında inceleyip sonuçlandırabilmelerine bağlı 
bulunmaktadır.

Sözleşmeler itibariyle aşağıdaki tabloda da ayrıntıları 
görüleceği üzere bugüne kadar F.Almanya'dan 8.972.0009.950,- 
Hollanda'dan 1.914.136.962.TL, Fransa’dan 792.694.102 TL, 
Belçika'dan 126.772.435 TL ve Avusturya'dan 280.104.708 TL 
olmak üzere toplam 12.085.558.159.-TL sağlık yardımları 
karşılığı ülkemize transfer edilmiştir.

Yukarıda da açıklandığı üzere, Sözleşmelerin mütekabiliyeti 
prensibinden hareketle Sözleşmeli ülkelerde 506 sayılı kanuna 
tabi sigortalılarına Kurumumuz nam ve hesabına yapılan 
sağlık yardımları ile ilgili işlemler aynen akit ülke 
sigortalıları ve aile fertleri için uygulanan yöntem izlenerek, 
akit ülke alacakları, ilgili Kurumlara transfer edilmektedir. 
S.S.K. sigortalılarının F.Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika 
ve Fransa olmak üzere beş ülkedeki muayene ve tedavilerinin 
karşılığı olarak Mart 1987 itibariyle toplam 682.087.745,55 TL. 
mahsup ve transfer yoluyla ödenmiştir.

Yabancı ülke sigorta kurumlarmın S.S.K. nam ve hesabına 
yapmış oldukları sağlık yardımı masraflarının, Türk parasının 
yabancı ülke paraları karşısında sürekli değer kaybetme olması 
dikkate alınarak en kısa süre içinde ödenmesi, ülkemiz açısından 
büyük önem arzetmekte olduğundan bu konuya gerekli hassasiyet 
gösterilmektedir.

d. Aile Yardımları (çocuk Paraları):
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdetmiş olduğumuz Avrupa 

Ülkelerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatları, diğer sigorta 
kollarının yanısıra, Aile Yardımlarını da öngördüğü için, bu 
yardımlardan Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimiz de 
yararlanmaktadır. Ancak, işçilerimiz çalıştıkları ülkelerde 
yanlarında ikamet eden çocukları için o ülke mevzuatında 
belirlenen çocuk parası miktarından aynen yararlanabildikleri 
halde, Türkiye'de oturan çocukları için Hollanda haricindeki 
diğer Avrupa ülkelerinde gerek çocuk sayısı (Fransa, Belçika), 
gerekse çocuk parası miktarı itibariyle daha kısıtlı olarak 
istifade etmektedirler. Bazı Avrupa Ülkelerinde de (İsveç, 
Norveç, Danimarka, İngiltere) kendi iç mevzuatları gereği 
işçilerimizin Türkiye'de bulunan çocuklarına çocuk parası 
ödenmemektedir.

F. Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa ve Belçika'da 
çalışan işçilerimize ilgili kurumlarca ödenecek çocuk paralarına 
esas teşkil eden ve senede 2 milyon civarında düzenlenmesi 
gereken MEDENİ HAL BELGESİ, TAHSİL BELGESİ ve MALÜLİYET 
BELGESİ’nin tanzimi ve takibi Başkanlığımız ve Taşra 
Teşkilatımızın yurtdışı işçi hizmetleri servislerince 
yapılmaktadır. Keza, bazı işçilerimiz hakkında ilgili çocuk 
parası kurumlarının tereddüte düştüğü hususların araştırılarak, 
kesin neticeye bağlanması ve sonucun Kasalara iletilmesi



işlemleri de S.S.K. tarafından yürütülmektedir. Bu konuda 
halen s.s.K. bünyesinde aktif durumda 34837 adet dosya 
bulunmaktadır.

Diğer taraftan, F.Almanya, Hollanda ve Avusturya'da çalışan 
işçilerimizin çocuk paraları kendilerine ödenmektedir. Fransa ve 
Belçika'da çalışan işçilerimizin çocuk paraları ise işçinin 
kendine ödenmeyip doğrudan-Türkiye'de çocuklara bakan kimseye 
transfer edilmektedir.

Ancak, F.Almanya'da çalışan işçilerimizin Türkiye'de 
bulunan çocuklarına bakmadığı tesbit edilirse ya da bu konuda 
çocuklara bakan şahıs Kurumumuza müracaat ederse, durum 
F.Almanya İrtibat Kurumuna intikal ettirilerek çocuk 
paralarının işçiye ' ödenmeden doğrudan Türkiye'ye
transferleri sağlanmaktadır. Eu konuda halen Başkanlığımızın 
bünyesinde aktif durumda 13238 dosya bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerinde çalışıpta çocuk parası hak sahibi olan 
işçilerin ve çalıştıkları ülkede ya da Türkiye'de bulunan 
çocuklarının sayıları ile çocuklar için ödenen çocuk parası 
miktarı şöyledir;

F.ALMANYA(1985 yılı itibariyle)
I

çocukları F.Almanya'da olan çocuk parası haksahibi 198.087
Çocukları Türkiye'de olan çocuk parası haksahibi 60.997

TOPLAM 259.084

F.Almanya'da ikamet eden çocuk sayısı 512.656
Türkiye'de ikamet eden çocuk sayısı 135.710

TOPLAM 648.366

F.Almanya'daki çocuklar için ödenen
çocuk parası miktarı 675.000.000 DM

Türkiye'deki çocuklar için ödenen
çocuk parası miktarı 182.300.000 DM

857.900.000 DM

Türkiye - F.Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 33a 
maddesi uygulaması çerçevesinde, F.Almanya'daki işçilerden 
kesilerek memleketimizdeki 10 bini aşkın aileye 1970-1986 
yılları itibariyle yaklaşık 40 milyon DM civarında çocuk parası 
transferi sağlanmıştır ki bu da sadece F.Almanya'dan ve sadece 
transfer yoluyla yılda 2,5 milyon DM dolayında ülkemize döviz 
girdisi yapılmış olduğunu göstermektedir.

HOLLANDA (1983 yılı itibariyle)
Çocuk parası haksahibi olan işçi sayısı 9.000
Türkiye'de yaşayan çocuk sayısı 29.000
ödenen çocuk parası miktarı 50.000.000 HFL-
dolayında.
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(Hollanda'da çalışan işçilere ödenen çocuk parası miktarı ve 
sayısı, Hollanda ve Türkiye'de bulunan çocuklara göre 
değişmediğinden (*) Hollanda'dan kesin bilgi elde 
edilememiştir. Yukarıdaki bilgiler tahmini olup Çalışma 
Müşavirliğimizden temin edilmiştir.)

AVUSTURYA (1983 yılı itibariyle)

çocuk parası alan işçi sayısı 22.890
Avusturya'da yaşayan çocuk sayısı 25.138
Türkiye'de yaşayan çocuk sayısı 35.981
Türkiye'de yaşayan çocuklar için ödenen
çocuk parası miktarı 24.539.042 AUS

FRANSA (1983 yılı itibariyle)

Çocukları Türkiye'de bulunan işçi sayısı 5.929
Türkiye'de ikamet eden çocuk sayısı 16.603
Türkiye'ye transfer edilen çocuk parası 32.687.943,68 FF

BELÇİKA (1983 yılı itibariyle)

çocukları Belçika'da olan çocuk parası haksahibi 10.998
çocukları Türkiye'den olan çocuk parası haksahibi 465

TOPLAM 11.463

Belçika'da ikamet eden çocuk sayısı 32.367
Türkiye'de ikamet eden çocuk sayısı 1.436

TOPLAM 33.803

Belçika'da ikamet eden çocuklar için 
ödenen çocuk parası miktarı: 1.583.684.943

Türkiye'de ikamet eden çocuklar için 
ödenen (Türkiye'ye transfer edilen)

çocuk parası miktarı: 55.031.138

TOPLAM 1.638.716.081 EF

(*) ayrı bir istatistik tutulamaması sebebiyle.

Sözleşme akdettiğimiz ülkelerden, F.Almanya, Hollanda, 
Avusturya, Fransa ve Belçika'da çalışan vatandaşlarımıza ödenen 
çoçuk parası miktarı, yaklaşık olarak yıllık 400 milyar TL. 
civarındadır. Bu meblağdan, sözleşmeler gereği doğrudan 
Türkiye'ye transfer edilen miktar ise yaklaşık 6,5 milyar TL.dır. 
Geri kalan maiktarlarm büyük bir bölümü de dolaylı yollardan 
ülkemize intikal etmektedir.

Hollanda ve Avusturya'daki vatandaşlarımıza ödenen çocuk 
paralarının, Fransa ve Belçika uygulamasında olduğu gibi 
işçilerin kendilerine ödenmeyip, doğrudan Türkiye'ye transfer 
edilmesi ile ilgili olarak sözleşmelerinde gerekli değişikliğin 
yapılması konusundaki çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bu 
durum gerçekleştiği takdirde gelecekte Türkiye'ye doğrudan



transfer edilecek çocuk parası miktarında önemli bir artış 
sağlanmasının yanında çocukların bakımını bizzat üstlenen 
kimselerin de bugüne kadar devam eden mağduriyetleri son bulmuş 
olacaktır.

Yukardaki istatistik! bilgilerden de görüleceği üzere, 
memleketimizin ihtiyacı olan döviz artışına katkısı 
küçümsenmeyecek oranda olan çocuk paralarına ilişkin 
problemlerin çözümü ve işlemleri ünitemiz ile ilgili yabancı 
ülke kurumlan ve ülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla 
(adli, idari ve mahalli merciler ile Milli Eğitim ve 
sağlık kuruluşları) koordineli ve yoğun bir şekilde çalışarak 
yürütülmektedir.

e. İdari Yardımlaşma

Sözleşmelerin ortak hükümlerinden biri de idari 
Yardımlaşmadır. idari Yardımlaşmadan kastedilen; akit ülke 
kurumlarının. Sosyal Sigorta mercilerinin, mahkemelerinin 
birbirlerine karşılıklı olarak idari Yardımda bulunabilmeleridir.

ikili hatta çok taraflı Avrupa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi ve AET tüzüklerinde dahi idari yardım maddelerine yer 
verilmiştir.

idari yardım çerçevesinde başlıca 3 konu;
1. Sosyal Güvenlik Yardımlarıyla ilgili haksız ihtisaplar,
2. Rucuan tazminat talepleri,
3. Prim borçları,
yer almaktadır.
ikili Sözleşme yaptığımız hemen hemen bütün ülkeler 

için bu üç konu ile ilgili olarak yapılan her tür çalışma
5.5.K'nın bir diğer çalışma alanını teşkil etmektedir.

Haksız iktisap, rucuan tazminat talepleri ve prim 
borçlarının; Türkiye'deki borçlu şahıslardan tahsilinden 
yurtdışmda ilgili kuruma transferine kadarki bütün işlemler
5.5.K.tarafından yerine getirilmektedir.

Haksız iktisaplar: îlgili Yabancı Kurumlarca genellikle
çocuk parası işsizlik parası, hastalık parası ve prim 
iadelerinin haksız ve fuzulen sigortalılara ödenmiş olması 
halinde, bu yardımların Türkiye'ye dönen borçlulardan istirdadı 
ile ilgilidir.

Rucuan tazminat talepleri: Gerek Türkiye'de gerek
yurtdışmda bir sigorta olayı, yani trafik kazası, yaralanma 
veya kavga gibi nedenlerle yabancı ülke sigortalılarının zarar 
görmüş olması halinde o ülke kurumu gerekli olan, tedavi 
işgöremezlik, cenaze ve ölüm parası, aylık bağlama gibi 
yardımları yapmakla beraber, olaya sebebiyet veren 3.
şahıslardan zararın tazmini için rucu hakkını kullanır.

îşte bu durumda, S.S.K. ilgili ülke kurumu adına hareket 
ederek, Türkiye'de bulunan ve zarara sebebiyet veren 3. 
şahıslardan, zararın tazminini isteyerek, gerekli olan tahsil
ve transfer işlemlerini yerine getirir.

Prim borçları: Yurtdışmda çalışmakta iken, bizzat ödemeleri 
gereken prim miktarının ödenmemesi halinde, Türkiye'ye döndükten 
sonra prim borçlusundan yabancı ülke kurumlarına gönderilmek 
üzere alacaklarının takip ve tahsilini yaparak yurtdışma 
transferini yapmak da S.S.K.nm görevleri arasındadır.



Sözkonusu her 3 konu ile ilgili çalışmalar yapılırken, 
sözleşmeler çerçevesinde ülkemiz kanun ve mevzuatları 
uygul anmakt. adı r.

Bu kanunlar, konusuna göre; 506 Sayılı Sosyal sigortalar- 
Kanunu, Borçlar Kanunu, Kara Yolları Trafik Kanunu ve Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'larla konuya ilişkin 
tebliğlerin ilgili maddelerine dayanarak ve sözleşmelerin 
verdiği imkanlar çerçevesinde, Türkiye'deki borçlu şahıslardan 
yabancı burumların alacakları geri, alınarak yurtdışma transfer 
edilmektedir. Bugüne kadar idari yardım hükümleri çerçevesinde 
yurtdışma transfer edilen miktar 147.027.917,76 Tl, dir.

Görüldüğü gibi, yabancı ülke kurumlarmca sigortalılara 
yapılan haksız ve fuzuli ödemelerin takip, tahsil ve transferi 
gibi işlemler S.S.K. nın ısrarlı ve yoğun çalışmaları sonucu 
yerine getirilmiş olmaktadır.

Sözkonusu ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerin maddeleri 
mütekabiliyet esasına dayandığı için, aynı şekilde; S.S.K.nu bir 
haksız fiili nedeni ile zarara uğratan ve yurtdışmda bulunan 
kimselerden bu zararın tazmini de yabancı ülke kurumlarının 
çalışmalarıyla mümkün olmaktadır.

Keza, S.S.K.na prim borcu bulunan ve sözleşmelerinde idari 
yardımlar ile ilgili hüküm bulunan ülkelerden birinde ikamet 
eden kimselerden bu alacağımızın istirdadı, o ülke kurumuna 
düşmektedir.

Böylece idari yardımlaşma, akit ülke kuramlarınca karşılıklı 
olarak yerine getirilmektedir.

II- OZON VADELİ SİGORTA KOLLARI 

a. Malullük, Yaşlılık ve ölü» sigortaları

Yabancı ülkelerde çalışmakta olan vatandaşlarımız, bu 
ülkelerde çalıştıkları sürelerle bağıntılı olarak, çalıştıkları 
ülke mevzuatlarında öngörülen raalüilük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından yararlanmaktadırlar.

Bilindiği üzere, İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin 
imzalanmasından önce, vatandaşlarımızın bir kısmı Türkiye'de, bir 
kısmı da diğer ülkede geçen hizmetleri, her ülke mevzuatına göre 
ayrı ayrı değerlendirilmekte ve çoğu kez hizmet yeterli 
olmadığından dolayı bunlara aylık bağlanamamakta idi.

Sözleşmelerin akdedilmesi ile birlikte, bu durumda olan 
vatandaşlarımızın her iki akit taraf ülkesinde geçen 
hizmetleri birleştirilmek suretiyle malüllük, yaşlılık ve geride 
kalan hak sahiplerine aylık bağlanması imkanı sağlanmıştır.

Sözleşmelerin özel hükümlerine göre, sigortalıların her 
iki taraf ülkesindeki hizmeti ayrı ayrı değerlendirildiğinde 
müstakil aylık bağlanmasının mümkün olması halinde, taraflar 
ilgililere kendi mevzuatlarına göre müstakil aylık 
bağlamaktadırlar.

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri aktetmiş olduğumuz 
ülkelerden müstakil aylık bağlanan sigortalıların bu 
aylıklarını F.Almanya, S.S.K.kanalıyla, diğer ülkeler ise P.T.T. 
ve Bankalar vasıtasıyle ilgililere göndermektedirler.

Sadece F.Almanya’dan Malüllük, Yaşlılık ve ölüm aylığı 
alanların sayısı bugün için 17106 dır.



Bu kimseler için 1985 yılı başından 1987 / Nisan
ayma kadar Kurumumuz kanalı ile ödenen meblağ 178.374.161,08 
DM'tır.

Tablo: 8 - 1986 Yılı İtibariyle F.Almanya ve Türkiye'nin 
Müşterek olarak Aylık Bağladığı Sigortalı Sayısı ile 
Bunlara F.Almanya'dan ödenen Miktarlar

SİGORTA KOLU AYLIK ALANLARIN SAYISI ÖDENEN MİKTAR (TL)

Malüliyet Sigortası 2183 410.892.461
Yaşlılık 11485 6.944.915.370
ölüm 15292 1.288.451.455
Meslek Hastalığı 93 13.545.716

F.Almanya Kaza Sigortası Mercii ayrı bir kuruluş 
olup, kaza sigortası ile ilgili Türkiye'ye gönderilen aylıklar 
da yine S.S.K. kanalı ile ilgililere ödenmektedir.

Kaza Sigortasından . aylık alan vatandaşlarımızın sayısı 
8257 olup, bu kimselere 1986 yılı başından 1987 Nisan ayma 
kadar ödenen meblağ 86.321.363,22 DM'tır.

Vatandaşlarımızın aylıklarının geciktirilmeden ödenmesini 
teminen çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

F.Almanya dışındaki ülkelerde çalışması olan
vatandaşlarımızın malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının 
bağlanması ile ilgili olarak, sözleşmeli ülke sigorta 
merciileri ile sürekli irtibat halinde bulunulmaktadır.

- Sosyal Güvenlik sözleşmeleri ve sözleşmelerin 
uygulamasına ilişkin idari Anlaşmaların 've Protokollerin 
hükümleri çerçevesinde öngörülen, medeni hal belgeleri, 
vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, yaşam belgeleri,

- ilgililerin Türkiye'de çalışmalarının süresi ve prim 
ödeme gün sayıları, ölüm tarihinde sigortalı olup olmadıkları, 
Türkiye'den aylık alıp almadıkları ve miktarları hakkında 
bilgiler belirlenen formülerler tanzim edilerek akit ülke 
sigorta kurumlarma bildirilmektedir.

Keza, sözleşmeli ülkelerden malüliyet aylığına hak kazanan 
kimselerin maluliyetlerinde değişiklik olup olmadığının tesbiti 
için yapılacak olan tıbbi kontrollerinin sağlanması tanzim edilen 
raporlardaki bilgilerin örneği müştereken mutabık kalman 
formüllerle işlenmesi ile akit ülkeye intikalinin sağlanması da 
Türk kurumlarınca yürütülmektedir.

Diğer taraftan, malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alan 
kimselerin aile yardımlarından ( çocuk z&mlarından } 
yararlandırılmaları hususunda gerekli olan bilgi ve belgelerin 
temini ile akit ülke yetkili burumlarına intikali işlemleri de 
S.S.K.'nm görevleri arasında önemli bir yer işgal etmektedir.

b) Borçlanan
1. Vatandaşlarımızın çalışmakta oldukları bazı ülkelerdeki 

hizmetlerinin, Türkiye'deki hizmetleriyle birleştirilmesini 
sağlayacak bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yapılmamış olması,

2. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerden bazılarının



mevzuatlarının yeterli olmaması,
3. çalıştıkları ülkenin Sosyal Güvenlik mevzuatlarının 

kapsamı dıçmda kalmaları,
4. Türk Sosyal Güvenlik Yasalarında daha erken yaşta 

emeklilik aylığına hak kazanma imkanının bulunması,
5. Yabancı Ülke Sosyal sigorta Kurumlarma 

vatandaşlarımız için ödenen primlerin, İsviçre dışındaki ülkeler 
için geçerli olmak kaydı ile Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarma 
transfer edilmesi imkanının henüz bulunmaması sebepleriyle;

Vatandaşlarımızın emeklilik haklarına ilişkin 
sorunların, Türk Sosyal Güvenlik sistemi içerisinde çözümlenmesi 
düşünülmüş ve bu amaçla, yurtdışmdaki hizmetlerin 
değerlendirilmesi 2147 sayılı Yasa ile sağlanmış ve bu yasanın 
günün, şartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla 3201 sayılı yasa 
yürürlüğe konulmuştur.

İkili veya çok taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapılmış 
olup, olmadığına bakılmaksızın, yabancı ülkelerde fiili 
çalışmalar ile bu çalışmalar arasında ve sonunda en fazla 
bir yıla kadar olan işsizlik süreleri talepleri halinde 
borçlandırılmak suretiyle değerlendirilmektedir.

Bu işlemler de ilgili kurmaların görevleri içinde önemli 
bir yer işgal etmektedir.
Tablo: 9 - Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yoluyla Tahsil Edilen 

Döviz Karşılığı Meblağlar
2147 Sayılı Kanun'a Göre;
Yıllar Tahsil Edilen Miktar (TL)
7.6.1978-31.5.1988 53.498.911.368.-

3201 Sayılı Kanım'a Göre;

Yıllar
Başvuru
Sayısı

Tahsil Edilen 
Miktar ($)

22.5.1985-31.12.1987 19.993 58.625.938

c. Prim iadesi ve prim transferleri
F.Almanya'da çalışması olan sigortalılar dilerlerse bu 

ülkede çalışırken ödenen sigorta primlerinden işçi hissesine 
tekabül eden kısmını geri alabilirler.

işveren hissesinin iadesi mümkün değildir.
Türk vatandaşlarının prim iadesi hakları üzerinde karar 

verilirken Alman Hukuk mevzuatı uygulanır ve bu arada Türk- 
Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi mevzuatı da dikkate alınır. 
Prim iadesi için yazılı dilekçenin verilmesi şarttır. Dilekçe 
verildiği zaman, prim iadesi için gerekli şartların mevcut olması 
gerekmektedir.



X- 1.4.1987 tarihine kadar geçerli olan mevzuat;

Alman Kanuni emeklilik sigortalarının bütün kollarında, 
isteğe bağlı olarak sigortalı olabilmek hakkı elde edilmeden 
sigortalı olma mecburiyeti sona ermişse ve sigortalik 
mecburiyetinin veya kazanç yerine geçerli bir ödeme ( hastalık 
parası, işsizlik yardımı v.b) dolayısıyla ortaya çıkan prim 
mükellefiyetinin sona ermesinden sonra 2.sene geçmişse, Alman 
Kanuni emeklilik sigortalarındaki primler iade edilir. Bu 
müddet zarfında Türkiye'deki emeklilik sigortalarından birine 
mecburi prim ödenmiş olması prim iadesine mani olmaz.

Bundan dolayı, F.Almanya'nın terk edilmesinden, yani 
ikametin Türkiye'ye veya bir ülkeye nakledilmesinden sonra, 
Türk vatandaşlarına emeklilik sigortası primleri geri ödenir. 
Tabi bu arada yukarıda bahsi geçen iki senelik bekleme 
müddetinin bitmesi şarttır.

Şayet 19 Ekim 1972 tarihine kadar (10 senelik bir sûrede) 
Almanya’da en az 60 ay mecburi prim ödenmişse, bekleme müddeti 
olmaksızın primler iade edilir.

II- Türk-Alman Ek Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi nedeniyle 
1.4.1987 tarihinden sonraki geçerli mevzuat;

îki senelik bekleme müddeti zarfında Türkiye'deki hangi 
emekli sandığı veya kuruntuna olursa olsun, Türkiye'de 
mecburi prim ödenmesi, şimdiki mevzuatın aksine, ileride prim 
iadesine mani olacaktır.

Bundan dolayı yeni mevzuata göre, Türk vatandaşlarına, 
F.Almanya'yı terk etmelerinden sonra Alman emeklilik primlerinin 
iadesi ancak, Almanya veya Türkiye’de sigortalılık 
mecburiyetinin sona ermesinden sonra iki sene geçmişse mümkün 
olabilecektir.

Şayet 19.10.1972'ye kadar Almanya'da en az 60 ay için 
mecburi prim ödennişse ek sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra da bekleme müddeti olmadan prim iadesi mümkün olacaktır.

III- Geçici Uygulama:
F.Almanya'yı (Batı Berlin dahil) devamlı olarak 17 Mart 1987 

tarihine kadar tarketmiş olan Türk vatandaşlarına primleri, ek 
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre iade 
edilir. Bunun anlamı da Ek sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra iki senelik bekleme müddeti zarfında Türkiye'de, 
mecburi prim ödense bile, bu durumdaki şahısların Alman 
emeklilik primlerinin iadesinin mümkün olacağıdır.

GERİDE KALAKLAR ÎÇÎH PRİM ÎADHSt HAKKI
Dul ve yetim aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık 

sigorta süresi dolmamışsa veya dolmuş olarak kabul^edilmiyorsa, 
Alman emeklilik sigortası primleri sadece dul erkeğe veya dul 
kadına iade edilmektedir.

Türk - Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesine . göre Türkiye 
bakımından irtibat merciinin S.S.K. olması sebebiyle prim 
iadesi talebinde bulunan sigortalı hangi Sosyal Güvenlik



Kuruluşunun (Bağ-Kur, TC.Emekli Sandığı) üyesi olursa olsun 
işlemleri S.S.K. aracılığı ile yapılmaktadır.

Sözkonusu primlerin ilgililere iadesi hususunda yapılan 
başvurular Bölge ve sigorta Müdürlüklerimizce doğrudan F.Alman 
Rant Sigortası Kurumu'na gönderilmektedir.

Ancak prim iadesi konusunda herhangi bir pürüz olması 
durumunda S.S.K. Genel Müdürlüğü devreye girerek sorunun 
çözümlenmesine çalışmaktadır.

îade edilecek primler doğrudan doğruya ilgili Alman sigorta 
merciinde sigortalının belirttiği bankaya veya banka hesap 
numarasına havale edilmektedir.

F.Almanya dışında hiçbir ülke prim iade işlemi 
yapmamaktadır.

Ancak, İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne eklenen 10/a 
maddesi hükmü gereğince, Türkiye'ye kesin dönüş yapan 
vatandaşlarımızın talebi üzerine, bu ülkedeki çalışmalarına ait 
primlerinin tamamı (işveren ve işçi hisseleri) Türkiye'ye 
transfer edilmektedir. Transfer edilen bu primler ilgililere 
iade edilmeyip S.S.K. da bloke edilmekte ve emeklilik esnasında 
dikkate alınmaktadır.

S.S.K. üyesi olsun olmasın, başka bir deyişle diğer sosyal 
güvenlik kurumlarının üyesi olan (Eağ-Kur, Emekli Sandığı, geçici 
20. maddeye tabi sandıklar) sigortalıların prim transfer 
işlemleri de S.S.K. tarafından yapılmakta ve transfer edilen 
primler ilgili kurumlara devredilmektedir.

İsviçre'de çalışmaları olan vatandaşlarımızın 2147 ve 3201 
sayılı borçlanma kanunlarına göre, bu ülkedeki çalışmalarını 
borçlanmak suretiyle değerlendirlmiş iseler, İsviçre'den sağlanan 
prim transferleri kendilerine ya tamamen ya da borçlandıkları 
hizmet süreleri ile orantılı olarak transfer tarihindeki veya 
müracaat tarihindeki kur üzerinden TL. olarak iade 
edilmektedir.

Bugüne kadar 1968 vatandaşımızın prim transfer işlemleri 
tamamlanmış olup, 25.339.515 İsviçre Frangı karşılığı olarak 
ülkemize 7.277.119.992.83. TL. döviz girdisi sağlanmıştır.

ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER
Ülkemiz, ikili anlaşmalar dışında İLO, ÎSSA, OECD 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi pek çok 
Uluslararası Kuruluşların üyesidir.

Bu itibarla bu kuruluşların sosyal güvenlik konularındaki 
sözleşme ve tasviye kararlarının bazılarını da imzalamıştır.

ülkemiz, Avrupa Konseyi belgelerinden biri olan, çok 
taraflı Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 1.3.1977'den beri 
taraf olmuştur.

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkilerinde Sosyal 
Güvenliği amaçlayan protokol ve kararlara da yer vermiştir.

Uluslararası çalışma Teşkilatı (İLO): Irk, cinsiyet ve
inançları ne olursa olsun, tüm insanların barış içinde 
yaşamlarını sağlayıcı önlemler almayı, bu yolda üye ülkeleri 
yaklaştırıcı belgeler düzenlemeyi amaçlar.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (İSSA) : Dünyada
Sosyal Güvenliğin Korunmasına, gelişmesine ve yücelmesine 
uluslararası planda yardımcı olmayı amaçlar.



Avrupa Konseyi (EC): ülkeleri, barışçıl, insancıl, hukukun 
üstünlüğü ilkesine saygılı inançlar çerçevesinde bir araya 
getirerek uyum içinde bir Avrupa Birliği sağlamayı amaçlar.

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET); Avrupa'da bir ortak pazar 
tesisini, .üye devletler arasında ekonomik yaklaşım yoluyla 
birlik kurulmasını, yaşam düzeyinin yükselmesini ve sıkı
ilişkiler içinde, sosyal ilişkiler düzenlemeyi amaçlar.

Tablo: 10 - Yurtdışmdaki îşçi ve Vatandaşlarımızın 
ülkeler İtibariyle Dağılımı (Şubat 1987)

Ülkeler îşçi Sayısı Toplam Vatandaş Sayısı
E.Almanya 597.092 (92.201'i işsiz) 1.425,721
Hollanda 77.400 (25.500'Ü işsiz) 156.396
Fransa 65.832 (11.788'i işsiz) 154.862
Avusturya 33.079 (1.676'sı işsiz) 80.000
İngiltere 5.000 16.000
Belçika 32.500 (7.431'i işsiz) 77.069
Danimarka 8.991 (3 . 508'i işsiz) 18.806
İsveç 10.000 21.538
Norveç 1.199 3.351
İsviçre 25.254 49.259
Avustralya 29.000 87.000
S.Arabistan 150.000 160 000
Libya 27.000 28.000
Irak 5.156 5.311
Kuveyt 3.000 3.000
Diğerleri 9.697 9.697
Toplam 1.080.500 2.296.010
Kaynak:Yurtdışı îşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11333. BAĞ-KÜR'da;
Yaşlılık Aylığı
Yaşlılık Aylığı Yaşlılık nedeniyle çalışma hayatına son 

veren veya çalışırken elde ettikleri gelire yakın ve kimseye 
muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ölümlerinde de 
geride kalanlarına (hak sahiplerine) geçimlerini sağlamak üzere 
bıraktıkları bir aylıktır.

1479 sayılı Kanuna göre;
Bağ-Kur'da yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için iki 

unsur esas alınır. Eu unsurlardan birisi prim ödeme süresi, 
diğeri ise sigortalının yaşıdır. Yaş şartını yerine getiren 
sigortalıya en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olması halinde 
kısmi yaşlılık aylığı da bağlanmaktadır.

Ancak, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun geçici 2. maddesi, 1 
Nisan 1972 tarihinden geriye doğru 10 yıllık hizmet 
belgeleyenlere yaş şartı yerine gelmek kaydıyla 5 yılda emekli 
olma hakkı tanımıştır.



Buna göre, normal olarak hizmet birleştirmeler hariç, 1987 
yılında yaşlılık aylığı bağlanmaya başlanılması gerekirken bu 
aylığın bağlanması 1977 yılının Ekim ayından itibaren 
başlanmıştır.

Bağ-Kur sigortalılarının yaşlılık aylığından
yararlanabilmeleri için kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını 
doldurmuş ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş olmaları 
gerekmektedir. Bununla beraber kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşını doldurmuş olmakla beraber 15 tam yıl sigorta primi 
ödemiş olanlara da kısmi aylık bağlanmaktadır.

Bağ-Kur sigortalılarının yaşlılık aylığından
yararlanabilmeleri için yaş sınırlarının yanısıra prim ödeme 
sürelerini de doldurmaları gerekmekte olup, yaş sınırını doldurup 
prim ödeme süresini doldurmayanlar ile, hizmet süresini doldurup 
yaş sınırını tamamlamayanlara aylık bağlanamamaktadır.

Malûllük Aylığı

Bağ-Kur sigortalılarının karşılacağı çalışma gücünü 
engelleyici hastalık ve sakatlıklar nedeniyle, uğrayacakları 
gelir kaybının karşılanmasıdır.

Bağ-Kur Kanunu.’nun ilgili hükümlerine göre, en az 5 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olan ve çalışma gücünün en az üçte ikisini 
yitirdiği tesbit edilen sigortalılara malüllük aylığı 
bağlanmaktadır.

Ancak, Bağ-Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken bir iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az 
üçteikisini kaybedenler için, 5 tam yıl sigorta primi ödemiş 
olmak şartı aranmaz.

ölüm Aylığı

1479 sayılı Eağ-Kur Kanunu'na tabi sigortalılar ile 
yaşlılık ve malüllük aylığı almakta olanların ölümleri 
halinde, eş ve çocukları ile sağlıklarında geçimlerini sağlamak 
ile yükümlü oldukları ana ve babalarının kimseye muhtaç olmadan 
yaşayabilmelerini teminen sağlanan aylıktır.

Hizmet süreleri 3 tam yılı dolduran Bağ-Kur 
sigortalılarının; sigortalıklarmın devam edip etmediğine 
bakılmaksızın ölümleri halinde, eş ve çocuklarına dul yetim 
aylığı bağlanmaktadır.

Bağ-Kur sigortalılarının devamı sırasında bir iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu ölümleri halinde, prim ödeme 
sürelerine bakılmaksızın eş ve çocuklarına dul yetim aylığı 
bağlanmaktadır.

Malüllük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin, eş ve 
çocuklarına da dul yetim aylığı bağlanmaktadır.

Malüllük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölen 
sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık, 
sigortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği 
dönemde başlar.

Bağ-Kur'a tabi sigortalılar ile malüllük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken ölenlerin, ölüm tarihinden itibaren 5 yıl 
geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ölüm aylığı, talep 
tarihini takiben aybaşından başlar.



ölüm aylığı bağlanacak eşler ile kız çocuklarının evlenmemiş 
olması, evlenmiş iseler de sonradan herhangi bir nedenle dul 
kalmış olmaları yeterlidir. Erkek çocukları için ise 18 yaşını, 
orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurmamış 
olması gerekir. Malül erkek çocuklarda ise yaş kaydı aranmaksızın 
ölüm aylığı ödenmektedir. Sigortalının herhangi bir geliri 
bulunmamak ve geçimi sigortalı tarafından karşılanmak kaydıyla 
anne ve babasına da ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Aylıklar (Hesaplama ve Oranları)
Bağ-Kur tarafından bağlanan aylık Eağ-Kur Kanunu'nun 50. 

maddesinde belirtilen gelir basamaklarının gösterge 
tutarlarının, cari yıl içinde tesbit edilen memur aylıklarına 
esas katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın % 70'i
oranında aylık bağlanmaktadır.

Sigortalılar en son prim ödedikleri gelir basamağında en az 
bir tam yıl prim ödemeleri şartıyla bulundukları basamaktan, 
bulunduğu gelir basamak primini bir yıl ödememişse bir 
önceki basamak üzerinden aylık gelir hesaplanmaktadır.

Sigortalılara bağlanan aylıklar 25 yıldan fazla prim ödenmiş ' 
olması halinde fazla olan, her tam yıl için % i, kadın ise 
50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda fazla 
olan her tam yaş için % i oranında arttırılır. Yaşlılık aylığı 
her halde % 90 oranını aşamaz. 25 yıldan az her tam yıl için
ise % 1 indirim yapılır.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre, yaşlılık aylığı alanların 
istekleri halinde, aylıkları kesilerek son defa prim ödemeye 
devam edebilirler.

Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etmeleri halinde; 
haklarında 1479 sayılı Kanunun yaşlılık sigortası hükümleri
uygulanır.

Bağ-Kur'ca bağlanan malüllük aylığı, sigortalının 1479 
sayılı Kanunun 50. maddesinde belirtilen gelir
basamaklarından son defa prim ödediği gelir basamağının % 70'i
oranında hesaplanır.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül olan 
sigortalıya gelir basamağının % 80'i oranında malüllük geliri 
hesaplanır.

ölen sigortalının maaş bağlanmasına müstehak dul eşine % 
50, aylık almaya hak kazanan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75
oranında aylık bağlanır. Bu oran çocuklar ile ana ve baba için 
ise % 25'dir.

Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı
birinci basamağın % 50'mdan az olamaz. Bu oran, hak sahibinin
bir kişi olması halinde % 80, iki kişi olması halinde % 90,
iki kişiden fazla olması halinde ise % 100'ünden az aylık 
bağlanmaz.

18 yaşını, orta öğretimde ise 25 yaşını doldurmamış veya 
yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malül bulunan 
çocuklar ile geçimini sağlayacak başka geliri olmayan evlenmemiş 
kız çocuklarına % 25 oranında aylık bağlanır.

Dul eş vaya kız çocukları evlenirse aylıkları kesilir. Ancak 
aylığın kesilmesine yol açan evlenme sena ererse aylık yeniden 
bağlanır.
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2326 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sağlanan yardımlar, 1479 Sayılı 
Kanun'da belirtilen uzun vadeli sigortalı yardımları aynen 
verilmektedir.

Ancak, 2926 Sayılı Kanuna göre fiili sigortalılığı devam 
ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma 
gücünün en az üçte ikisini kaybetmesi halinde bir tam yıl 
sigorta primi ödemiş olma şartı aranmaktadır.

1134, DÎĞîüR SANDIKLAR VE KÜRİJLÜSILAR

506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde sözü edilen; banka 
sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odaları, sanayii 
odaları, borsalar veya bunların birliklerinin kurdukları emekli 
sandıkları da sosyal güvenlik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Statüleri çalışma Bakanlığı'nca (Sosyal Güvenlik 
Bakanklığı'nca) onaylanan bu emekli sandıklarının sayısı 24 
olup, aktif üye sayısı 1988 yılı itibariyle 79.500 civarındadır. 
Eu kurumların 18.500 emekli, 6000 dul ve yetim olmak üzere, 
takriben 24500 kişi civarında aylık alanları bulunmakta, bu 
sandıkların sigortalı ve emeklilerinin aile bireyleri ile 
birlikte yaklaşık 350 bin kişiyi kapsamaktadır.

Bu sandıklar, asgari 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu1nun 
sağladığı hakları vermekle yükümlü olup, bunun üstünde yardım 
sağlamalarına mani bir kanuni hüküm bulunmamaktadır.

Söz konusu sandık ve kurumlar özel statüleri gereğince 
çalışmakta, sigortalılarına ve aile bireylerine asgari 506 
sayılı Sosyal Sigortalılar Kurumu Kanunu'nun sağladığı hakları 
vermekle yükümlü bulunmakla beraber, bazıları mali durumlarının 
iyi olması nedeniyle üyelerine üç büyük sosyal güvenlik 
kurumunca verilen hakların üstüne çıkmakta, bazıları ise mali 
kaynaklarının iyi olmaması yüzünden ödeme güçlüğü içinde 
bulunmaktadır.

. 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesine göre kurulmuş 
bulunan 24 emekli sandığı şunlardır.

11341. BAŞKA SANDIKLARI

1. Yapı ve Kredi Bankası E.San.
2. T.Tütüncüler Bankası E.San.
3. İstanbul Bankası E.San.
4. T.Garanti Bankası E.San.
5. Pamukbank T.A.ş.E.San.
6. T.öğretmenler Bankası E.San.
7. Eskişehir Bankası E.San.
8. T.Ticaret Bankası E.San.
9. Akbank A.§,5.San.
10. OsmanlI Bankası E.San.
11. Sekerbank T.A.Ş.E.San.
12. T.Sinai Kalkınma Bankası E.San.
13. T.İş Bankası E.San.
14. Türk Dış Ticaret Bankası E.San.
15. Vakıflar Bankası E.San.
16. Anadolu Bankası E.San.



17. Doğan Sigorta A.ş.Em.San.
18. Türk Genel Sigorta Em.San.
19. şeker sigorta Em.San.
20. Anadolu An.Türk Sigorta Em.San.
21. Tam Sigorta Em.San.
22. Ankara An.Türk Sigorta şirketi Em.San.
23. Milli Resasürans T.A.Ş.Em.San.
24. Odalar ve Borsalar Birliği Personeli Em.San.

1135. HİZMET BİRLEŞTİRMELERİ
Sosyal Sigortalılar, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya 506 

Sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde sözü edilen sandıklara 
tabi hizmetler 5.1.1961 tarihli ve 228 Sayılı Kanunu takiben 
6.2.1970 tarihli ve 1214 Sayılı Kanunla birleştirilmekteyken, 
24.5.1983 tarihinde kabul edilen 2829 Sayılı Kanun ile hizmet 
birleştirme konusundaki aksayan yönler değiştirilerek, bu 
işlemler yeni esaslara bağlandığı gibi, hak sahiplerinin daha 
fazla hak sağlayan kurumlara geçişleri bazı sınırlamalara tabi 
tutulmuştur.

Bu yeni kanunla, bir kurumdan diğer kurumlara geçişte 
emekli aylığını bağlayacak kurumun tayini, sigortalının geriye 
doğru 7 yıllık primi veya yakacak ödeyerek geçirdiği sürenin 
en fazlasının, eşit olması halinde en son kurumun mevzuatı 
esas alınarak yapılacaktır. Bu da hak sahiplerinin aylığını 
bağlatmak istedikleri kurum mevzuatına tabi olarak, makul bir 
ısüre prim veya kesenek ödemek suretiyle beklemelerini 
gerektirmektedir. Ancak malüllük, ölüm ve (yaşlılık nedeniyle) 
re'sen emeklilik gibi, zaruri ayrılışlarda yine eski kanunda 
olduğu gibi en son kurumun mevzuatı esas alınarak aylık 
bağlanabilmektedir.

Bu birleştirmelerde emekli, dul ve yetimlere ödenen 
aylıkların kurumlar arasında hizmetlerin geçtiği kurumlarda 
hizmetin bütününe oranı esas alınarak istenilmekte olduğundan, 
zaman zaman bu mali sorun yaratmakta, bazı durumlarda kurumlarm 
aylıklarının makul düzeyin üstünde artış göstermesi (S.S.K. nın 
süper emekli aylığı örneğinde olduğu gibi) diğer kurumlar 
aleyhine global rakamlarda (4-5 kat) beklenmedik artışlar meydana 
getirmekte, ayrıca her dosya üzerinde yapılan bu işlemler 
yoğun ve çok sayıda işlem yapılmasını gerektirmektedir.

Bu hesaplama yerine, hizmetlerin kurumlar arasında 
karşılıklı olarak sayılması ve herhangi bir hesaplaşma 
yapılmamasının daha doğru bir çözüm olacağı anlaşılmaktadır.

1136. UZUH VADELÎ SİGORTA KOLLARI İLE SAĞLANAN 
HAKLARDA KURUMSAL MUKAYESE

Üç sosyal güvenlik kuruluşunda istekle emeklilik ve 
yaşlılık aylıklarında farklılık bulunmakta, T.C. Emekli 
Sandığı ile Bağ-Kur'da hizmet süresi (primli süre) aranmakta; 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nda ise, sigortalılık süresi 
(başlangıç ve bitim) içinde belirli prim ödeme (ki bu süre 
bekleme süresinden daha az olmaktadır) süresi yeterli



görülmektedir.
Yaşlılık aylığında, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'da 

yaşta bir paralellik bulunmakta, T.c, Emekli Sandığı'nda ise bu 
yaş genelde daha yüksek, özel bazı görevler içinse daha da küçük 
yaşlar öngörülmektedir.

Yaşlılık aylığının içinde müteala edilecek olan istekle 
emeklilik için de daha önce yaş kaydı yok iken bu plan 
döneminde, Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi, T.c. Emekli 
Sandığı ile Sosyal sigortalar Kurumu'nda kademeli olarak 
geçilmek üzere yaş şartı getirilerek, bir paralellik
sağlanmış bulunmaktadır.

Malüllük ve ölüm aylıklarında , Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nda, Bağ-Kur'da (5) yıllık süre aranmakta, T.c, Emekli 
Sandığında (10) yıllık süre söz konusu olmakla beraber,
sandıkça da (5) yıllık süre hizmeti olanların, malûllüklerinin 
ağır olması koşuluyla kendilerine, muhtaç olmaları halinde ise 
yetimlerine aylık bağlama imkanı bulunmaktadır.

Her üç kurumda da iş kazası, meslek hastalığı, vazife ve 
harp malüllüğü halleri için hizmet süresi şartı söz konusu
olmamaktadır.

Her üç kurumda da geride kalan dul-yetimlere aynı oran ve 
şartlarda aylık intikal ettirildiği görülmektedir.

Kurumlarm aylık hesaplamasında da birbirinden farklılık 
görülmektedir. Farklılık hem prime esas tutulan tutarların 
değişik olmasından, hem de bağlamaya esas tutarın, T.C.Emekli 
Sandığı'nda son tutardan, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda tutarın 
(5) yıllık ortalamasından, Bağ-Kur'da ise son (1) yıl prim 
ödenen tutarın esas alınmasından kaynaklanmaktadır.

114. SAĞLANAN HAKLARLA ÎLGÎLÎ ÖNERİLER

Raporun ilgili bölümlerinde belirtildiği gibi; ülkemizde, 
kısa veya uzun vadeli sigorta kollarıyla sağlanan haklar 
konusunda kanuni düzenlemelerin büyük bir bölümü tamamlanmış 
bulunmakla beraber, bu konuda aşağıdaki hususların da bu plan 
döneminde ele alınmasında fayda görülmektedir.

1141. GENEL ÖNERİLER
1. Tüm sosyal güvenlik kurumlan (bilhassa Sosyal Sigortalar 

Kurumu ile Bağ-Kur) aktif sigortalıların, özellikle genç 
sigortalılarının sosyal güvenlik hakları bakımından 
özendirilmesini teminen sözlü ve yazılı, araştırıcı, tanıtıcı,
broşür ve diğer yayın vasıtaları ile (özellikle en tesirli 
yayın olan TV'de) eğitilmesi, sigortalı sayısını ve prim 
tahsilatını müsbet yolda etkileyeceğinden, bu konuya önem 
verilmesi gerekmektedir.

2. Sosyal güvenlik kanunlarının uygulanmasında kurumlar 
arasında kısa veya uzun vadeli haklar çerçevesinde bazı 
konularda farklı uygulamalar ve sigortalılar ile bunların 
bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin (tahsis 
şartları, oran ve miktarları açısından) bir kısım hakların 
azalış ve artışına neden olan aksaklıkların giderilmesi 
amacıyla sosyal güvenlik kuruluşları kanunları ve uygulamaları 
arasında asgari norm birliği sağlanmalıdır.



3. Sosyal güvenlik kurumlan sigortalılarına zaman-zaman 
çeşitli kanunlarla tanınan ve geriye doğru hizmetlerinin 
borçlandırılmasına, dair uygulamalar, kurumlarm aktüeryal 
dengesini bozmaktadır. Bununla beraber, kapsama alman 
sigortalıların evvelce prim ödemeden geçmiş sürelerinin 
değerlendirilmemesi, yani bu sistemin tamamen ortadan 
kaldırılması da mümkün görülememektedir. Ancak, kurumlarm gelir 
ve aktüeryal dengesinin daha fazla bozulmasına da meydan 
verilmemesi için, hizmet borçlanmalarının fonksiyonuna uygun bir 
meblağa ulaşmasını teminen borçlanma tarihinde prim veya kesenek 
ödenen tutarlardan ve oranlardan yapılmasına özen gösterilmesi ve 
hizmet borçlanmasından sonra sigortalının belli bir süre 
daha (3 yıl gibi) geçmeden istekle emekli olmamaları şartı 
getirilmelidir.

(Bu maddeye Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu ile 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonları
temsilcilerinin ayrı görüşleri ektedir.)

4. T.C.Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nda; 
sigortalının fiili hizmet sürelerine eklenen her türlü fiili ve 
itibari zamları ayrıcalık yaratıcı, bir hizmetin iki defa 
sayılması gibi sosyal güvenlik sistemine aykırı düşen ve 
emeklilik için öngörülen hizmet ve yaş şartını aşağı indiren bu 
uygulama gerçekten bazı iş ve görevler için savunulması mümkün 
görülmekle beraber, bugün için oldukça yaygınlaştığı ve daha 
çok gerekli olmayan görevlere de inhisar ettirildiği, en 
önemlisi bu yaygınlaşmanın devam edeceği izlenimi ortaya 
çıkmıştır.

Konunun her üç kurum sigortalıları bakımından ele alınıp 
gerçekten bu zamlara müstehak olan ve vücutça yıpranmaya
maruz kalan (maden çıkartmada yer altında, döküm işlerinde,
zehirli ve boğucu gaz, asit, boya, benzol v.s.işlerde doğrudan 
doğruya çalışan) sigortalıların tesbit edilip, bu görevlere 
inhisar ettirilmek suretiyle konunun sırf bu sigortalılar için 
ve her üç kurumda aynı olmak üzere dondurulması için kanuni 
düzenleme yapılmalıdır.

(Bu maddeye Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Temsilcisinin ayrı görüşü ektedir.)

5. Aynı kurumda hem emekli, hem dul veya yetim, ayrı-ayrı 
kurumlardan hem emekli, hem dul veyahut yetim sıfatiyle iki 
ya da daha fazla aylık alınması, veyahut da emekli, dul ve 
yetimlerden kamu ya da özel sektörde çalışanların hem görev 
aylıklarının, hem de emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenmesi 
imkanını yaratan mevzuat boşluğunun, kazanılmış hakların da 
gözetilmesi suretiyle yumuşak bir geçiş sağlanarak, mümkün 
olduğu kadar yeterli ve tatmin edici, ancak tek aylık sistemine 
geçilmek üzere kanuni düzenleme yapılmalıdır.

6. Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının sigortalıları ile hak 
sahiplerine yaşlılık sigortasından sağladığı yardımlar yeterli 
düzeyde olmadığında ve bu sigorta kolu topladığı primler ve 
karşılığında ödediği yardımlar açısından açık verdiğine göre, 
bir başka yol olarak da yine prime dayalı olarak kurulan ve 
uzun vadede garantileri sağlamak şartiyle bu sahada mesleki 
risk ve özel sigorta şirketlerinin devreye girmesi teşvik 
edilmelidir.



7. 22.5.1985 tarihinden beri yürürlükte olan 'Yurtdışmda 
Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışmda Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında' 3201 
sayılı Kanunun günün şartlarına göre eksik yönlerinin 
tamamlanması ve uygulamada doğan aksaklıkların giderilmesi 
yolunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. ülkemiz demografik yapısı da dikkate alınarak kısa ve 
uzun vade sigorta kollarında yapılan yardımlardan yararlanma 
şartlarında kademeli olarak AT ve Avrupa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi'ndeki normlara yaklaşılması yönünde gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

9. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da dikkate alınarak, 
bir Aile Yardımları Sigorta,Programı düzenlemesine gidilmelidir.

(Bu maddeye Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu 
Temsilcisinin ayrı görüşü ektedir.)

10. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da gözönünde 
bulundurularak ülkemiz şartlarına uygun İş ve İşçi Bulma Kurumu 
bünyesinde bir 'İşsizlik Sigortası' kurulması çalışmalarına 
başlanılmalıdır.

(Bu maddeye Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Temsilcilerinin ayrı görüşleri ektedir.)

11. Bütün sosyal güvenlik kurumlan mevzuatları günün 
şartlarına göre ve birbirleri ile olabildiğince uyumlu olarak 
tedvin edilmeli, sosyal güvenliğin temel bir yasası olmalı, bu 
sektör mali yönden Devletçe desteklenmelidir.

(Bu maddeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisinin ayrı 
görüşü ektedir.)

12. Sosyal güvenlik kurumlan otomasyon sürecini 
tamamlamalı ve kurumlararası iş ve bilgi alışverişini bu yolla 
gerçekleştirmelidir.

1142. T.C. EMEKLİ SANDIĞI ÎLE İLGİLİ ÖNERİLER
1. T.C. Emekli Sandığı Kanünu'nda, istekle emeklilik 

haklarının_belli yaşla sınırlandırılması ile yıllık emeklilik 
sayısında 1/2 nisbetinde bir düşüş sağlamıştır. Kadın 
iştirakçiler için 45, erkek iştirakçiler için 50 olan bu yaş 
şartı; daha sonra (bölümünde belirtildiği gibi) göreve girmiş 
olanlarla, girecekler için kadın iştirakçiler için 50, 55 ve 
erkek iştirakçiler için 55, 60 olarak uygulanacak; iştirakçi ve 
emekli sayısı oranının daha da bozulması önlenecek, batı 
uygulamasına da yaklaşılacaktır.

Bu itibarla; bu uygulamadan hiç bir surette 
vazgeçilmemesi, herhangi bir iştirakçi grubu için istisnai hüküm 
getirilmemelidir.

(Bu maddeye Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Temsilcilerinin ayrı görüşü ektedir.)

2. Devlet memurlarının görev aylıkları ile bunların emekli, 
dul ve yetimlerinin (bölümünde belirtildiği gibi) aylıkları 
açısından nisbet farkının (ki bu fark bugünkü sistemde yıllar 
geçtikçe büyümektedir) azaltılması için bazı çareler aranmasını 
gerektirmektedir.

Bunlar da;
- Bazı memurlara ödenmekte olan makam veya yüksek hakimlik 

tazminatlarının, emekli olduklarında da ıkı aylık farkını



azaltmak amacıyla (hayat şartı ile) ödenmesi halinin, daha 
tutarlı ve adaletli bir ölçüde uygulanmak suretiyle 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

- Devlet memurlarına aylık ve ek gösterge dışında ödenen ve 
devamlılık arzeden bazı ilave ödemelerden de belli, 
ölçülerde kesenek ve karşılık kesilmek suretiyle, bu 
ödemelerin de emekli aylıklarına katkı sağlamasının temini 
veya katsayı ve sosyal yardım zammı artışı yanında gösterge ve 
ek gösterge artışının da ön plana alınarak, hem emekli aylığının, 
sağlıklı hale getirilmesi, hem de beraberinde kesenek ve 
karşılık miktarında yükselme temin edilmesi gerekmektedir.

1143. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İLE İLGİLİ ÖNERİLER
1. Kurumda, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun sigortalı ve 

işverenlerle ilgili hükümlerinin uygulanması yönünden, daha 
etkin bir kontrol ve denetim sistemi kurulmalı, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, sendikalar ve 
mesleki teşekküllerle işbirliği yapılmalı, sigortalı olmayı 
özendirici programlar düzenlenmelidir.

2. Tarımda çalışanlarla ilgili olarak ülke gerçekleri 
ve tarım sektörümüz şartları ile uyumlu ve geniş bir kabul 
gören yeni bir sosyal sigorta modeli hazırlanmalı, bunu mümkün 
kılmak üzere 2925 ve 2926 sayılı Kanunlarla gerekli değişiklik 
sağlanmalıdır.

3. Analık sigortası kapsamı dışında kalan emekli kadın 
sigortalılar ile emekli sigortalıların eşlerinin de anılan 
sigorta kapsamına alınması sağlanmalıdır.

4. Sağlık hizmetlerinin rasyonalizasyonu konusu, ilgili alt 
komisyonca İncelenmekle beraber; S.S.K. sağlık yardımları için;

- Gelecek dönemlerde başlıca hedef, hizmet kalitesinin 
artırılması olmalıdır. Eunu teminen iyileştirici alt 
projelerin hazırlanması gerekmektedir.

- Kuruma bağlı hastahanelerdeki poliklinik hizmetleri 
asgariye indirilerek, sağlık hizmetlerinde bir sağlık zinciri 
oluşturularak yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde yeterli 
sayı ve donanımda dispanserler açılması sağlanmalıdır.

- Hastane ve dispanserlerde çok şikayetlere neden olan 
muayene fişi alma, ilaç fiyat tesbiti, % 20 ödemesi ve en son 
eczane ilaç alımı esnasında meydana gelen izdihamı giderecek 
modern teknik sistemler getirilmelidir.

(Bu maddeye Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Temsilcisinin ayrı görüşü ektedir.)

- Yeni sağlık yatırımlarının programa alınmasında gerçek 
ihtiyaç verilerine dayanılmalıdır.

- Sigortalılar ile kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, 
malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eşleri ile 
kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan 
eşlere de protez araç ve gereç yardımları sağlanmalıdır.

5. Sosyal sigorta hizmetlerinin ve sağlık hizmetlerinin 
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak bakımından, 
sağlık tesislerinde ve bölge ve sigorta müdürlüklerinde 
bilgisayar ağı kurularak on-line sistemine geçişe öncelik 
verilmelidir .’



1. Halen uygulamada kapsam yönünden karşılaşılan en büyük
problem Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırması gerekirken
yaptırmayanlardır. Bu gibi kimselerin tesbit ve tescile 
zorlanmaları için Bağ_Kİır'un ilgi kapsamına giren kamu ve 
kuruluşları kanalıyle Bağ-Kur'a kayıtlı bulunma yanların; bu 
kurum ve kuruluşlardaki işlemleri yapılırken, kapsam yönünden 
kaçakların asgariye indirilmesini teminen kuruma kayıtlı 
bulunup bulunmadıklarının mutlaka aranması gerekmektedir.

2. T.C.Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarında
olduğu gibi, Bağ-Kur Kanunu'nda da gerekli değişiklik
yapılarak, 1.1.1990 tarihinden sonra Bağ-Kur’un kapsamına 
alınacak sigortalıların emeklilik yaşlarının kadın ise 55, erkek 
ise 60 yaşma çıkarılması için kanuni düzenleme yapılmalıdır.

(Bu maddeye Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisinin ayrı görüşü ektedir.)

3. Sağlık hizmetleri, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi
sigortalılar ile yine bu kanuna göre yaşlılık ve malüllük
aylığı almakta olanlar ile bunların eşleri ve bakmakla 
mükellef oldukları çocukları, ana ve babaları ve ölüm aylığı 
almakta olanlar olmak üzere, takriben (9) milyon kişiye 
yöneliktir.

Sağlık sigortası uygulaması tüm yurtta 1.1.1989'dan 
itibaren fiilen uygulamaya konulacağından, bugün için bu konuda 
geniş projeksiyon verilmesi mümkün olmamakla beraber bu 
projeksiyonun gelişmesine göre plan döneminde gerekli görülen 
tedbirlerin alınması gerekmektedir.

(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Temsilcisinin 
ilave görüşleri ektedir.)

115. GÖRÜŞLER 
1151. TÜRK-ÎŞ* İN GÖRÜŞLERİ

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planına esas olmak üzere 
Komisyonca hazırlanan 'Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin 
Rasyonalizasyonu Raporuna' genelde iştirak ediyoruz. Ancak, 
raporda yer alan ve aşağıda açıklanan hususlardaki 
önerilerle, yine Komisyona vaki yazılı tekliflerimize raporda 
ayrıntılı yer verilmesi sebebiyle çoğunluk görüşüne aşağıdaki 
nedenlerle katılamıyoruz.

Bilindiği üzere kalkınma planları, ülkenin sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişmesini eşit, adil ve demokratik bir 
şekilde gerçekleştirmek üzere hazırlanan ve çok yönlü 
araştırmlara dayanan bir belge olup, gücünü Anayasanın 166. 
maddesinden almaktadır. Kalkınma planları ileriye dönük, 
yenilikçi, çağdaş ve demokratik olduğu kadar, kaynakların 
bulunması ve değerlendirilmesi yönünden de yol gösterici bir 
özelliğe sahiptir. Yani kazanılmış hakları geriye götüren 
değil, bilakis yeni hakların ve bu hakları sağlayacak 
kaynakların tesbiti, değerlendirilmesi ve koordinasyonu ile 
meşguldür. Bu zaruret Anayasadaki eşitlik ve sosyal devlet 
ilkelerinin, kazanılmış hakları geri götürerek değil, sosyal 
hakları ve refahı genişletmek suretiyle yaygın ve etkin hale



getirmeyi gaye edinmelidir. Bu husustaki istek ve 
önerilerimiz 18.8.1988, 7.10.1988 tarihli raporlarla Başkanlığa
takdim edilmiştir-.

11511. Kapara İtirazlar
A. Raporun sağlanan haklarla ilgili,'1041.Genel öneriler' 

başlığındaki 3-4.maddelerindeki hususlara aşağıdaki nedenlerle 
iştirak edemiyoruz.

a. Hizmet borçlanmaları, geçmiş hizmetlerin sosyal güvenlik 
hakları yönünden değerlendirilmesidir. Yani mazi ile ilgilidir. 
Bu haktan istifade edecekler genç yaşta değil, bu hakkı 
kazanabilecek yaşta olmalarına rağmen sırf yasaların zamanında 
düzenlenememesi veya düzenlenmiş olmakla birlikte uygulamalardan 
ileri gelen bir noksanlık ve arıza sonucu bu haklara 
zamanında kavuşamamışlardır. Yani bu sonucun nedeni devlettir, 
o halde, sosyal güvenlik hakları kısıtlanmış bu insanlara tanınan 
hizmet borçlanması imkanı, 3. maddedeki teklif ile yine 
kısıtlanmış olmaktadır. Hizmet borçlanması yaptığı tarihte 
emeklilik hakkını . kazanamayanlar için bir kısıtlama bahis 
konusu değildir. Ama bu haktan istifade suretiyle o anda 
emeklilik hakkına kavuşacaklar için bu teklifte kısıtlama 
bahis konusu olmaktadır.

b. Üç Sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatında birlik ve 
beraberlik sağlanması tartışmasız kabul edilen bir husustur. 
Ancak sosyal güvenlik kuruluşları uygulamalarında uyum 
sağlayabilmek için kazanılmış hakların kısıtlanmasına karşıyız. 
Fiili ve itibari hizmet uygulaması hakkındaki görüşümüz 'Paporda 
yer almayan öneriler'in 11.maddesinde açıklanmıştır.

B. Türk-îş, sosyal güvenliğin geliştirilmesi ve sosyal 
güvenlik kuruluşlarının maddi durumlarının genişletilmesi ve 
güçlendirilmesi gayesi ile kazanılmış hakların kısıtlanmasına 
esastan karşıdır. Finansman önemli bir sorundur. Ama halli de 
mümkün bir sorun olarak görülmektedir, önemli olan kaynakların 
bulunması ve mevcut kaynakların verimli kullanılmasıdır. Şayet 
finansman denilen maddi değerleri her yeni uygulamanın 
mazereti haline getirirsek hiçbir sosyal sorunu çözmeyeceğimiz 
gibi, mevcut kazanılmış hakları da alt üst ederiz. Bu bakımdan 
raporun '1042. T.C. Emekli Sandığı ile ilgili öneriler' 
başlıklı bölümünün 1, '1044. Bağ - Kur ile ilgili öneriler'
başlıklı bölümünün 2. maddesindeki yaş kısıtlamalarına 
karşıyız. Sosyal Sigortalar uygulamaları hakkındaki görüşlerimiz, 
'11512. Raporda Yer Almayan öneriler' bölümünün 3.maddesinde 
açıklanmıştır.

C. Raporun '1043. SSK ile İlgili öneriler' başlıklı 
bölümünün 4. maddesinin 3.bendinde bahiskonusu edilen Ayakta 
Tedavilerde % 20 ilaç iştirak bedeli uygulaması hakkındaki 
düzenleme ile raporda yer almayan muayene ücreti (50S sayılı 
Kanuna 1912 sayılı Kanun ile eklenen ek Madde 2 ile getirilen) 
uygulamasına raporda açıklanan nedenler ve bu yolla kurumun elde 
edeceği gelirin kurumun bütçesine göre bir değer ifade etmemesi 
ve fakat sigortalılar ve emekliler ile bunların bakmakla



mükellef oldukları eş, çocuk, ana ve babaları yönünden ek mali 
yük haline gelmesi nedeniyle kaldırılması gerekli görülmektedir.

11512. RAPORDA YER ALMAYAN ÖNERİLER
1. Kurum kaçak işçi sorununu halledememiştir. Kurum kendi 

uygulamalarında kaçak işçiyi, aktif sigortalının % 20'si olarak 
kabul etmektedir. Bu değerlendirmeye göre, 1987 sonu itibariyle 
600 bin kaçak işçi varolduğu ve 1987 yılında kurumun prim 
gelirlerinin 1/5 oranında yani 340 milyar daha eksik teşekkül 
etmesine neden olduğu şüphesizdir. Bugünkü, idari para cezası 
uygulaması ile de sorunun halledilmesi mümkün değildir. Daha 
etkin ve önleyici tedbirler alınmalıdır.

2. Sosyal Sigortalar Kurumu gelirlerinin % 80'ninden 
fazlasını işçiler ve işverenlerden alman primler teşkil
etmektedir. Ancak, bu primlerin tahsilinde zorluklarla 
karşılaşıldığı, prim tahsil oranındaki düşüklüklerden 
anlaşılmaktadır. Yine yasal düzenlemelerden istenen sonucun
alınamadığı ve yeni yeni yasal düzenlemelere gidildiği üzülerek 
gözlenmektedir, örneğin, 3203 sayılı Yasa 1.6.1985 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, 22.5.1987 tarihinde 277 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 9.7.1987 tarihinde 3395 sayılı Kanun yayınlanmış, 
27.5.1988’ de’ de 323 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 
31.5.1988 tarihine kadar borçların ödenme süresi uzatılmıştır.

Bu nedenle, prim borcunu zamanında ödemeyen işverenlere 
caydırıcı nitelikte ağır para ve hapis cezası öngören
değişiklik yapılması, 506 sayılı Kanunun 3203 Sayılı Yasa
ile değişik 80 ve 3203 - 3395 sayılı Yasalarla değişik
140.maddeleri yeniden ele alınarak bu doğrultuda gerekli yasal 
değişiklik yapılmalıdır.

3. Emekli olma yaşını yükselten 3246 sayılı Yasa, 
inandırıcı ve sağlam gerekçelere dayandırılmamıştır. Yapılan 
düzenleme devlete olan güveni sarsmakta, 'hak' kavramının
yüceliğini zedelemektedir. Kurum gelirlerinin ekonomik biçimde 
değerlendirilmesi ve benimsenen sigorta sisteminin 
çağdaşlaştırılması halinde emekli yaşının yükseltilmesine gerek 
kalmayacaktır. Pek çok sosyal sorunu beraberinde getiren 3246 
sayılı yasa yürürlükten kaldırılmalıdır.

4. 506 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylık oranı % 85'i
geçmemektedir. Bu oran T.C. Emekli Sandığında % 100, Eağ-
Kur'da % 90'dır. Bu oranın Anayasanın eşitlik ilkesi gözönüne 
alınarak artırılması' için 506 sayılı Yasanın 61 ve 67.
maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

5. Sigortalının ölümü tarihinde aylık bağlanma hakkını 
kazanamayan ana ve babaya, sonradan bu şartların gerçekleşmesi 
halinde aylık bağlanabilmesi için 506 sayılı. Kanunun 69.
maddesinde gerekli değişikliğe gidilmelidir.

6. Sigortalının ölümü tarihinde almakta olduğu veya
bağlanmasına hak kazandığı malüllük veya yaşlılık aylığının her 
halükarda % 100’ü eşine ve diğer hak sahiplerine ölüm geliri
olarak intikal etmelidir.

7. 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda gerekli 
değişiklik yapılarak, Kurumun sigortalılara, T.C. Emekli 
Sandığı’nın iştirakçilerine yapmakta olduğu ikrazat kredisi 
gibi düşük faizle borç para verebilmesi hususu sağlanmalıdır.



8. 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu'na, 3395 sayılı
Kanunun 16. maddesiyle eklenen ek maddeler 2-3 ile getirilen 
değişikliklerle kazanılmış haklar kısıtlanmış ve
sigortalıların gelecek yıllarda üst gösterge tablosundan emekli 
olmaları önlenmiştir.

Yine, aylık bağlcima oranlarının çifte standarda bağlanmış 
olması yanında üst gösterge tablosunun tavan göstergesi ile 
gösterge tablosunun tavan göstergesi arasındaki derece ve 
kademeler üzerinden bağlanacak aylıklara ait oranların 
tesbitinin Bakanlar Kurulu’na bırakılmış olması (bugün için % 
5’i), sigortalıları kararsızlığa sürüklemekte ve politik 
çelişmelere neden olabilecek mahiyette görülmektedir. Her iki 
değişiklikle getirilen farklı uygulamalar ileride yeni 
farklılıklar ve şikayetlere neden olabileceğinden, gerekli 
yasal değişiklik yapılmalı, uygulamada birlik ve beraberlik 
sağlanmalıdır. çünkü zaman içinde tüm sigortalılar 1400 
göstergenin üzerinde bir göstergeden emekli olmaya hak 
kazanacaklar ve aylık bağlama oranları da kendiliğinden % 60'dan
% 50'ye düşecektir. Bu değişiklik 3216 sayılı Yasa ile getirilen 
yaş kısıtlamasını tamamlayan bir değişiklik olarak görülmektedir.

9. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 3395 sayılı 
Kanunun 17. maddesiyle eklenen geçici madde 5 ile, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, gösterge tablosunun en üst 
göstergesinden aylık almakta olanlar ile, aylık talebinde 
bulunmuş olup, işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge 
tablosunun en üst göstergesinden aylık almaya hak 
kazananlara, geçici gösterge tablosundaki derece ve kademeler 
üzerinden tanınan borçlanma hakkı uygulamasındaki hak 
düşürücü sonuç ve sebeplerin giderilmesi ve gösterge 
tablosunun değişik derece ve kademelerinden emekli olanlara da 
borçlanma hakkı tanıyan yasal değişiklikler yapılmalıdır. Anayasa 
Mahkemesinin bu maddeyi iptal eden kararı ile de haksızlık 
onaylanmış . ve idareye yeni bir fırsat doğmuştur.

10. Halen çalışmakta olan işçilere, sigortasız geçen 
çalışma sürelerini değerlendirebilmeleri hususunda yaseı 
değişikliği, yapılarak yeni bir borçlanma hakkı tanınmalıdır.

11. 3395 sayılı Kanunun 13.maddesi ile, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na 2098 sayılı Kanunla eklenen ek 1.maddenin 
2.bendi değiştirilmiş ve bu maddeye 3 ve 4.bentler ilave 
edilmiştir.

Ancak, 2098 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi ile getirilen ve 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu kanuna tabi 
işyerlerinde çalışanların hizmet hesabında bulunacak itibari 
hizmet sayısı toplamını borçlanma hakkı bu değişiklikle 
getirilmemiş, uygulamada farklılık yaratılmıştır. Yine aynı 
işleri diğer işkollarında yürüten işçilerin bu itibarı 
hizmet hakkından yararlandırılmaları hususu da bu farklılığı 
ikiye çıkaran bir değişiklik olarak görülmektedir.

Bu nedenle, hem kapsam genişlemesi sağlayan ve hemde eski 
çalışmalara ait itibari gün sayıları için borçlanma hakkı 
tanıyacak bir yasal değişiklik yapılmalıdır.

12. 1.1.1982 tarihinden önce yaşlılık aylığı bağlananlara 
ölenlerin hak sahiplerine ödenen aylıklarda, 1.1.1982 sonrası bu 
işlemleri yapanlar gibi, 5000 günden fazla ödenen her 24Ö 
günlük malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için, aylık
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bağlama oranının % 1 artırılma hakkı tanınmasının ortaya
çıkardığı eşitsizliğin giderilmesi için, 506 sayılı yasanın 61 ve 
67. maddelerinde değişiklik yapılmalıdır.

13. 506 sayılı Kanunun 72. maddesine göre Kurumun, İş 
Kazalarıyla Meslek hastalıkları, Hastalık, Analık, Malüllük, 
Yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım 
ve ödemelerde her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere 
bu kanun hükümlerine göre prim alması gerekmektedir. Ancak,
9.7.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı Kanunun 
15.maddesi ile, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 
müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden, çalıştığı en son 
kuruluş olarak ayrılmak suretiyle 506 sayılı Kanun hükümlerine 
göre malüllük, yaşlılık veya ölüm aylığı bağlananlara ödenecek 
sosyal yardım zamlarının bu kurum ve kuruluşlardan tahsili 
öngörülmüştür. Ama çalıştığı son kuruluş özel sektör olanlara 
ödenen sosyal yardım zamları yine kurumca karşılanmaktadır.

Sosyal yardım, sosyal devletin görevi olup devletçe 
karşılanmalıdır. Hatta bugüne kadar karşılıksız olarak Kuruma 
ödettirilen meblağlar da Devletçe Kuruma ödenmeli, Kurum bu 
fonları emeklilere zam olarak intikal ettirmeli ve bu yönde 
gerekli yasal düzenlemeye gidilmelidir.

14. Emekli sigortalılara sosyal yardım zammı 
uygulamasında, T.C. Emekli Sandığı emeklileriyle aradaki farkın
1.1.1988 tarihinden itibaren giderilmeye çalıştığı memnuniyetle 
gözlenmektedir. Ancak, gösterge tablosunun 1.derece 9. 
kademesinden maaş almakta olup, geçici gösterge tablosundan 
borçlanarak aylık almakta olanların sosyal yardım zammının bu 
kere artırılması ileriki uygulamalar bakımından tereddütle 
karşılanmaktadır. Sosyal yardım zamlarının T.C. Emekli Sandığı 
uygulamasında olduğu gibi her derece ve kademeden aylık almakta 
olanlara, aynı miktarlarda tediyesinin sağlanması Anayasanın 
eşitlik ve sosyal devlet ilkesi yönünden gerekli görülmektedir

15. 506 sayılı kanunun 79.maddesi, 3395 sayılı kanunun
5.maddesi ile değiştirilerek, ölçümleme sistemi ile, her türlü 
inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işler için uygulanan 
% 70 mukayese sistemi kaldırılmıştır. Yeni uygulama Kurumun
prim tahakkukunu menfi yönde etkileyen bir değişikliktir. 
İşverenleri çalıştırdıkları işçileri kuruma bildirmelerinde 
serbest bırakan ve kurumun kontrol ve mukayese imkanını
kısıtlayan bir uygulama olarak görülmektedir. Ayrıca 
değişiklikten evvelki her iki uygulamanın işverenleri yasal 
mükellefiyetlerini zamanında ve noksansız yerine getirmeye 
teşvik edici ve özendirici fonksiyonları maalesef gözardı 
edilmiştir. Yeni düzenleme ile getirilen para cezası uygulaması 
istenen ve beklenen sonucu vermiyecektir.

Bu bakımdan gerekli yasal değişiklik yapılmalı ve
Kurumun prim gelirlerini menfi yönde etkileyen ve yasal
mükellefiyetlerini yerine getirmeyen işverenleri koruyan 
uygulamaya son verilmeli, varsa aksayan yönleri düzeltilerek % 
70mukayese sistemine mutlaka dönülmelidir.

16. 506 sayılı Kanunun 77/c bendi uygulamasının aksayan 
yönleri, 3395 sayılı Kanunun 17. maddesi ile aynı kanuna eklenen 
geçici madde 5'in (geçici gösterge tablosunda borçlanma hakkı) 
uygulaması ile daha belirgin bir hüviyet kazanmıştır. Toplu iş 
sözleşmelerinin zamanında imzalanması mümkün olamıyacağına, yine



3395 sayılı Kanunun, 16.maddesi ile 506 sayılı kanuna eklenen ek 
madde 1 ve 2 ile getirilen değişikliklerde dikkate alındığında 
77/c bendi uygulamasının çalışanların aleyhine doğurduğu ve 
doğuracağı menfi sonuç daha iyi anlaşılacaktır.

Eu bakımdan madde değiştirilerek, her aya ait primin c ay 
kazançları içinde kabul edilmesi, sadece idare ve kasa 
mercilerinde verilen karara müstenid olmaları nedeniyle gecikme 
zammından muaf' tutulmaları hususunda gerekli yasal düzenleme 
yapılmalıdır. Bir yönden de bu değişiklik, daha çok prim alınması 
yönünden kurumun lehine olacaktır.

17. 506 sayılı Kanunun 32.maddesine, 3395 sayılı kanunun 
3.maddesi ile eklenen (e) fıkrası ile, sigortalılara yurt 
dışında tedavi imkanı sağlanmıştır.

Aynı Kanunun 32-36. maddelerinde gerekli değişiklik 
yapılarak bu haktan, kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, 
malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarında istifade 
edebilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca bu hakkın yürütümünde 
karşılaşılan bürokratik engeller asgariye indirilmelidir.

18. Tarım ve ormanda çalışanları ' yasal güvenceye 
kavuşturacak önlemler alınmalıdır, Eu düzenlemeler yapılırken, 
tarım ve orman işinin özelliklerini ve tarımsal alanda 
gelişmeyi daha ileri götürecek etkenlerin önemini dikkate alan 
bir yaklaşımla çalışanlar arasında çalıştırma şartları bakımından 
yürürlükteki iş mevzuatı temel ilkeleri aynen benimsenmelidir.

19. Tarım, orman,avcılık ve balıkçılık işkolunda meslek 
hastalıkları tesbitleri yapılmalı ve çalışanlar bu imkandan 
biran evvel yararlandırılmalıdır.

20. Tarım işçilerinin kırsal bölgelerde ve dağınık bir 
şekilde yürütülmeleri nedeniyle bu kişilerin, sağlık 
hizmetlerinden istifadeleri çok zor olmaktadır. Sosyal 
Sigortalar Kurumunca her türlü muayene ve tedavi için gerekli 
alet ve cihazlar ile donatılmış araçlarla seyyar sağlık hizmeti 
verilmesi hususunda çalışmalar yapılmalıdır.

21. Tarım işlerinin özel durumları dikkate alınarak, geçmiş 
hizmetlerini borçlanabilmeleri hususunda yasal değişikliğe 
gidilmelidir.

Keyfiyet saygı ile arzolunur.

H.Avni YAZICI 
Türk-lş Sosyal Güvenlik 

Uzmanı

1152. TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU'NÜN
GÖRÜŞLERİ

1. ülkemizde, aile yardımları, Toplu İş Sözleşmelerinin 
konusu olmakta ve gelişmektedir. Bu itibarla Aile Yardımları 
Sigortasının ayrıca kurulması gereksiz olacaktır. Bütün buna 
rağmen, bu sigortanın kurulması yoluna gidilecekse de finansmanın 
tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır, çünkü bugün ülkemizde 
sigorta primleri % 41 gibi çok yüksek oranlara ulaşmıştır

2. Konfederasyonumuz, ülkemizde tam istihdamın
sağlanamadığını gözönünde tutarak 'işsizlik Sigortasının' 
kurulmasını erken bulmaktadır, çünkü hiç iş bulamadığı için 
en ufak bir sosyal güvenlik hakkına dahi sahip olamayan geniş



bir kitle mevcutken, esasen büyük ölçüde sosyal güvenlik 
imkanı tanınmış çalışan kesime işsizlik sigortası ile yeni bir 
imkan yaratılması adaletsiz bir sonuç olacaktır, ülkemizde 
sosyal güvenliğin dikey genişlemesi değil, yatay genişlemesi 
hedef olmalıdır.- Esasen ülkemizde, işsizlik sigortasını 
karşılamak üzere îş Kanunu’nda 'kıdem tazminatı' müessesesine 
yer verilmiştir.

FERHAT ÎLTER BÜLENT PİRLER

1153. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KGNFEDERASYOSLNIM GÖRÜŞLERİ
1. Bakanlar Kurulunun 87/11995 sayılı kararı ile Eağ-Kur 

yasasında sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlanacak 
aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler yeniden 
düzenlenerek esasen 12 olan basamak sayısı 24'e çıkarılmıştır.

Ancak:
1.basamaktan 6.basamağa kadar her basamaktan 1 yıl, 

6.basamaktan 12. basamağa kadar her basamakta 2 yıl, 
12.basamaktan 24.basamağa kadar ise her basamakta yine 1 yıl 
bekleme şartı aranılmıştır.

Sigortalılardan, mevcut 12 basamağı dikkate alarak, 
durumlarına uygun bunlardan herhangi birini seçmiş olmaları, 
getirilen 24 basamağa ulaşabilmelerini 12 yıl gibi uzun bir süre 
daha prim ödeyerek esasen ileri yaşta bulunmaları nedeni ile bu 
basamaktan aylığa hak kazanabilmelerini bir bakıma imkansız hale 
getirmiş, sosyal güvenliklerinin iyileştirilmesi düşünülürken 
mağdur edilmelerine neden olmuştur.

Bağ-Kur sigortalılarının bu mağduriyetlerinin giderilerek 
gerçekten sosyal güvenliklerinin iyileştirilmesi ve getirilen 
24.basamağa erişebilmeleri için yasal düzenleme ile
kendilerine yeni duruma göre basamak düzeltme imkanı
sağlanmalıdır.

2. îsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıların sağlık sigorta primi 
ödemeleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı, kendi isteklerine
bırakılmalıdır.

3. Hizmet borçlanması yapacak olan sigortalılara 
borçlanma için belirli bir süre tanınmamalı, yaş ve hizmet
sürelerini tamamlayanlardan 3 yıl bekleme şartı aranılmadan 
emeklilikleri gerçekleştiriİme1idir.

4. Ekonomik ve diğer nedenlerle dar boğazlarla karşılaşan 
prim ödeme aczi içerisinde bulunan Küçük Esnaf ve Sanatkarlara, 
devletçe veya bu konuda oluşturulacak fonlardan destek ve yardım 
sağlanmalıdır.

A.Turhan KÜLAH 
1154. MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞLERİ

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a devlet yardımı 
yapılmadığı bildirilmekte ve bu kurumlara devlet desteği 
yapılması istenilmekte ise de, devlet sosyal güvenlik
kuruluşlarını kurmakta, bu kuruluşlara vergi muafiyeti 
tanımakta ve bu kurumlara yapılan prim ödemelerine vergi 
indirimi sağlamaktadır.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almayan 65



yaşından büyük muhtaç vatandaşlar ile 65 yaşından küçük 18 
yaşından büyük sakat ve muhtaç vatandaşlara devletçe aylık 
ödenmekte, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonundan 
yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunulmaktadır.

Kaldı ki Sosyal Sigortalar ve P.ağ-Kur'un topladığı primler 
dağıttığı aylık ve diğer ödemeleri fazlasıyla karşılamaktadır.

öte yandan, sözkonusu kurumlara devlet tarafından yardım 
yapılması bütçe imkanları bakımından mümkün bulunmamaktadır.

ERDOĞAN ÖZDAĞ

116. TABLOLAR
1161. T.C.EMEKLİ SANDIĞI ÎLE ÎLGÎLÎ TABLOLAR

Tablo: 11 - T.C.Emekli Sandığı İştirakçilerinin Yıllar itibariyle 
Sayısı, Hizmet Süreleri, Dereceleri ve Yaş Grupları

Yıllar Sayısı Hizmet Grubu Adet

1978 1.200.000 1 yıldan az 109.608
1979 1.225.000 1-5 yıl 354.496
1980 1.250.000 6-10 '’ 340.413
1981 1.415.000 11-15 " 263.976
1982 1.422.000 16-20 ' ' 172.339
1983 1.429.500 21-25 ' 1 135.682
1984 1.434.500 26-30 '' 56.373
1985 1.441.000 30'dan çok 17.113
1986 1.444.000
1987 1.450.000 Toplara 1.450.000

EMEKLİLİĞE ESAS

Dereceler Adet

1 24.590
2 20.714
3 34.064
4 39.211
5 60.396
6 95.431
7 135 .070
e 187.650
9 198.386

10 203.014
11 142.523
12 103.280
13 98.151
14 68.925
15 38.595

Toplam 1.450.000

YAŞ GRUPLARI (1987 YILI S

Yaş Grubu Adet

18'den az 907
18-23 196. 862
24-29 74,,825
30-35 339 . 705
36-41 230,.698
42-47 173.,357
48-53 84 .351
54-59 38,.137
60'dan Yuk. 11 . 158

Toplam 1.450 .000



Tablo: 12 - TC Emekli Sandığı İştirakçilerinin Cinsiyete Göre
Ayırımı (1987)

Cinsiyeti Adet

Kadın 339.224
Erkek 1.110.776
Toplam 1.450.000

Tablo: 13a - T.C. Emekli Sandığı'nca, Emekli, Adi Malullük, 
Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlara ve Bunların 
Kanunen Eakmakla Yükümlü Olduğu Aile Fertlarine 
ve Dul Yetim Aylığı Alanlara Yapılan Sağlık 
Yardımları (Milyon TL)

Tedavi
İyileştirme 
Protez,Alet İlaç Toplam

Yılı Kişi TL. Kişi TL. Kişi TL. Kişi TL.
1987
1988(1)

1063000 10294 
609524 6672

182094 6203 
108732 4034

2689000 26997 
1657636 23738

3934094 43494 
2375892 34444

(1) 6 Aylık

Tablo: 13b - T.C. Emekli Sandığı'ndan Emekli, Dul ve Yetim 
Aylığı Alanların Türlere Göre Dağılımı ve Yıllık 
ödenen Aylık Toplamı ( 1988 Yılı İkinci Yarısı 
İçin) (Milyon TL)
Aylık Alanlar Kişi ödenen Aylık
Emekliler 340715 483.688
Vazife malûlleri 4067 3 . 647
Adi malûller 15121 12.504
Dul ve Yetimler 291642 177.036

651545 681.875

Not: Ayrıca 631669 Dosyadan yıllık 114.075 milyon sosyal yardım 
zammı ödenerek,hâzineden tahsil edilecektir. (Kişi)

Aylık Alanlar 1984 1985 1986 1987 1988
Emekli, Malül 331.540 340.404 348.366 355 .332 O C O Ort-5 *-> -J . j
Dul-yetim 246.309 256.803 260.583 268.682 291.642

577.849 597.207 608.949 624 .014 551.545
Not: Sandığa tabi hizmeti olup, diğer sosyal güvenlik 

burumlarından aylık alan (Sandıkça aylık hissesi ödenen) 
1984 yılında 73852, 1985 yılında 82935, 1986 yılında 95918,
1987 yılnda 106.890 kişi dahil edilmemiştir.



Tablo: 14 - T.C. Emekli Sandığınca ödenen En Yüksek, Ortalama ve 
Alt Sınır Aylıkları (1.7.1988 tarihi itibariyle) 
(Sosyal Yardım Zammı Dahil)

En Yüksek Aylıklar 
(30 yıl hizmet için) Ortalama Aylıklar

Emekliler 160240

Vazife ve
Harp Mal. 135425

Adi Malül. 127888

Dul/Yetim 116265

İstiklal 35000 
Mad.Alan.

Vatani
Hizmet Aylığı 
-Kendisi 70000 
-Eşi 55000
-Yetimi 40000

Altsınır Aylıklar.

Org.Gn.Yasama 
Organı Üyeleri,
Bakanlar
Göst.1400+3600 470000

Müsteşar,Vali 
Hakim
Göst.1400+2700 398000

Prf.Kd.Alb.
Hakim gös.
Göst.1400+2400 374000

Genel Müd.
Müst.Yrd.
Göst.1400+1950 338000

Doktor,Eczacı,
Veteriner
Göst.1400+1500 232000

Kendisi yaya 
Dul/yetim üç 
kişi 102000

Dul/yetim iki 
kişi 98800

Dul/yetim bir 
kişi 95600

öğretmen,
Mühendis,
Emniyet Müdürü,
Daire Bşk. <
Göst.1400+1200 278000

Yüksek öğrenimli 
Memurlar 1. 
derece 4.kademe 
Göst.1400+900 254000

Not: Bazı görevler için hayatta bulunan emeklilere bazı şartlarla 
ödenen (azami 250.000, asgari 42.500 TL.) Makam veya Yüksek 
Hakimlik Tazminatı dahil edilmemiştir.



Tablo: 15 - Devlet Memurları ile Emeklilerin Gelir Mukayesesi
(Temmuz 1988)

Çalışanların Eline 30 Yıllık Hizmeti ile 
Geçen Net Aylık Emekli olanın Aylığı

Görev ünvanları (2 Çocuklu) (SYZ Dahil)

Orgeneral-Oramiral 975.422 470.000
Tümgeneral-Tümamiral 841.954 422.000
Genel Müdür 567.452 338,000
Kıdemli Albay 629.856 374.000
Daire Başkanı 454.391 278.000
şube Müdürü(Yüksek Okul)
(1/4+900) 355.875 254.000
şube Müdürü(Yüksek Okul)
(2/1+600) 315.879 202.400
şube Müdürü(Lise mezunu)
(3/1+450) 262.362 179,600
Uzman,Kontrolör,Şef (Lise
Mezunu) (4/1+300) 193.376 159.200
Memur (Ortaokul) (5/9) 152.225 150.800
Memur (ilkokul ) (7/9) 137.746 132.800

1162, BAĞ-KUR'la ÎLGÎLÎ TABLOLAR 
1582-1987 YILLARI ARASINDA YAPILAN FAALİYETLER

1. 1982 yılında 94.850 sigortalının kayıt tescili
yapılmış, 31.12.1982 tarihine kadar giriş bildirgesi 
dolduran sigortalı sayısı toplam 1.485.846'ya ulaşmıştır. 
Aktif sigortalı sayısı 1.203.803'dür. Malüllük aylığı bağlanan 
sigortalı sayısı 1.037, yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı sayısı 
11.210, ölümleri dolayısıyle hak sahiplerine aylık bağlanan 
sigortalıların toplamı 21.711'dır. Toplam dosya sayısı
157.315'dir.

2. 1983 yılında 252.167 sigortalıya giriş bildirgesi
doldurularak, giriş bildirgesi dolduranların sayısı 1.738.013'e 
ulaşmıştır. Aktif sigortalı sayısı ise 1.401.270'dir. Malüllük 
aylığı bağlanan sigortalı sayısı 1.314, yaşlılık aylığı 
bağlananların sayısı 10.377 ve ölüm' dolayısıyla hak sahiplerine 
aylık bağlananların sayısı 9.165 kişiden ibarettir. Toplam 
dosya sayısı 178,171'dir.

3. 1984 yılında 223.138 sigortalıya giriş bildirgesi
doldurularak giriş bildirgesi dolduranların sayısı 1.961.151'e 
ulaşmıştır. Aktif sigortalı sayısı ise 1.578.281'dir. Malüllük 
aylığı bağlanan sigortalı sayısı 1.494, yaşlılık aylığı 
bağlananların sayısı 17.547 ve ölüm dolayısıyla hak 
sahiplerine aylık bağlananların sayısı 6.190 kişiden ibarettir. 
Toplam dosya sayısı 208.088'dir.

4. 1985 yılında 202.540 sigortalıya giriş bildirgesi
doldurularak giriş bildirgesi dolduranların sayısı



2.163.691'e ulaşmıştır. Aktif sigortalı sayısı ise
1.681.747'dir. Malüllük aylığı bağlananların sayısı 1.322, 
yaşlılık aylığı bağlananların sayısı 33.273 ve ölüm dolayısıyle 
hak sahiplerine aylık bağlananların sayısı 11.413 kişiden 
ibarettir. Toplam dosya sayısı 259.096'ya ulaşmıştır.

5. 1986 yılında 252.105 sigortalıya giriş bildirgesi
doldurularak, giriş bildirgesi dolduranların sayısı toplam 
2.415.796'ya ulaşmıştır. Aktif sigortalı sayısı ise 
1.823.719'dur. Malüllük aylığı bağlanan sigortalı sayısı 1.373, 
yaşlılık aylığı bağlananların sayısı ise 43.720 ve ölüm
doyayısıyle hak sahiplerine aylık bağlananların sayıyı
13.132 kişiden ibarettir. Toplam dosya sayısı 233373'dir.

6. 1987 yılında 171.302 sigortalının kayıt ve tescili
yapılmış, giriş bildirgesi dolduranların sayısı 2.587.098'e
ulaşmış, aktif sigortalı sayısı 1.937.727'dir. Malüllük aylığı 
bağlanan sigortalı sayısı 1.402, yaşlılık aylığı bağlanan
sigortalı sayısı 32.698 ve hak sahipleri toplam sayısı 13.415 
toplam dosya sayısı 323.558'dir.

Bu faaliyetlerle ilgili yapılan işlemler ekli tablolarda
gösterilmiştir.



12. FİNANSMAN YAPIŞIMIN RASYONALtZRSYÖNÜ 
121. T.C.EMEKLİ SANDIĞI

T.c.Emekli Sandığı kuruluş ve işleyişini sağlayan 5434 
sayılı Kanun, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurulması ve 
işletilmesine dair olan 26.6.1938 tarihli ve 3460 sayılı kanuna 
atıftan dolayı tamamen iktisadilik prensiplerine
dayandırılmıştır. Gelişen Türkiye imajına uygun olarak 1938 
yılında yürürlüğe konulan 3460 sayılı Kanun gerçekten Türkiye 
için isabetli ve son derece faydalı müesseseler getirmiştir. 
Gelişme süreci içindeki

Türkiye'de hem ülkenin iktisadi, sınai ve hizmet 
sektörlerinde ihtiyacı olan çok sayıda müessese kurulacak, hem bu 
müesseseler karlılık esaslarına göre çalışacaklar, bu arada da 
kendi hizmetlerini yürütme ve geliştirmeye ihtiyaç duyacakları 
sermaye ve kaynaklarını sağlayacaklardır. Bir sosyal güvenlik 
kurumu olan sandık da, kuruluşunda bu amaç çerçevesinde 
düşünülmüş, 1.1.1950 tarihine kadar Devlet Memurlarının Sosyal 
Güvenlikleri Bütçe Sistemine göre yürütülmekte iken, bu 
tarihten sonra tamamen primli sisteme geçirildiği gibi, karlılık 
gayesi de hedef seçilerek kaynak (karşılık) birikimi sağlanması 
ön plana alınmıştır. Nitekim 1950 - 1965 döneminde bu gaye 
gerçekleştirilerek, kurumun varlık ve karlılıkları bu dönemde 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, zamanla iştirakçilerimiz aynı 
zamanda Devletin memurlarını oluşturması,-memur (iştirakçi) 
sayısının tabiatiyle artış seyrinin yavaş elmasına mukabil 35-40 
yıllık sürede ve ülkemizdeki emeklilik sisteminin kolaylığı 
yüzünden, emekli sayısının çabuk artışı, bilhassa ülkemizdeki 
zaman-zaman meydana gelen ve uzun süre devam eden enflasyonlar 
kaynak ve karşılık ayırma imkanını yok ettiği gibi,yeni 
karşılıklar ayrılmasına da imkan bırakmamıştır.

1211. T.C.EMEKLİ SANDIĞININ GELİRLERİ 
A. Kanuni Gelirler

Sandığın Kanuni gelirleri, ana gelirlerini teşkil etmekte 
olup; iştirakçilerinin, iştirakçiliklerinden dolayı her ay 
alınıp, kurum karşılıklarıyla birlikte, Sandığa sağlanan 
gelirlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır.

a. Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin 
emeklilik keseneğine esas tutulan aylık tutarlarının ilk ay için 
% 25 giriş keseneği ve aynı miktarda kurum karşılığı,

b. İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık 
tutarlarının her ay kesilecek % 12 si kesenek (1988 yılında % 11 
olacaktır) ve buna ilavpten kurumlarca verilecek % 20 kurum 
karşılığı (1988 yılında % 19'dur).
Sandığın en büyük gelir dilimini teşkil eden bu oranlar (kesenek 
ve karşılıklar) 1.1.1950 tarihinde % 5+5 iken , 1.3.1959
tarihinde % 6+6, 1.3.1969 tarihinde % 3+14, 1.3.1981 tarihinde %



10+18, 1.1.1987 tarihinde % 11+19, 1.1.1989 tarihinden itibaren
de % 12+20 oranında yükseltilmiştir.

Görüldüğü üzere, ilk kesinti oranları (% 5+5) uzunca bir 
süre Sandığın giderlerini karşıladığı gibi, karşılık ve emlak 
birikimini sağlamış, 1959 yılından sonra bu oranlar, bilhassa son 
yıllarda oldukça yükseltilmek ihtiyacı görülmüş ve % 32 gibi
maksimum bir orana yükseltilmiştir.

c. Emekliliğe esas aylık veya ücretlerde meydana gelen 
(terfi ve yükselmelerde) artışa ait ilk artışın tamamının, artış 
keseneği ve aynı miktar kurum karşılığı,

d. Vazife veya Harp mamüllerine aktüeryal hesaplara göre 
erken aylık tahsisinin karşılığını teşkil eden ve her yıl kurum 
bütçelerinin aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 4’ü
oranında verilecek ek karşılıklar (1.1.1950 tarihinde % 1,
1.3.1981 tarihinde % 2, 1.1.1987 tarihinde % 3 dür)

\ ■
e. iştirakçilerin emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilen 

hizmetlerinin zamlarını teşkil eden (fiili hizmet süresi zamları, 
itibari hizmet süresi zamları gibi) ilave süreleri için kesenek 
ve karşılık oranında (% 11+19, 1989 yılında % 32) alınan kesenek
ve karşılıklar,

f. Geçmiş . hizmet borçlanmaları ve tamamlayıcı hizmet 
borçlanmaları karşılığı iştirakçilerin borçlandıkları meblağların 
tahsilatından kesilen paralar,

g. İnzibati para cezaları, bağışlar v.s. gelirler.

B. Yatırım Gelirleri

Sandığın gelir-gider arasındaki yıllar itibariyle müsbet 
farkını teşkil eden gelir fazlası yukarıda da belirtildiği üzere,

a. Menkul Kıymetlere,

1) a. Hisse Senetlerine
- D.B.Deniz Nakliyat T.A.Ş.
- Eskişehir çimento Sanayiine
- T.c.Merkez Bankasına
- Emek inşaat ve İşletme A.O.
- Emek Turistik T.Ltd.şirketine
- Petlas Lastik San.ve T.A.ş.
- Taksim Otelcilik A.ş.
- Tutum Bankasına
- Modern Ofis Makinaları A.Ş.

2) Tahvil ve mevduat olarak bankalara yatırıldığı gibi,
3) iştirakçilere. Sandık bütçesinden ayrılan paradan 

verilen borçlara ilişkin oluşan para,

b. Gayri Menkullere

1. Turistik Otellere 
Foça ve Kuşadası Tatil Köylerinin kiraları, yabancı
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işleticilerden döviz karşılığı Türk parası olarak tahsil 
edilmektedir.

2. Site, îşhanı. Oto Gar, Plaj 
İstanbul'da; Lale Sitesi, Hisarpark îşhanı, Onur îşhanı, 
Serklederyon Bloku, Karaköy Emek îşhanı, Nurhan îşhanı, Tarabya 
Plajı, Otopark, Ankara'da Ulus, Anafartalar, Kızılay, Rüzgarlı 
îşhanları, Bursa'da Santral Garajı, Eskişehir'de garaj gibi Emek 
înşaat ve İşletme A.O. tarafından işletilen ve kar tercii aynen 
bu şirketçe işletilen turistik oteller gibi işleme tabi tutulan 
taşınmaz mallardır.

1212. T.C.EMEKLİ SANDIĞI GİDERLERİ

Sandığın giderlerinin ana bölümünü, kuruluş ve hizmet gayesi 
esas alındığında 13.maddesinde tadat edilen ve Sandık Bütçesinden 
karşılanması gereken,

- Emekli, Adi Malüllük, Vazife Ve Harp Malüllüğü, Nakdi 
Tazminat Kanunu gereğince Vazife malüllüğü aylıkları, Evlenme 
İkramiyeleri, Toptan ödemeler, Keserek İadeleridir.

Bu görevler için yapılan ödemeler, Sandık gelirlerinin 
karşılık gösterildiği ve ana hizmeti teşkil eden görevler
itibariyle gelirleri ile karşılanması gereken harcamalar teşkil 
etmektedir.

- Hazine veya kurumlar adına ödenip, ödendikten sonra bu 
yerlerden tahsil edilen;

Emeklilik ikramiyeleri, ölüm yardımları, sosyal yardım 
zamları, vatani hizmet aylıkları, makam ve yüksek hakimlik
tazminatları, yaşlı ve sakat vatandaşlara bağlanan 
aylıklar, emekli, dul ve yetim aylıklalarında diğer sosyal
güvenlik kurumlarınca ödenmesi gereken hisseler, vergi
iadeleridir.

Bu ödemeler, Sandık Bütçesinden karşılanmayıp, özel kanunlar 
gereğince emeklilikle alakalı ödemeler olmakla beraber Sandıkça
ödenip, ödendikten sonra Hazine veya ilgili kurumiardan tahsil 
edilen; dolayısıyle, Sandığın sadece aracı olduğu ödemeleri 
teşkil etmektedir. Bu ödemeler için, Sandık Bütçesinden bir 
meblağ karşılanmamakla beraber ödenip, tahsili için geçen zamanda 
cüzi bir faiz kaybı söz konusu olmaktadır.

Tablo: 16 - Emekli Sandığı'nm Giderleri (TL)

1 9 8 6 1 9 8 7

Sosyal Yardım Zammı 133. 586.697 .953 255 915.,355 ..927
Emeklilik ikramiyeleri 39. 328.675 .191 32 .189.988 .430
Emekli ölüm Yardımı 475 .199.038 387 .,030.. 271
Vatani Hizmet Aylıkları 2, 575 .595 .716 1 .420 .484 .060
Tazminatlar 708.892. 161 2,,873,.990..680
Müşterek Emekliler(Aylık+SYZ) 12. 392. 788. 033 17 . 553.921 .502
Yaşlı ve Sakat Kişi Aylıkları 33. 450. 887 .618 33 .758,.684..870
(2022 S.K.)
Vergi İadeleri 53 .041 . 025.645 72..686,,595,.770

Toplam 275..559.761 .355 426 .786 .051 .510



Sandığın kanuni ve plasman gelirlerinin, yükümlülerinden 
doğan ödemelerin karşılama oranı 1983 yılında % 101, 1984 yılında 
% 101, 1985 yılında % 84, 1986 yılında % 82, 1987 yılında ise %.
85 olmuştur. 1988 yılında ise % 74 olması beklenmektedir.

Karşılama oranındaki eksiklik 1985 yılında 44.613 milyar TL, 
1986 yılında 75.522 milyar TL ve 1987 yılında 45.957 milyar TL 
hâzineden karşılanmak suretiyle tamamlanmıştır. 1938 yılında da 
214.400 milyar TL talep edilmektedir.

Sandık 1425 Sayılı Kanun'un yürürlükteki 14 ncü maddesinin 
"Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları 
karşılayamadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine, Maliye 
Bakanlığı bütçesinin sosyal transferleri bölümüne bu husus için 
konulacak ödenekten sandığa tediyede bulunulur" hükmü gereğince 
gelir ve gideri arasındaki gider fazlasını bu hüküm gereğince 
sağlamıştır.

Gelir ve gider arasındaki menfi farkın büyümesinin nedeni 
katsayı artışlarının gelir ve giderlerdeki etkisinin değişiklik 
göstermesinden kaynaklanmaktadır, örneğin katsayıdaki (1} emsal 
artışı gelirde ancak yılda 4.982 Milyar lira artış sağladığı 
halde, giderde 8.505 Milyar lira artış sağlanmaktadır.

Bu noktadan hareketle, Sandığın 1989 - 1994 yılları
arasında ülkemizdeki genel konjonktürün aynen devam etmesi ve 
Sandığın beklenmiyen başka önemli bir gelir - gider kalemi de 
ortaya çıkmaması halinde, bu devre için yapılan tahmini gelir 
- gider rakamlarının tetkikinde açığın 1988 yılma göre, yıllar 
itibariyle aşağıdaki gibi bir artış seyri göstereceği tahmin 
edilmektedir.
Tablo: 17 - TC Emekli Sandığı Gelir-Gider Tahmini (Milyar TL)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Gider 778,0 896,4 1.022,8 1.184,3 1.388,9 1.656,6 2.017,6
Gelir 575,3 690,6 796,5 927,8 1.097,0 1.322,3 1.667,2
Fark -202,7 -205.8 -226.3 -256.5 -291.9 -334 .3 -350.4



Tablo: 18 - T.C.Emekli sandığı'nm Yasal ve Yatırım 
Gelirlerinin (5) Yıllık Reel Miktarı ile 1988 
Yılı Talimini Miktarı

(Milyar TL)
GELİRİN CİNSÎ 1983 1984 1985 1986 1987 1988
%25 İşe Gir.Kes. 
ve Kur.Karşılığı 0.7 1.4 1.4 2.3 3.4 2.5
%11 îşt.Kes.Kes. 34.3 44.7 57.2 76.4 177.1 155.1
%19 Kur.öd.Ka.T. 60.9 77.7 100.3 133.5 194.0 257.0
%100 Art.Ke.K.T. 2.0 6.4 4.9 6.4 11.5 15.2
%4 Kur.Alı.Kar. 6.4 10.9 13.5 15.3 26.5 48.4
öte.Gel.(F.H.Z. 
ÎT.H.Z.V.S) 8.5 8.9 10.1 13.9 20.6 14.9
1.Yasal Gel.Top. 113.1 150.2 187.5 248.0 373.3 495.4
2.Yat.Gel.Top. 11.6 19.0 22.9 34.4 48.0 62.5
3.Yön.Gid.Top. 2.7 3.9 5.4 7.6 11.4 17.4

GEN.TOP(1+2+3) 127.5 173.2 215.9 290.1 432.8 575.3

5434 S.K.Geç.146. 
Mad.Ger.Hâzineden 
Alınan para 4.6 6.4 44.6 75.5 45.9 214.4

SON TOPLAM 132.2 179.7 260.5 365.6 478.8 789.7



Tablo: 19 - T.C.Emekli Sandığı'nın Giderlerinin (5) Yıllık 
Reel Miktarı ile 1^88 Yılı Tahmini Miktarı

(Milyar TL)
YASAL GİDERLER 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Emekli Aylıkları 83.7 113.3 167.7 230.6 314.1 489.0
Vazife Mal.Aylık 0.9 1.1 1.3 1.8 2.4 3.7
Adi Maliil ayl. 2.4 3.3 4,5 6.0 7.9 12.3
Emek.Dul Y.Ay. 24.7 34.4 52.4 67.2 88.1 137 .2
vaz.Mal.D.Y.Ay. 4.9 6.0 7.5 10.6 13.5 21.1
Adi.Mal.D.Y.Ay. 1.3 1.8 2.4 3.2 4.0 6.3
AYLIK.TOP.(1) 118.0 160.0 236.1 319 .6 430.3 669.9
Evlenme îkr.Top. 
öd.Kes.ladl.ve 
öteki ödemeler 0.6 0.9 1.4 1.6 2.0 1.7
Sağlık Yardıml. 4.3 7.2 13.4 24.3 44 .3 64.9
TOPLAM (2) 4.9 8.1 14.8 26.0 46.3 66.6
YATIRIM GİDE.(3) 0.2 0.3 0.8 2.4 22.8 24.0
yönetim gide.(4) 2.7 3.9 5.4 7.6 11.4 17.4
GENEL GİDERLER
TOPLAMI 125.9 172.4 257.2 355.5 511.0 778.0
( 1 + 2 + 3 + 4 )



Tablo: 2 0 - 6  Yıl Süre İle Mevcut Konjonktür Devam Ettiği 
Takdirde Sandık'm (6) Yıllık Muhtemel Gelirleri

(Milyar TL)
GELÎRÎN CİNSÎ 1989 1990 1991 1992 1993 1994
%25 Gir.Kes.Kur.
kargılığı 
%12 îşt.Kes.Em.

2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0
Keseneği
%20 Kur.öd.KarŞ.

186.1 203.0 219.9 236.9 253.8 270.7
Tutarı
%100 Art.Kes.ve

297.6 324.6 351.7 378.7 405.8 432.8

Kargılık Tutarı 
%4 Kuruml.Alman

16.8 18.3 19.8 21.4 22.9 24.4
Karşılık 
öteki Gelirler(

53.3 58.1 63.0 67.8 72.7 77.5

F.H.Z.lt.H.Z V.S) 17.5 19.1 20.7 22.3 2.3.9 25.5

1.YASAL GELİR.
TOPLAMI 574.2 626.5 678.7 730.9 783.1 835.3

2.YATIRIM GELİR.
TOPLAMI 

3.YÖNETİM GİDER.
93.7 140.6 210.9 316.4 474.6 747.9

TAHSİLATI 22.6 29.4 38.2 49 .'7 64.6 83.9

GENEL TOPLAM
( 1 + 2 + 3 ) 690.6 796.5 927.8 1097.0 1322.3 1667.2



Tablo: 21 - 6 Yıl süre ile Mevcut Konjonktür Devam Ettiği 
Taktirde Sandığın (6) Yıllık Muhtemel Giderleri

(Milyar TL)
YASAL GİDERLER 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Emekli Aylıkları 572.8 586.8 635.7 684.6 733.5 782.4
Vazife Mal.Ayl. 4.1 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0
Adi Mal.Aylıkl. 13.5 14.7 16.0 17.2 18.4 19.7
Emekli Dul Yetim 152.3 164,7 178.4 192.1 205.8 219.6
Vaz.Ma.Dul.Yet.
aylıkları 23.2 25.4 27.5 29.6 31.7 33.8
Adi Mal.Dul.Yet. 
Aylıkları 7.0 7.6 8.2 8.9 9 5 10.1
Aylıkl.Topl.(1) 743.1 803.8 870.8 937.8 1004 .8 1071.8
Evi.ikr.Top.öd.Kes.
iadi.ve öteki öd. 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.7
Sağlık yardımları 97 .4 146.7 220.0 330.1 495.1 742.7
TOPLAM (2) 99.3 148.7 O O O *3 L. C. C. • O 332.5 497.7 745.4
Yatırım Gider.(3) 31.3 40.7 52.9 68.8 89.4 116.3
Yönetim Gider.(4) 22.6 29.4 38.2 49.7 64.6 83.9
GENEL GİDERLER
TOPLAMI (1+2+3+4) 896.4 1022.8 1184.3 1388.9 1656.6 2017.6

122. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SSK mevzuatına göre hastalık-analık sigortası ile işkazası, 
meslek hastalığı sigortasının kısa vadeli yardımları, dağıtım, 
işkazası, meslek hastalığı sigortasının uzun vadeli yardımları 
(daimi işgörmezlik ve ölüm) ise fon biriktirme sistemine göre 
finanse edilmektedir.

506 sayılı kanun ve bunu tadil eden veya tamamlayan ek 
yasalarda belirtilen uzun vadeli (malüllük, yaşlılık, ölüm) 
sosyal sigorta yardımlarının finansman sistemi genel ortalama 
prim sistemi veya daha geniş çevrede bilinen deyimi ile 
kapitalizasyon (fon biriktirme) sistemidir.

Bu sistem içinde devamlı olarak uygulanmak üzere sabit bir 
ortalama prim (nazari olarak) tesbit edilmekte ve bu (bazı 
değişikliklerle) uygulana gelmektedir. Bu suretle, her hangi bir 
zamanda birikmiş matematik karşılıklar ile ileride ödenecek 
primlerin bugünkü değeri ve ileride ödenecek bütün 
yardımların (yani, bugün ödenmekte olan emekli aylıkları ile 
ileride ödenmesi gerekeceklerin) bugünkü değeri arasında bir 
denge kurulması öngörülmüştür.

Nitekim; bunu sağlamak maksadıyla, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Yasasının 137.maddesi, her hesap yılı sonunda o yıl 
içinde elde olunan toplam prim gelirlerinden ve Kurumun diğer 
gelirlerinden,



a. Matematik kargılık,
b. ödenmig primler karşılığı,
c. Olağanüstü kargılık,
d. Diğer karşılıklar, 

ayrılmasını öngörmektedir.
Matematik karşılık, hali hazırda ödenmekte olan bütün emekli 

aylıklarının (bugünkü) sermaye değerine karşılık gelmektedir.
ödenmiş primler karşılığı, ileride yapılacak bütün yardım

ödemelerinin bugünkü değeri ile ileride ödenecek bütün prim
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark olarak 
hesaplanacaktır.

Diğer kargılıklar bir çok müteferrik hesapları içermektedir. 
Olağanüstü rezerv ise, gelir ve/veya harcamalar arasında 
beklenmeyen değişiklikleri karşılamak üzere bir emniyet
karşılığıdır.

Uygulamada, matematik karşılık her yıl sonunda, bir önceki 
yıl sonu itibarı ile mevcut olan karşılığa, yıl içinde tahakkuk 
ettirilen bütün emeklilik aylıklarının sermaye değerini (veya 
kısmi sermayeyi) ve karşılık üzerinden hesap edilen faizleri 
(teknik faiz oranı olarak % 4 kullanılmakta) ilave ettikten sonra 
yıl içinde ödenmiş olan emekli aylıkları meblağının çıkarılması 
suretiyle hesap edilmektedir.

Herhangi bir yılda aylıklara yapılan zamlara karşılık gelmek 
üzere ek matematik karşılık hesaplanmaktadır.

Yine, hesaplanması için gerekli bütün teknik temellerin 
nerdeyse hiçbirinin mevcut olmaması sebebiyle,ödenmiş olan 
primler karşılığı kanun hükümlerine uygun olarak 
hesaplanamamaktadır.

Bu fon, 1978 yılma dek fazlalıkları olan ve açıkları 
kapatan bir fon olarak işlem görmekteydi. Eu yıldan sonra da 
anılan fon tamamen eritilmiş olduğundan şu anda bu konuda bir 
uygulama bulunmamaktadır.

Matematik karşılıkların ve diğer karşılıkların yıl sonları 
itibariyle değerleri ise aşağıda verilmiştir. Son sütunda 
kapitalizasyon mertebesi olarak aynı yıla ait matematik 
karşılıkların aylık ve gelir ödemeleri toplamına bölümü 
gösterilmiştir. Fonların bir yıllık uzun vadeli yardım ödemeleri 
cinsinden ifadesi olan bu gösterge, 1977 yılında 9 yıl iken 
sürekli olarak azalarak 2 yıla düşmüştür. Düşüş nedeni ileriki 
bölümlerde de üzerinde durulacağı gibi, gelir ve aylık alanların 
sayısındaki hızlı artış ve ödemeler tutarındaki artışa bağlı 
olarak her yıl azalan ölçülerde elde edilen gelir fazlasıdır.
Tablo: 22 - Yıl Sonları itibariyle SSK Karşılıkları (Fonları)

(Milyon TL)
Yıllar Matematik

Karşılığı
Artış
(%)

Aylık ve Gel. 
öd.Tutarı

Artış
(%)

Kapl.mert.
(Yıl)

1983 360.784 38,8 164.272,3 59,6 2,2
1984 524.677 45,4 252.877,3 54,0 2,1
1985 678.246 29,3 380.919,8 50,6 1,8
1986 945.924 39,5 545,150,4 43,1 1,7
1987 1.717.047 81,5 854.602,9 56,8 2,0



1221. Finansaan Kaynakları
SSK'nın finansman kaynakları 4792 sayılı yasanın 9. maddesi 

ile belirlenmiş olup, bunlar;
a. İşveren ve işçilerin ödeyecekleri primler,
b. İş Kanununa göre işçi ücretlerinden yapılan ceza 

kesintilerinden çalışma Bakanlığınca Kuruma verilmesi 
uygun görülecek paralar,

c. İş Kanununda belirtilmiş olup, işçi sigortalarını 
ilgilendiren kanunlara göre işveren ve işçiler hakkında 
hükmedilecek para cezaları,

d. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve 
vasiyetler,

e. Kurumun menkul ve gayrimenkul mallarından doğan, 
gelirleri,

f. Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
şeklinde sınıflandırılmıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanında asıl kaynağı 
primler oluşturmaktadır.

Primler kısa ve uzun vadeli sigortalı kollarının risk 
özelliklerine göre işveren ve ücretlilerden (işçi + hizmetli) 
alınmaktadır. Primler gelir dilimlerinde herhangi bir ayırım 
yapılmaksızın emek geliri (prim matrahı) üzerinden belli oranlar 
dahilinde tahakkuk ettirilmektedir.

Ancak, sosyal güvenlik yardımlarına esas olacak kazançlar 
ile prime esas kazançlara alt ve üst sınır getirilmiş. Prime esas 
aylık kazançların sınırlarında meydana gelen artışlar ile 
gerçekleşen ort. aylık kazanç tutarı (TL.) aşağıda çizelge 
halinde gösterilmiştir.

Tablo: 23 - Prime Esas Kazanç Sınırlarının Gelişimi (TL)

Alt Yüzde Üst Yüzde Ort.Kaz. Yüzde
Yıl Sınır Artış Sınır Artış (Fiili) Artış

1983 24.525 50,3 35.610 41,3 28.331 36,7
1984 24.525 - 48.930 37,4 39,210 38,4
1985 28.440 16,0 68.790 40,6 52.020 32,7
1986 41,400 45,6 78.400 14,0 68.460 31,6
1987 49.000 18,4 448.020 471,5 128,550 87,8 •
1988(2) 70.020 42,9 640.020 42,9 - -

1987 yılında üst sınırda meydana gelen hızlı
artış,20. 4.1987/3 395 sayılı Kanun ile getirilmiştir. (Kanun
öncesi üst sınır 132.000 TL . düzeyinde idi.)

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılarla 
ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır 
üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan 
sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden 
hesaplanır.

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile 
alt sınır arasındaki farka ait primlerinin tümünü işveren öder.

SSK Prim oranlarındaki değişmeler yıllar itibariyle 
aşağıdaki tabloda görülmektedir.



Tablo: 24 - SSK'da Prim oranları

Sigorta Kolları 1971 1973(1) 1975(2) 1981(3) 1987

iş Kaz.Mes.Has(îş Ver) 
Ortalama

0,5-6
1,5

0,5-6 
i,5

0,5-6
1,5

1,5-7
2,5

1,5-7
2,5

Malüllük-Yaşlılık-Ölüsn
a. işveren Hissesi
b. işçi Hissesi

6,0
5,0

7.0
6.0

8,0
7,0

11,0
9,0

11,0
9,0

Hastalık Sigortası
a. işveren Hissesi
b. işçi Hissesi

4.0
4.0

4.0
4.0

6,0
5,0

6,0
5,0

6,0
5,0

Analık Sig.(işveren) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ortalama Prim Oranı 21,5 23,5 28,5 34,5 34,5

(1) 1.4.1973’den itibaren 1698 Sayılı Kanununa göre.
(2) 16.6.1975’den itibaren 1912 Sayılı Kanuna göre Maden 

İşyerlerinin yeraltı faaliyetlerinde çalışanlar için 
Malüllük, Yaşlılık, ölüm Sigortaları Primi %18'dir.

(3) îş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortalarına Uygulanan 
prim oranı iş yerlerinin dahil oldukları iş kollarının 
tehlike sınıflarına göre % 1,5 ile % 7 arasında 
değişmektedir. (8/2569 Say.Bak.Kur.Kar.) Malüllük, Yaşlılık, 
ölüm Sigorta Prim oranı,Maden işyerlerinin yeraltı 
sigortaları için % 22’dir (6.3.1981/2422 sayılı Kanun).

Ayrıca, 506 sayılı kanuna, 2098 sayılı kanunla eklenen 
maddelere göre basın mesleğinde çalışanlara da ayrıcalık 
getirilmiş ve 'Ağır yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden 
sayılan ve bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan 
sigortalılardan alınacak malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi % 22'dir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi % 
13'ü işveren hissesidir. Prime esas kazanç sınırları, prim 
oranları, sigortalı ve işyeri (aktif) sayısı yardımların 
finansmanın da en önemli faktörlerdir. Bunlardan son ikisi 
gelirlerin asıl kaynağını teşkil etmektedir.

Tablo: 25 - Yıllar İtibariyle SSK'ya Tabi İşyeri Sayısı ve 
Sigortalı Sayıları

Bildirgesi Bildirgesi Yıl Sonları
Alınan Alman İtibariyle

Yıl
işyeri
Sayısı

Yüzde
Artış

Sigortalı
Sayısı

Yüzde
Artış

Aylık ve Gel. 
Alanların Say.

Yüzde
Artış

1983 281.627 3,1 2.327.245 2,8 873.073 8,0
1984 294.284 4,5 2.439.016 4,8 975.846 11,8
1985 326.996 11,1 2.607.865 6,9 1.070.681 9,7
1986 364.723 11,5 2.815.230 8,0 1.156.621 8,0
1987 387.452 6,2 2.878.925 2 3 1.254.285 8,4

Kaynak: SSK istatistik Yıllıkları.



Bildirgesi alman işyeri ile sigortalı sayılarının yıllık 
artışı düşük seviyede kalmasının yanısıra oldukça da değişken bir 
görünüş arz etmektedir.özellikle aktif sigortalı sayıları son 
yıllarda %2 seviyesinde bir artış göstermektedir. Diğer yandan 
aylık ve gelir alanlar sayısında ise nisbeten kararlı ve yüksek 
oranda artışlar olmaktadır.(%8-10 gibi)

1222. SSK Fonlarının İşletilaasi (Yasal hükümler) ve Uygulama
Sonuçları

4792 sayılı yasanın 2158 sayılı yasa ile değişik 20.maddesi 
sosyal sigorta fonlarının hangi alanlara ve ne şekilde
yatırılacağını tanımlamaktadır..

Buna göre, SSK her sigorta kolu için ayıracağı yedek
akçeleri;

a. Milli Eankalara yatırmak,
b. Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak,
c. Gayrimenkullere yatırmak,
d. Sigortalılar ile Kurumdan malüllük ve yaşlılık aylığı

veya sürekli işgöremezlik geliri almakta olanlara konut yapımı 
için bu konutların birinci derecede ipotek karşılığında 
gayrimenkul değerinin % 90 miktarında ilgili yönetmenliğinde 
belirtilecek esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda
bulunmak,

e. 1) Kuruluşları çalışma konuları, organları, görev ve 
yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerinde 
belirtilecek, kendisine bağlı tüzel kişiliği haiz müesseseler 
kurmak,

2) Devlet ' Yatırım Bankası ve Devlet Planlama 
Teşkilatınca güvenilir ve karlı olacağı belirtilen öncelikle ara 
ve yatırım malları üretimine yönelik sermayesinin yarısından 
fazlası kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara katılmak,

suretiyle işletir.
(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler Bakanlar Kurulu

Kararı ile yapılır.

Yukarıda değinilen karşılıkların en çok % 4Cı (b) 
fıkrasında % 25’i (e) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 
Anılan Oranlarda Bütçe Kanunları ile değişiklik 
yapılabilmektedir.

(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Kurum lehine 
tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 4947 sayılı kanunun 
15-25.maddeleri hükümleri uygulanır. Karşılıkların en çok % 
25'ikadan da bu alana plase edilebilir.

Bu hükümler çerçevesinde fonların işletilmesinin uygulama 
sonuçları ve yıl sonları itibariyle Kurum plasmanları müteakip 
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo: 26 - SSK Fon Gelirleri (1983-1987)
(Milyon TL.)

Gelirler 1983 1984 1985 1986 1987

Banka Faizleri 12.118,4 13.097,5 25.223,4 39.644,9 62.946,5
Tah.ve Tas.
Bon.Bedeli 21.597,2 28.456,3 26.184,4 61.000,9 69.434,6
îşv.Alınan 
Faiz ve Gec.
Zamları (1) 13.332,0 28.970,1 25.616,6 46.027,3 50.773,1

îşçi Mes.Faizleri 1.600,8 2.085,9 3.006,2 3.094,5 4.312,1
Diğer Faizler (2) 471,0 22.173,3 1.843,9 29.745,4 79.181,8
Kira Gelirleri 2.999,8 4.062,4 5.428,7 5.995,8 7.795,3
Diğer Gelirler (3] ı 4.283,8 9.122,5 13.271,0 20.679,3 27.632,6

TOPLAM 56.403,0 107.968,0 100.573,9 206.189,1 302.076,0

Kaynak: SSK çalışma Raporu

(1) Prim alacakları açılmış bir kredi gibi düşünerek, ileriki 
bölümlerde ortalama gelir oranının hesabında kullanılmak 
üzere yer verilmiştir.

(2) Tahkim ve tecil olunan olacak faizleri ve tefrik edilemiyen 
faizler.

(3) Muayene ücretleri, ekspertiz ücretleri, çocuk bakımevi 
gelirleri vb. kalemlerden oluşmaktadır.

Tablo: 27 - Yıl Sonları İtibariyle SSK Plasmanlarının Durumu
(Milyon TL)

PLASMAN ALANLARI 1983 İndex 1984 îndex 1985 tndex 1986 index 1987 înd

Milli Bankalar 78.5 32,3 100.1 30,0 147.2 35,7 219.9 42,0 669.2 63,6
Tahviller 88.8 36,5 86.8 26,0 144.7 35,1 154.7 29,5 161.7 15,4
Hazine bonoları 
Gayrimenkuller 14.7 6,0 17.4 5,3 21.8 5,3

10.2
31.5

2,0
6,0

33.7
48.8

3,2
4,6

Konut Kredileri 51.4 21,2 59 .3 17,9 64.7 15,7 66.6 12,7 65.3 6,2
Toplu Konut Fonu - - - - - 1.0 0,2 6.4 0,6
Tahkim ve Tec.Ol 
Alacak 0.1 _ 55.0 16,5 9.0*■ / *•

_ _ _ -

Müesseseler 0.2 0,1 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 -
Nakil Araçları, 
D.Baş ve Stok. 9.5 3,9 14.5 4,3 24.2 5,9 39.7 7,6 67.1 6,4

TOPLAM 243.4 100 333.7 100 412.0 100 524.1 100 1052. 7 100

Kaynak : SSK çalışma Raporu

Oransal dağılıma bakıldığında, son beş yılda fonlar büyük 
ölçüde Milli Bankalar ile Tahvil alımı alanlarına plase 
edilmektedir. Bindokuzyüzyetmişli yıllarda %4 0 seviyesinde olan 
tahvil alanına plasmanında son yıllarda % 15' 1er seviyesine 
düşmüştür.

Halihazırda fonların ortalama nema oranı % 17-18



Tablo: 29 - SSK'nun Tahsilat - Tediyat Durumu
(Bin TL)

Yüzde Yüzde
Yıl Tahsilat Artış Tediyat Artış Fark

1983 343.220 - 312.976 - 30.244
1984 472.085 37,5 461.331 47,4 10.754
1985 679.518 44,0 666.175 44,4 13.343
1S3S 1.004.316 47,8 981.518 47,3 22.798
1987 1,928.774 92,0 1.896.490 93,2 32,284
1988(*) 2.959.537 53,4 2.872.210 51,4 87.327

(*) Program rakamıdır.

Yukarıda izlenen yıllık gelir fazlalıklarına rağmen her yıl 
gelire girenler için ileriki yıllarda ödenecek aylık ve gelirlere 
karşılık olmak üzere; ayrılması gereken matematik karşılıklar 
bakımından .bir ferahlama sözkonusu olmadığı gibi ayrılması 
gereken matematik karşılıkların devamlı artış göstermesi, bunun 
yanısıra gelirlerin yetersiz kalması nedeniyle, Kurumun karşılık 
açıkları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi devamlı artmaktadır.

Tablo: 30 - SSK'da Yıllar İtibariyle Ayrılması Gereken
ve Ayrılabilen Matematik Karşılıkları ve
Karşılıkl;ırdan ödenen Emekli Aylıkları Tutarı 

(Milyon TL)
Ayrılması ödenen Emekli

Yıl Gereken Ayrılan Fark Aylıkları

1983 411.174,7 228.340,1 182.834,6 127.524,6
1984 744.356,7 359.166,2 385.190,5 195.454,3
1985 923.630,1 425.780,3 -497.849,8 272 .455,6
1986 1.156.289,1 626.703,8 -529.585,3 359.384,6
1987 1.858.859,8 1.333.907,0 -524.952,8 519.580,5

27. 4.1987/3395 sayılı yasanın öngördüğü , borçlanmanın
etkileri tahsilat içinde sözkonusudur. Fakat bu yolla elde edilen
gelir artışı yaklaşık iki yıl gibi bir süre içersinde emeklilere
transfer edilmiş olacaktır. Bu noktadan sonraki süper aylıklar 
ise Kurum’a önemli bir yük getirecektir. Bu nedenle 19S8’de 
ayrılması gereken karşılıklarda da önemli artış olacaktır.

Finansman sisteminin bir gereği olarak matematik karşılıklar 
hesabı, bir taraftan bu fona para konurken diğer taraftan ödenen 
emekli aylıkları tutarının geri çekilmesi suretiyle 
işlemektedir. Bu şekilde karşılıklardan karşılanan ve 
karşılanacak emekli aylıkları tutarı da yukarıdaki tablonun son 
sütununda gösterilmiştir.



1225. Plan Dönesi için Tahsilat-Tediyat Projeksiyonu

Ülkemizde ekonomik konjonktüre bağlı serilerde uzun dönemli 
istatistiksel tahminlerde bulunmak çok güç olmakla beraber, 
belirli varsayımlar altında SSK’nun 1989-1993 dönemi için 
finansman durumu müteakip tabloda verilmiştir. Tabloların
incelenmesinden, giderler açısından sigorta giderlerinin hızlı 
artışı dikkat çekmektedir. 1988 revize programına ve 1989 yılı 
verilerine göre sigorta giderleri cari yıl prim tahsilatının dahi 
üzerindedir, özellikle plan döneminin son iki yılı finansman 
bakımından en kritik iki yıl gibi görünmektedir. Tabloya göre, 
faiz ve diğer bazı yan gelirleri de umulanın üstünde bir gelişme 
olmadıkça yatırımlara yönlendirilecek , nakit
kalmayacaktır.Kuşkusun pratikte bu mümkün değildir, bunun 
tedbirleri alınmak ve bu alana kaynak ayırmak mecburiyeti vardır. 
3395 sayılı Kanun, Kamu kuruluşlarından emekli olanlar için 
sosyal yardım zammı ödemesinin kurumlarca karşılanmasına amirdir. 
Henüz gerekli tesbitler yapılamadığı için bu kaynaktan elde 
edilecek gelirin boyutu kestirilememektedir. Eu kaynaktan elde 
edilecek gelirler, bazı yan gelirler (Sağl.Tes.Gel., döviz 
karşılığı ted.gel.gibi) ve gereğinde tahvillerin nakte 
çevrilmesiyle SSK, gelecek plan dönemi içinde de kendi 
gelirleriyle finansman dengesini koruyabilir gözükmektedir.



Tablo: 31 - SSK Finansman Tablosu (1989-1993) (*)

1989 1990 1991 1992 1993
GELİRLER
Prim Gelirleri 2, ,648.000 4 ..222.000 6,.294.000 S.993.000 12.983.000
Faiz tahsilati 335.000 343.000 252.000 2C0 .000 200.000
Tahvil Geliri 60,000 90.000 80.000 90.000 Vİ0.000
Tahvil itfaları 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000
Bono Geliri 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kira Tahsilatı 5.000 10.000 8.000 9.000 10.000
çeşitli Tahsilat 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
İşçi Mesk.Tahs. 12 .000 12.000 12.000 12.000 12.000
Ted.Kar.Döviz Tahs, 4.000 / 5.000 7.000 8.500 10.000
Sağl.Tes.Geliri. 70.000 112.000 170.840 230.000 425.000
Devreden Vadesiz
Tevd. 482.000 686.000 175.000 İ59.840 15.000
TOPLAM 4, .677.000 5..550.000 7..058.840 9.812.340 14.492.067

GİDERLER
Yönetim Gideri 105.00.0 150.000 200.000 250.000 300.000
Sigorta Gideri 3 .134.000 4.200.000 5.500.000 8.300.000 12.865.000
Faal.Dışı Gid. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Zaruri Malz.Müb. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sağ.Tes.Gid. 530.000 748.000 1.,012.000 1.200.000 1.650.000
Diğer Gid. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Devreden Tahsilat 686.000 175.000 159.840 15.000 369.933

TOPLAM 4 .502.000 5,.320.000 6.,918.840 9.812.000 14.492.0C0

YATIRIM ALANLARI (A-E)
Konut Kredileri 50.000 50.000 - - -

İnşaat Yatırımları 80.000 120.000 120.000, - -
Taşıt Al.Mak.Tech. 30.000 40.000 20.000 - -
G.Menkul Mübayası 15.000 20.000 - - -

TOPLAM 175.000 230.000 140.000 - -

(*) Tahminlerde aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır,
- Prime esas ortalama kazanç yıllık artış oranı % 40
- Sigortalı sayısı yıllık artış oranı % 3
- Prim tahsilat oranı % 80
- Yönetim Gider yıllık artış oranı azalan ölçülerde yıllık % 42- 

% 20
- Sigorta Giderleri yıllık gobal artış oranı ort.% 43
- Değişken değerlerde ise ortalama bir değer öngörülmüştür.

123. BAĞ-KUR
Kurumun mali varlığı, büyük ülçüde prim ve prime ilişkin 

gelirlerden ve bir dereceye kadar da bu primlerle meydana gelen 
fonlardan sağlanan faizlerden kaynaklanmaktadır. Kira ve benzeri 
kaynaklardan sağlanan gelirler ise, önemli bir yer tutmamaktadır.



Kurumun giderleri, Genel Yönetim Giderleri ile sigortalılar için 
yapılan giderienden ibarettir.

1231. KUEOMUN GELİRLERİ

A. PRİM GELİRLERİ

Prim Gelirleri, Sigortalılardan her yıl Genel Bütçe 
Kanunlarıyla kabul edilen katsayı ile göstergelerin çarpılması 
sonucu bulunacak tutar üzerinden hesaplanan % 20 uzun vadeli
(Yaşlılık,maluliyet ve ölüm) sigorta primi ve % 12 sağlık sigorta 
primi olmak üzere % 32 oranında tahsilatı yapılmaktadır.

Kurum Gelirlerinin en önemli payını prim tahsilatı teşkil 
etmektedir, Bağ-kur'un prim tahsilatı, diğer sosyal güvenlik 
kuruluşlarına nazaran son derece zordur, çünkü Bağ-Kur'a prim 
ödemeyen sigortalılarını tek tek takip etmek zorundadır. Ayrıca 
Kurumun diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına nazaran, yeni oluşu 
sebebiyle sigortalıların hala bir takım tereddütlerinin 
bulunuşu, toplumumuzda sosyal güvenlik şuurunun henüz yeteri 
kadar yerleşmemiş olması ve ödenmeyen primlere de sadece ceza 
uygulanması esası benimsenmiştir.

Yani prim ödemem caydırıcılığı tam manasıyla yerine 
getirilememesi gibi sebeplerde bu duruma olumsuz yönde tesir eden 
faktörler arasında yer almaktadır.

Bu itibarla, her türlü gayretlere rağmen Eağ-Kur'un prim 
tahsilatı % 70'in üstüne çıkarılması mümkün olamamıştır. Esasen 
Bağ-Kur'un prim tahsilat sisteminin karakteristik bir sonucu 
olarak, prim tahsilatının % 100'ü bulması mümkün olamayacağı da 
düşünülmektedir.

Ancak, 1479 sayılı Kanuna 3235 sayılı Kanunla eklenen 
hükümlere göre sağlanan sağlık sigortası imkanlarından istifade 
edebilmek için, sigortalının 8 ay prim ödemesi ve hiç prim borcu 
bulunmaması gerekmektedir. Bu hükümle, Bağ-Kur prim tahsilatında 
önemli ölçüde bir artış sağlayacaktır.

Sağlık sigortası uygulaması tüm yurtta uygulamaya fiilen 
geçildiğinde, prim tahsilatındaki oran % 75'i bulacağı
düşünülmektedir.

Sigortalılardan, ilk defa Bağ-Kur'a tabi göreve girenlerden 
bir defaya mahsus olmak üzere alınan gelir basamağının % 25'i
oranında giriş keseneği olarak kşsilir.

Basamak yükseltmek farkı ise, bulunulan basamak ile 
yükseltilmek istenilen bir üst basamak arasındaki farktır.

B. FAİL GELİRLERİ

Prim tahsilatı konusunda sağlanan, bu gelişmelere parelel
olarak tahsil olunan primlerin değerlendirilmesi, konusu da çok 
önemli bir yer tutmaktadır.

Bağ-Kur'un temel karakteri bir sosyal güvenlik kuruluşu
olmasıdır. Bunun bir gereği olarak, emekli aylıklarının düzenli 
bir şekilde ödemeli teşkilatın aktif hizmete hazır bulundurmak 
için bir takım sosyal amaçlar için, gerekli gelir kaynakları
yaratılabilmeli ve kullandırılabilmelidir. Bu amaçla sürekli 
olarak nakit planları yapmak ve ülkemiz ekonomisine yön veren 
karar ve tercihler gibi, bütün etkenler gözonüne alınmak



suretiyle, nakit varlıkları en iyi şekilde değerlendirme yoluna 
gidilmektedir.

Bu nakit varlıkları cari harcamalarda kullanılacak meblağlar 
dışındaki prim tahsilatları, Kurumun anlaşmalı bankalarına en 
yüksek faiz üzerinden vadeli hesaplarına aktarılmaktadır.

Ayrıca, Hazine Bonosu ve Devlet tahvilleri alınmak suretiyle 
değerlendirilmektedir.

C. GAYRİMENKUL GELİRLERİ
Kurumun mülkiyetindeki gayrimenkuller genellikle hizmet ve 

lojman binası olarak satın alınmıştır. Rant gayesi taşıyan 
gayrimenkuller, az olduğundan kira gelirleri toplam gelir için % 
l'den fazla bir yekûn teşkil etmemektedir.

1232. KURUMUN GİDERLERİ
Bağ-Kur hizmet gayesinin esas alındığı ana hizmetlerden biri 

olan uzun vadeli sigorta kollarından ■ (Yaşlılık, malüllük, ölüm 
aylığı) toplam ödeme giderleri ve sağlık hizmetleri giderleri 
harcamalarını teşkil etmektedir.

A. Sigorta Giderleri 
a. Emekli aylıkları

\

Bağ-kur'un genel yapısında büyüme ve gelişmeler artarken 
diğer taraftan da yönetim giderleri ve emekli ödemeleri bu orana 
göre artmaktadır.

b. Cenaze Yardımları
1479 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince sigortalının, 

yaşlılık veya malüllük aylığı almakta olanların, ölümleri halinde 
giderleri karşılığı olarak cenazeyi kaldıran gerçek ve tüzel 
kişilere yapılan yardımdır. Eu miktar Yönetim Kurulu önerisi ve 
çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile artırılabilir. 
Yapılacak giderler, cenaze masrafları karşılığı olarak ödenecek 
miktardan az ise aradaki fark ölenin ailesine verilir.

c. Sosyal Yardım Zammı
Bağ-Kur'dan yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı alan hak 

sahiplerine yapılan yardımdır. Bu yardım aylıklar ile
birlikte peşin olarak ödenir. Bu yardımın halen ödenen miktarı, 
geçim endeskleri genel ve asgari ücret ülkenin ekonomik durumu 
ile Kurumun mali ve aktuaryal durumu gözönünde bulundurularak 
Eakanlar Kurulu Kararıyla tesbit edilir.

2926 Sayılı Kanuna tabi sigortalılara sosyal yardım zammı 
verilmemektedir.

d. Toptan ödeme
Yaş haddini doldurmakla beraber kadın ise 50,erkes ise 55 

yaşını doldurmuş olanlar en az 15 tam yıl hizmeti bulunmayan



sigortalılar ile en en az 3 tam yıl sigorta primi ödemeden ölen 
sigortalıların,ödedikleri primler hak sahiplerine toptan ödeme 
şeklinde geri verilir.

e. Sağlık Giderleri

Sağlık sigortası yardımları verilmesi
netices inde;muayene,tedavi ve ilaç bedellerine ödenen toplam 
meblağdır.

B. Genel Yönetim Giderleri

1479 sayılı Kanunun 48.maddesi gereğince yönetim 
giderlerinin Kurumun Genel yıllık gelirinin % 10'u aşamayacağı
öngörülmüştür.

Kurumun gelir-gider durumu Ekte (Tablo:1'de) gösterilmiş 
olup, 1479 sayılı Bağ-Kur mevzuatına göre iş kazası meslek 
hastalığı ve sağlık sigortası kısa vadeli sigorta yardımları ile 
yaşlılık ve malüllük ve ölüm yardımları uzun vadeli yardımları 
ise fon biriktirme sistemine göre finanse edilmektedir.

1233. Karşılıkların İşletilmesi

1479 sayılı Kanunun değişik 16.maddesi karşılıkların hangi 
alanlara ne şekilde yatırılacağı hükme bağlanmıştır.

Euna göre;

1. ödenmiş primler karşılığı;
a. Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek 

düzeyde olmak üzere Devlet bankalarına yatırılmak,
b. Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan 
gelir ortaklığı ve hisse senetlerine yatırılmak,

c. Taşınmaz mallara yatırmak,
d. Bağ-Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak 

tahsis edilmek üzere % 10'dan az olmamak ve Merkez 
Bankasından esnaf ve sanatkarların finansmanı içirı 
açılan reeskont kredilerine uygulanan faiz 
oranlarından bir puan düşük faiz getirmek şartiyle 
yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankasına 
yatırmak,

suretiyle işletilir.

ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (l/b) ve % 25'i
de (l/d) bentlerinde yazılı olan konulara yatırılır.

2. Yukarıdaki hükümlere göre işletilmesi bakımından ödenmiş 
primler karşılığının yeterli olmaması halinde, Kurumun bir önceki 
yıl hesap sonıfçlarına göre tespit edilen prim gelirleri ile 
yaptığı malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası yardımları 
arasındaki müsbet farkın en çok % 15'i, Kurumun aktüaryal durumu 
gözönüne alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ve çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Eakanınm onayı ile bu maddenin l/d bendi 
hükümlerinde belirtilen şartlarda İşletme ve Tesis Kredisi fonuna 
yatırılmak suretiyle işletilebilir.



3. Kurumun sair sebeplerle ayrılan karşılıkları günün 
iktisadi şartlarına, Kurumun mali ve aktüaryal durumuna göre 
Kurumun bütçesi plasman ve yatırım programları çerçevesinde 
işletilir.

Plan dönemi için tahsilat ve tediyat ülkemizde ekonomik 
konjüktöre bağlı uzun yıllara ait istatistiksel tahminlerde 
bulunmak çok güçtür.

Ancak belirli varsayımlar tesbit edilerek 1479 ve 2926 
sayılı Bağ-Kur Kanunlarına göre 1989-1993 yıllarına ait tahmin 
edilen finansman durumları ekli tablolarda gösterilmiştir.

Tablo; 32 - Bağ-Kur’un 1983-88 Yıllarına Ait Prim, 
Gelirleri

Faiz ve Diğer

Yıllar Prim Gelirleri Faiz Diğer Gelirler Toplam

1983
1984
1985
1986

13.346.406.481 
20.574.405.975 
36.161.269.460 
57.432.916.030 

1387 120.335.196.141 64.123.302.741

23.514.105.925
34.496,610.079
69.535.770.461
82.777.933.535

71.517.812
101.295.087
140.108.336
259.227.166
867.013.531

36.932.030.218 
55. 172.311.086 
105.837.148.257 
140.470.076.731 
185.325.512.443

1988 307.961.430.000 87.752.000.000 1.431.728.021 397.255.763.031

Not: 1988 yılı rakamları revize edilmiştir.

Tablo: 33 - Bağ-Kur’un 1983-1988 Yıllarına Ait 
Durumu (1)

Gelir-Gider

Yıllar Gelir Gider Fark (Gelir-Gider)

1983 36.111.806.083 22.557.027.898 14.375.002.319
1984 55,172.311.086 34.360.050.679 20.812.260.407
1985 105.837.140.257 53.103.317.846 52.733.830.411
1986 140.592.645.074 86.589.278.327 54,003.366.747
1987 185.325.512.443 135.891.144.795 49.434.367.648
1988(2) 397.255.763.035 271.180.267.000 101.710.479.995

(1) 2926 Sayılı Kanun uygulamasıyla ilgili gelir ve giderler 
dahildir.

(2) 1988 yılı rakamları revize edilmiştir.



Tablo: 34 - 1479 Sayılı Kanuna Göre Bağ--Kur'un 1989-1993 
Yıllarına Ait Tabisin Edilen Finansman Durumu

{Milyon TL)

GELİRLER 1989 1990 1991 1992 1993

Prim Gelirleri 
Sağlık Prim 
Gelirleri 
Faiz, Tahvil ve 
Bono Gelirleri

267.000

137.000

115.000

374.000

192.000

140.000

524.000

269.000

160.000

734.000

377.000

175.000

1.028,000

528.000

220.000

TOPLAM 519.000 706.000 953.000 1.286.000 1.776.000

(Milyon TL)

GİDERLER 1989 1990 1991 1992 1993

Sigorta Giderleri 
Sağlık Giderleri 
Genel Yönetim 
Giderleri

324.000
85.000

31.000

437.000
121.000

43.000

598.000
171.000

60.000

826.000
249.000

84.000

1.150.000
346.000

118.000

TOPLAM 440.000 601.000 829.000 1..159.000 1.614.000

(Milyon TL)

YATIRIM ALANLARI 1989 1990 1991 1992 1993

inşaat Yatırımları 8.000 
Gayrimenkül Mübayası 
ve taşıt alımları 4.000

12.000

4.000

16.000

4.000

20.000

3.000

25.000

3.000

TOPLAM 12.000 16.000 20.000 23.000 23.0C0

KOT: Tahminlerde aşağıdaki varsayımları kullanılmıştır.
1. Prime esas yıllık artış oranı % 40
2. Sigortalı sayısı yıllık artış oranı % 3
3. Prim tahsilat oranı % 65
4. Sigorta Giderleri yıllık artış oranı ort.% 42
5. Değişken değerde ise ortalama bir değer seçilmiştir.



Tablo: 35 - 2926 Sayılı Bağ-Kur Kanununa Göre 1989-1993 Yıllarına 
Ait Tahmini Finansman Durumu

(Bin TL)

G e 1 i r 1 e r G i d e r 1 e r

Y ı l Prim Tahs. Faiz Geliri Toplam Sigorta Gid. Toplam

1989
1990
1991
1992
1993

18.000.000
26.000.000
34.000.000
42.000.000
53.000.000

14.000.000
14.000.000
15.000.000
11 .000 .000  
10 .000 .000

32.000.000
40.000.000
49.000.000
53.000.000 
63. 000.. 000

3.343.000
6.873.000

17.332.000
27.357.000
42.500.000

3.343.000
6.873.000

17.332.000
27.357.000
42.500.000

NOT: Tahminlerde aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır.
1. Sigorta sayısı yıllar artış oranı % 10
2. Prim tahsilat oranı % 60
3. Değişken değerlerde ise ortalama bir değer seçilmiştir.

Tablo: 36 - 1989-1994 Yılları Arasında Tahmin Edilen Bağ-Kur 
Aktif Sigortalı Sayısı (1479 Sayılı Kanuna Göre)

Yıllar Aktif Sigortalı

1989 2.163.000
1990 2.227.000
1991 2.294.000
1992 2.363.000
1993 2.434.476
1994 2.507.510

Tablo: - Bağ-Kur'da Tahmini Aylık Bağlanacaklar
(1479 Sayılı Kanuna Göre)

Yıllar Malüliyet Yaşlılık ölüm TOPLAM

1989 9.276 328.000 122.200 459.476
1990 9.924 367.000 134.420 511.344
1991 10.618 401.000 147.862 559.485
1992 11.360 402.000 162.648 616.008
1993 12.156 478.000 178.912 669.068
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Tablo: 38 - Bağ-Kur'da 1989-1994 Yılları Arasında Tahmin Edilen 
Aktif Sigortalı Sayısı (2926 S,K. Göre)

Yıllar Aktif Sigortalı

1989 770.000
1990 847.000
1991 931.000
1992 1.024.000
1993 1.126.000
1994 1.238.000

Tablo: 39 - Bağ-Kur’da 1989-1993 Yılları Arasında Tahmin Edilen 
Aylık Bağlanacaklar (2926 s.K.Göre)

Yıllar Malüllük Ölüm Yaşlılık TOPLAM

1989 429 5.570 4.000 9.999
1990 840 11.479 16.800 • 29.119
1991 1.200 17.816 31.000 50.016
1992 1.600 24.984 45.482 72.132
1993 2.100 32.866 60.000 94.966

124. FİNANSMANLA İLGİLİ ÖNERİLER

'Sağlanan Haklarla İlgili öneriler' deki tedbirler hiç şüphe 
yok ki; finansman konusuna da müsbet bir biçimde katkı 
sağlayacaktır.

Bununla beraber konunun önemine binaen, finansman ile ilgili 
özel tedbir ve çarelerin de ayrıca düşünülmesi gerekmaktedir.

1241. GENEL ÖNERİLER

1. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilave mali yük getirecek 
kanunların yürürlüğe konulmasından önce, konunun etraflıca etüd 
edilmesi, bu ilave yükü karşılayacak devamlı ve muntazam mali 
kaynağın da beraber getirilmesi sağlanmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarınm edindikleri kaynak ve 
karşılıklarının para ile ifade edilen menkul kıymetlerinin en iyi 
gelir getirecek sahalara yatırılması, gayri menkullerinin 
rantabl bir şekilde işletilmesi, kira gelirlerinin ise günün 
rayiç bedellerinin altında tutulmamasma özen gösterilmesi 
gerekmektedir.

3. Sosyal güvenlik kurumlarına ödeme konusunda verilen 
görevin yerine getirilmesi halinde 2978 ve 3320 sayılı kanunların 
uygulanmasında olduğu gibi ödenen ve büyük meblağlara ulaşan 
paraların kurumlara iadesinin hızlandırılması sağlanmalıdır.



1. Devlet Memurları aylıklarına esas tutulan gösterge, ek 
gösterge ve katsayı gibi v.s.artışları emekli, dul ve yetimlere 
de aynen uygulandığına göre, bu göstergelerde artış olmasına dair 
kanunlardan,^katsayı artışı dışındaki kanunlarda, iştirakçilerden 
artış keseneği kesilmemesine dair bir hükmün yer almamasına özen 
gösterilerek, bu yönde Sandığın mali kaybı önlenmelidir.

2. Her bir katsayı artışı için gelir-gider arasında ortaya
çıkan 4,9 / 8,5 (Milyar TL.) oranındaki menfi bakiye, Sandığın
gelir ve giderleri arasındaki toplam menfi farkı yıllar geçtikçe 
artacaktır. Bu konu 1989-1994 yılları arasındaki gelir-gider
tahmininden açıkça anlaşılmaktadır. Bu da prim alınan tutarla,
aylık bağlanan tutarın aynı olması ve Sandık Kanununda son prim 
ödenen tutardan her hangi bir bekleme süresi (2 yıl, 3 yıl veya 
ortalama bir süre gibi) olmaksızın bağlama sisteminden ve en 
önemlisi de 1.450.000 iştirakçiye karşılık 652 bin aylık sahibine 
göre, iştirakçi/aylık alan kişi (1/2) oranının bu global ödemeye 
yetmemesinden (ki bu oran en az 1/4 olmalıdır.Bu da memur 
sayısının artırılması gibi bir çıkmazı beraberinde getirir.) 
kaynaklanmaktadır. Prim tutarı (% 32) maksimuma yaklaşmış
olup, bunun bir kaç puan daha artırılması açığın kapatılmasına 
fazla yardımcı olmayacaktır.

Aylığın bağlama tutar ve oranlarından geriye gidiş söz 
konusu olmadığına göre bugün için açığın Hâzineden karşılanması 
hali devam ettirilecektir.

3. Açığın ortadan kaldırılması veya azaltılması suretiyle 
kendi-kendine yeterlilik sağlanmasi ve Hazine desteğine fazla 
gidilmemesi istendiği takdirde;

- Kesenek ve karşılık oremında bir-kaç puanlık bir artış 
daha yapılması aylık bağlama tutarında (derece, kademe ve 
bilhassa ek göstergelerde) bekleme süresi.(1, 2 yıl. veya ortalama 
tutar alınması gibi) konulması şeklinde birbirini destekleyen ve 
aynı anda yürürlüğe konulacak tedbirlerle ilave muntazam ve 
devamlı gelir getirici bir sistem oluşturulması,

Kamu hizmeti yapan Devlet Memurlarının sosyal güvenliklerini 
düzenleyen Sandığın bu açığının genel gelir kaynaklarından veya 
önemli fonlardan belli oranlarda muntazam ve devamlı 
desteklenmesi gibi konular üzerinde durulmalıdır.

1243. SSK ÎLE Î.LGÎLÎ ÖNERİLER
1. Prim borçlarıyla ilgili etkili bir takip bildirim ve 

yaptırım sistemi kurulması gerekmektedir. . Kurum müfettişleri 
dışında kamu kurum ve kuruluşlarının elamanları da kendi 
görevlerinin ifası sırasında herhangi bir iş yerinde sigortasız 
işçi çalıştırıldığını tesbit ettiklerinde, bunu kuruma bildirmeyi 
sağlayan tedbirler getirilmelidir.

2. Prim borçlarının kanuni takibe verilmesinde daha süratli 
hareket edilmesi, bunun için Kurum hukuk servislerinin 
güçlendirilmesi ayrıca anlaşmanın avukatlarla belirli bir 
protokol dahilinde çalışma yolları . geliştirilmelidir.



Gereğinde, prim borçlarının tahsilinde her hademede hızlanmayı 
teşvik edici prim sistemi kurulmalıdır.

3. Fon kullanımının karlı yatırımlara dönüştürülmesi, 
piyasadaki karlı para ve ticaret işlemlerine girilebilmesi, 
işletmecilik fikrinin gelişmesi için tedbirler geliştirilmelidir.

4. SSK bünyesinde fonları optimum seviyede değerlendirecek 
bütçe finans ve yönetim gurubu kurulmalıdır.

5. Sosyal Sigortalar Kurumunun işletmeci bir kuruluş olarak 
gerekli organizasyonları gerçekleştirecek idari tedbirler 
alınmalıdır.

6. Kurum kuruluş kanununun günümüz şartlarına ve 
sigortalılık prensiplerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi 
yapılmalıdır.

(Bu bölüme Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
temsilcilerinin ilave görüşleri ektedir.) (Ayrıca bu ilave 
görüşe Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin görüşü de 
ektedir.)

1244. BAĞ-KUR ÎLE ÎLGÎLÎ ÖNERİLER
1. 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun kapsamında bulundukları

halde prim ödemeyen sigortalılar mevcut olup, bu sebeple 1479
sayılı Kanuna göre prim tahsilatı % 65 dolayında 2926 sayılı
Kanuna göre prim tahsilatı % 60 dolayında yapılabilmektedir.

1479 sayılı Kanuna göre yapılan prim tahsilatları ile 2926 
sayılı Kanuna göre yapılan prim tahsilatlarının daha yukarı 
oranlarda yapılabilmesinin teminen gerekli idari tedbirlerin 
alınması, vergi dairesi, esnaf ve sanatkar dernekleri, esnaf ve 
sanatkar sicil memurlukları, kefalet kooperatifleri ile tahsilatı 
artırıcı tedbirler konusunda koordineli çalışmalar yapılmalıdır.

Ayrıca, 1479 sayılı Eağ-Kur Kanununun 53 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında; 'Primler süresi içinde ve tam olarak ödenmezse 
ödenmiyen kısmını sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk ay için 
% 10 ve bundan sonra gelecek her ay için % 5 gecikme zammı
alınır.' hükmü amme alacağında olduğu gibi, % 5 lik faizin,’ Amme 
Alacaklarının Tahsiline Dair Kanunda belirtilen nisbate 
çıkarılması sağlanmalıdır.

2. Sağlık sigortası yardımlarının verilmesiyle geçmiş 
yıllara ait prim ödemelerinde önemli bir artış söz konusu olmakla 
beraber, prim yoğun bir icra takibatına başlanarak icraen prim 
tahsilatının artırılması cihetine gidilmelidir.

3. Bağ-Kur mevzuatında aktuaryal durumu olumsuz yönde 
etkileyen değişikliklerin yapılmaması, gerek 1479 sayılı Kanunun 
gerekse 292S sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre 10 yıllık 
borçlanma yaparak kısa sürede Bağ-Kur'dar, emekli aylığına hak 
kazanmalar önlenmelidir.



1251. TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU'NÜN GÖRÜŞLERİ

Anayasa'miza göre devlet sosyal güvenliği sağlanmakla 
görevli olduğu halde, bu gün devletin sigorta harcamalarına 
katkısı yok mertebesindedir. Diğer bir değişle devlet Sigortanın 
finansmanına ancak kuruluş masraflarını karşılayarak ve 
işlemlerini vergi ve harçtan muaf tutarak dolaylı şekilde iştirak 
etmekte, sigortanın kaynağını işçi ve işveren primleri teşkil 
etmektedir. Bu gün prime esas kazanç tavanı çok yükseldiği için 
(640.020 TL} hemen hemen tüm çalışanlar kazançlarının tamamı 
üzerinde prim ödemektedirler. Prim oranı bazı sektörler açısından 
% 41'dir. Bu durum Türk Sanayii açısından büyük güçlükler yaratır 
hale gelmiştir. Bu itibarla, sigortanın finansmanına devletin 
katkısı mutlaka sağlanmalı ve işveren prim oranlarının 
düşürülmesi yoluna gidilmelidir.

FERHAT İLTER BÜLENT PİRLER

1252. MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a Devlet yardımı 
yapılmadığı bildirilmekte ve bu kurumlara Devlet desteği 
yapılması istenilmekte ise de. Devlet sosyal güvenlik 
kuruluşlarını kurmakta, bu kuruluşlara vergi muafiyeti tanımakta 
ve bu kurumlara yapılan prim ödemelerine vergi indirimi
sağlanmaktadır.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almayan 65 yaşından 
büyük muhtaç vatandaşlar ile 65 yaşından küçük 13 yaşından büyük 
sakat ve muhtaç vatandaşlara Devletçe aylık ödenmekte, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonundan yardıma muhtaç 
kişilere yardımda bulunulmaktadır.

Kaldı ki Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un topladığı 
primler dağıttığı aylık ve diğer ödemeleri fazlasıyla
karşılamaktadır.

öte yandan, söz konusu kurumlara Devlet tarafından yardım
yapılması bütçe imkanları bakımından mümkün bulunmamaktadır.

ERDOĞAN ÖZDAĞ



13. SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR
131. T.C.Eaşbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
132. Milli Eğitim Vakfının Yaptığı Sosyal Yardımlar
133. Yardımsevenler Derneği Faaliyetleri
134. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
135. Türkiye Diyanet Vakfı Faaliyetleri
136. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sosyal Faaliyetleri
137. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sosyal Yardımları
133. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

Ayni--Nakdi Yardım Hizmeti 
139. Türkiye Kızılay Derneği

T.C.
13-1. B A Ş B A K A N L I K  

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

1311. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI 
TEŞVİK FONU'NUH FAALİYETLERİ

16.6.1986 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3294 sayılı 
Kanun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuş 
ve 17.7.1986 tarihli ilk Fon Kurulu toplantısı ile de fon 
faaliyetlerine başlanılmıştır.

1. FONUN KAYNAKLARI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun gelirleri,

a. Diğer fonlardan aktarmalar(% 10)
b. Bütçeye konan ödenek v
c. Orman emvali satış hasılatmdan(% 5)
d. Trafik para cezası hasılatmdan(% 50)
e. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden tahsil olunan 

% 1 1er
f. TRT reklam gelirlerinden(% 30)
g. Petrol ürünleri satış hasılatından her kg.için kesilen 

1'er TL.'den
f. Diğer gelirler kalemlerinden meydana gelmektedir.

* 2. FONDAN YAPILAN AKTARMALAR
Fondan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 

kuruluşundan 5.9.1988 tarihine kadar toplam 164.727.043.403.TL. 
aktarılmıştır.

Yatırımlar için aktarılan meblağ toplam 23.526.376.430.- 
TL.dir.
Bu para ile,

- 102 adet Orta öğrenim öğrenci Yurdu,



- 14 adet Aşevi,
- 5 adet Güçsüzler Yurdu,
- 2 adet Çocuk Yuvası,
- 1 adet Anaokulu,
- 2 adet Yetiştirme Yurdu,
- .3 adet Rehabilitasyon Merkezi,
- 30 adet Fakirevi inşaatı,
- 43 adet İş İmkanı Oluşturulan Proje,
- 48 adet Atölye ve Kurs Projesi,
- 109.400 Yüksek öğrenim öğrencisine beslenme yardımı,
- 152.000 Yüksek öğrenim öğrencisine de kredisi 
yardımı,

projelerine kaynak sağlanmıştır.

Muhtelif konular için (sel-yangm felaketleri, barınma 
yardımı ve benzeri için) ' ise 1987 ve 1988 yılında toplam 
2.344.807.500.TL., yurtiçi (62 kişiye) ve yurtdışı tedavi 
yardımları (8 kişiye) olarak toplam 744.210.000.TL. vardım 
yapılmıştır.

3. VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR
31.7.1988 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları tarafından toplam 3.425.740 kişiye yiyecek, giyecek, 
yakacak, sağlık, geçimini temin edici, barınma, öğrencilere 
kitap-kırtasiye, burs, bir defaya mahsus para, periyodik para, 
diğer (düğün, çeyiz, sünnet, defin vs.) gibi toplam 
97.801.700.576.TL. para yardımı yapılmıştır.

Ayrıca, Irak’tan geçici gelenler için Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğine fondan 3.000.000.000.TL. gönderilmiştir.

132. MÎLLÎ EĞİTİM VAKFI’HİN YAPTIĞI SOSYAL YARDIMLAR

Milli Eğitim Vakfı, eğitimin geliştirilmesinde Devletçe 
ayrılan kaynakları ve yapılan hizmetleri desteklemek, Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı-'nın yüklendiği ağır görevi bir 
ölçüde de olsa hafifletebilmek ihtiyacından doğmuş, 19 Şubat 1981 
tarihinde kurulmuştur.

1321. VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirlerini,

1. Şartlı veya şartsız para, menkul V'eya gayrimenkul 
bağışlar

2. Faiz gelirleri,
3. Şubelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri sonucu 

sağladıkları gelirler,
4. Vakfa ait gayrimenkul kiraları,
5. 2866 sayılı kanun uyarınca bastırılan basılı evrak 

satışı,
6. Okullarda faaliyet gösteren Milli Eğitim Vakfı 

Eğitici Kol çalışmaları gelirleri,
7. Diğer gelirler oluşturmaktadır.



Bütçenin hazırlanışmda 903 sayılı Kanun esas alınarak 
tahmini gelirlerin % 20'sinin yönetim ve idame giderlerine, % 
80'ninin amaçlara yönelik giderlere ayrılması esas alınır.

Milli Eğitim Vakfı bugüne kadar (son beş yılda),
a. Sosyal faaliyetlere katkı,
b. Yatılı öğrenci okutma,
c. öğrenci burs giderleri,
d. Ders araç-gereci,
e. Okul onarımı,
f. okul yapımı,
g. Üzerinde okul yapılmak üzere tahsis edilen arsa olmak 

üzere toplam 4.508.710.864,TL. eğitime hizmet götürmüş
bulunmaktadır.

Milli Eğitim Vakfı, aşağıda belirtilen şekilde ve Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı okullardaki 
öğrencilere, muhtaç ve başarılı olmaları şartı ile sosyal 
yardımda bulunmaktadır.

1. BURS VERME
Sürekli olarak 500 öğrenciye burs verilir. Her yıl mezun 

olanların yerine yeni öğrenci seçilir.
Yıl boyunca devam ederek ayda 12.000.-TL. ödenir.
Yıllık bütçesi 72.000.000.TL. dır. Eaşvuran sayısı çok 

olduğundan yetersiz kalmaktadır. Babası olmayanlara öncelik 
verilir.

2. YATILI OKUTMA
Sürekli 200 öğrenci Eakanlığa bağlı okullardaki 

pansiyonlarda yatılı okutulmakta ve bütün masrafları Vakıfça 
karşılanmaktadır. Mezun olanların yerine yenileri seçilir.

Yıllık bütçesi 60.000.000.-TL. dır. Her ilden her yıl birer 
kişi seçilmektedir. Bazı iller şartlara uygun aday olmadığını 
bildirmekte böylece başka ilden yedekten alınmaktadır.

3. GENÇLİK KAMPI
Yıllık olarak her ilden 5 öğrenci seçilerek 335 öğrenci 

çağırılmakta ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 
tesislerde kamp yaptırılmaktadır. Seçimini bakanlık yapar. 
Finansmanı Vakıf sağlar. Yıllık Eütçesi 20.000.000.TL. dir.

1988'de yalnız erkek öğrenciler seçildi. Gelecek yıllar 
karma seçim yapılacaktır.

4. SAĞLIK YARDIMI
vakıf, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık Eğitim 

Merkezi'nin ilkokullarda yaptığı taramalarda hasta gördüğü 
fakir ve sosyal güvenliği bulunmayan öğrencilerin ilaç ve



tedavilerine katkıda bulunmaktadır.
Yıllık bütçesi 10.000.000.-TL. dır.
Milli Eğitim Vakfı'nın 1937 yılında eğitime katkısı 

1.200.000.000. TL. dır. Bu katkı her yıl giderek artmciktadır. 
Buna paralel olarak, esas amacı okul binaları yapmak, 
labaratuvarlar kurmak, ders araç ve gereci sağlamak olan vakfın' 
sosyal yardımları da artacaktır.

önümüzdeki yıllarda öğretmen çocukları için öğrenci yurdu ve 
zihinsel özürlü çocuklar için okul yapımlarına katkı 
planlanmıştır.

1323. SORUNLAR VE ÖNERİLER
Vakıfça verilen öğrenci bursları için aday öğrencilere 

duyuru ve seçimleri, Türkiye genelinde vakıf tarafından 
yapılmaktadır.

Burs konusunun ve başvuru şeklinin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1na bağlı orta öğretim okullarına duyurulması güç 
ve zaman alıcı olmakta, duyuru yapılmayan okul ve öğrenciler 
bulunmaktadır. Ayrıca başka kurum ve kuruluşlardan da aynı 
zamanda burs alan olmaktadır.

Duyuru ve seçimlerin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı1nca yapılması, bursların Vakıfça verilmesi daha uygun 
olacaktır.

Vakıfça yatılı öğrenci okutulması konusunda da duyuru ve 
aday seçme Vakıfça yapılmakta ancak tam verimli olmamaktadır. 
Seçilen adaylar kısa süre sonra vazgeçip başka okullara gitmekte, 
kontenjan açık kalmaktadır. Veya iller gerekli ilgiyi 
göstermemektedir.

Yatılı öğrenci seçimi ve okullara öğrencilerin 
yerleştirilmesi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı1nca 
'yapılmalı ancak öğrencilerin ödenekleri topluca Vakıftan 
istenmelidir.

öğrencilere yapılan sağlık yardımları yalnız Ankara'daki 
öğrencilere münhasır kalmaktadır. Bu yardımlar da yine Bakanlıkça 
organize ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Milli Eğitim Vakfı'nm öğrencilere sağladığı burs, yatılı 
okutma, sağlık yardımı vb. yardımlar, ülke çapında diğer kurum, 
kuruluş ve kişilerin yapmakta olduğu veya yapacağı sosyal 
yardımlarla bir fonda birleştirilip tek bir organize ile istenen 
amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.

ülkemizde henüz, Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tam olarak 
yerleştirilmemesi, sosyal güvencesiz nüfusunun hayli yüksek oluşu 
nedeniyle sosyal hizmet ve yardım yapan kuruluş, dernek ve 
vakıfların çalışmalarına destek olmak ve teşvik etmek gerekir.

Sosyal hizmet yapan kuruluşların her biri farklı amaçlarla 
kurulmuşlardır. Farklı sahalara hizmet vermektedirler. (Hizmet 
gayeleri bir görünse de) Her yardım kuruluşu kendi sahasına, 
alanına hitap etmeye, yetmeye çalışmaktadır. Bu sebeple 
birleştirilmesinde ülkemiz için bir yarar olmayacaktır.

Yapılacak tek şey sosyal hizmet kuruluşlarına devletin ve 
özel kesimin ve halkın katkısını artırmak, yaygınlaştırılmasına 
çalışmak, vatandaşımızın hayıtseverlik duygusunu bu yöne 
kanalize etmek, bunun için eğitici yayınlara yer vermek gerekir.



Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının yaygınlaştırılması, 
bir ölçüde ülkemiz için bir sosyal güvenlik ağı görevi 
yapacağından bu durumda muhtaçzede vatandaşlarımızın sorunlarını 
bir ölçüde çözümleyecektir.

133. YARDIMSEVENLER DERNEĞİ FAALİYETLERİ 
1331. Genel Faaliyetler

Esas amacı emek karşılığı olan dernek, işyerleri ve 
atelyeler açmıştır. Muhtaç vatandaşlar çalıştırılarak alın
terleri ile hayatlarını kazanma fırsatı yasalarla sağlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile müştereken açılan Sür Günlük Eakımevi 67 kapasiteli 3-6 yaş 
arası öğre.nciler için 3 öğretmen ve 2 bakıcı anne hizmet vermekte 
ve 1988 gider bütçesi 1.1.170. 000. TL. dir.

Dikiş atelyesinde her türlü dikiş dikilmekte clup, 7
personel çalışmaktadır ve 1988 gider bütçesi 12.350.000.TL. dir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve gönüllü Türk 
Tabiplerinin işbirliği ile açılan Ana ve çocuk Sağlığı Merkezi 
1 doktor ve 3 hemşire ile hizmet vermekte ve bu personelin 
harcamaları Sağlık Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Milli Eğitim Gençlik ve . Spor Bakanlığı, Yetişkin
Eğitim Genel Müdürlüğü ve 9 gönüllü kardeş derneğin işbirliğiyle 
başlatılan yetişkin eğitimine büyük önem verilerek okuma-yazma, 
biçki-dikiş ve elbecerileri kursları açılmaktadır.

Bunların dışında, maddi varlığı olmayan yetenekli gençlere
karşılıksız burs verilmektedir. Atatürk Bursu, Acil öğrenci, 
şartlı öğrenci, Tahsil, Giyim ve benzeri 1988 öğrenci yardımları 
yekûn 12.300.000.TL. dir.

Ayrıca 45 aileye yapılan yardımlar (Daimi Halk, Acil Halk, 
îlaç, Gıda, Şartlı Halk, 1988 Halk Yardımı) toplamı 4.425.000.TL. 
dir.

Genel Merkezde çalışan 36 personele, emek mukabili 
çalışanlara sosyal yardım toplamı 9.123.000.TL. dir.

Genel Merkez ünitelerine (İdare, kız öğrenci yurdu, gündüz 
bakımevi, dikiş atelyesi) yapılan sosyal yardımlar toplamı
105.810.000.TL.dir.

Karşılıksız yardım olarak 90 öğrenciye burs ve muhtelif 
yardım ile 45 aileye nakdi ve aynı yardım yapılarak toplam
16.725.000.TL. harcanmıştır.

1332. SORUNLAR VE ÖNERİLER
Yurtlarda sosyal şartların iyileştirilmesi için bütçeye 

teklif edilen ödeneklerin kabulü, demirbaş eşyaların her yıl % 
20'sinin yenilenmesi için ödeneklerde kısıntı yapılmaması, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının maddi gücü ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yurt ve imaret işletme tecrübesinin 
birleşirilmesi yepyeni ve modern yurtların ve imaretlerin 
meydana gelmesini sağlayacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde yurt öğrencilerine kamp 
hizmeti veren Marmara Ereğlisi tesislerinin yeterli hale gelmesi 
için tahsisat verilmesi gerekmektedir.

Muhtaç ve Ama maaşları için yapılan tekliflerden kısıntı



yapılmamalıdır.
Giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan Genel Müdürlüğün 

hizmet seviyesini yükseltmesi için, bütçeye teklif edilen 
miktarlardan kısıntı yapılmaması gerekmektedir.

Türkiye'de yukarıda belirtilen hizmetleri veren çeşitli 
kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Kanun, yönetmelik ve 
tüzüklerinde belirtilen gayeleri doğrultusunda hizmet vermeye 
çalışmaktadır.

Kuruluşlar bir Genel Merkezde birleştirilmen ve taşra 
teşkilatına daha geniş yetkiler veren yeni bir organizasyona 
gidilmelidir. Böylelikle hizmetlerin parçalanması önlenebilir.

T.C.
134. BAYINDIRLIK VE ÎSKAN BAKANLIĞI 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü
7269 sayılı Afetler Kanunu1nun 33'ncü maddesine . göre 

teşekkül ettirilen fonun kaynakları şunlardır:
a. Her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinin ilgili 

bölümüne konulacak ödenek,
b. Hayır kurumlan, mahalli idareler, mal sandıkları ve 

diğer kuruluşlar tarafından kabul olunacak ve amaca yönelik nakdi 
yardımlar ve bağışlar (Türkiye Kızılay Derneği'ne yurt içinden ve 
dışından yapılacak her türlü nakdi yardımlar hariç),

c. Her yıl iktisadi devlet teşekkülleri ile en az yarı
sermayesi devlet elinde bulunan banka ve müesseselerin yıl sonu
bilanço karlarının % 3'ü (Yüzde üçü) nisbetinde ödeyecekleri 
hisseler,

d. Fon hesabına borçlulardan tahsil edilecek tahsilat ve 
faizler,

e. Fon hesabında tutulan paraların faizleri,
f. Afetler dolayısıyla bu kanuna veya özel Kanunlara göre 

devletçe yapılan ve yaptırılan binalardan satılması gerekenlerden 
elde edilen gelirler,

g. 1571 sayılı Kanun (bu kanun 1653 sayılı Kanunla 
değiştirilmiştir.) gereğince tekel maddelerinden elde edilen 
gelirler, ayrıca 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nda 3397 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikle afet yatırımlarının Toplu Konut
Fonu'ndan finanse edilmesi imkanı yaratılmıştır.

(TL)

Yıl Genel Bütçe Fon Gelirleri Toplam

1983-1987 9.447.350 146.998.977 156.443.331

7269 sayılı Kanuna göre;
1. Afeti müteakip, afetzedelerin kurtarılması, yaralılara 

ilk yardım ve tıbbi tedavi yapılması, aç ve açıkta kalan 
ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, 
ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve 
salgınların önlenmesi için 15 gün müddetle Afetler Fonu'ndan 
karşılıksız acil yardım harcaması yapılmaktadır.
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1983-1987 yılları arası, beş yılda, 2521 aile ile 111598 
nüfus için illere 1.365.310.000.-TL.lik acil yardım ödeneği 
gönderilmiştir.

2. Afetzede hak sahibi ailelere, borçlandırma suretiyle, 
konut ve işyeri yapılmaktadır. Konutların bedeli en az yirmi, en 
çok otuz yılda faizsiz, işyerlerinin bedeli de en az beş, en çok 
onbeş yılda % 4 faiz ile birlikte eşit taksitler halinde tahsil 
edilerek Afetler Fonu hesabına yatırılmaktadır.

1983-1987 yılları arası 5 yılda yapılan 16.614 adet konut 
ile 36 adet işyeri için illere toplam 94.753.350.000.-TL. lik 
ödenek gönderilmiştir.

Gerek acil yardım, gerekse konut ve işyeri için illere 
gönderilen ödenek toplamı 96.118.660.000.-TL. dir.

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'na her ay 
tahakkuk eden gelirin % 5'i kadar ödenek aktarılmaktadır.

4. Gelecek 5 yıla ait tahminler;
- Bakanlık prensibi olarak yılda 5.000 adet konut yapılması 

planlanmaktadır, özel . ve acil, durumlar bu planlama dışında 
kalmaktadır.

5. Gelecek için planlanan konut yapımlarının maliyeti her
yıl değişeceğinden sağlıklı bir tahmin mümkün değildir.

Vakfın 1988 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen sosyal 
faaliyetleri gösterir çizelgeler ilişikte sunulmuştur.

Aynı faaliyetlere, Vakfın gelişen mali gücü oranında gelecek 
yıllarda da arttırılarak devam edilecektir.

Tablo: 40 - Hayır İşleri Müdürlüğü Ocak-Haziran 1988 Faaliyet

135. TÜRKİYE DİYANET VAKFI FAALİYETLERİ

Raporu

YARDIMIN CİNSÎ ADEDÎ TUTARI (TL)

Cami
Kur'an Kursa 
Müftülük Sitesi 
Îmam-Hatip Liseleri 
Eğitim Merkezleri 
Sağlık Kuruluşlarına 
Vatandaşlara Yapılan Yardımlar 
Vatandaşlara Yapılan Sağlık , 
Yardımları
Yabancı Uyruklulara Yapılan 
Yardımlar
öğrencilere îaşe ve îbate 
Yardımları
Resmi Kurumlara Yapılan Yardımlar
- Ankara ün.îlahiyat Fakültesine
- vakıflar Genel Müdürlüğüne

4450
34

175
52
35
7
15
4

398.440.000 
1,37.000.000
204.500.000
26.000.000

134.060.235
111.406.832
72.728.000
44.257.000

2 0 .0 0 0 . 0 0 0

13 36.000.000

1
1

1.800.000
3.000.000

(Vak.Haf.)
- Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1 101.974.000

(İmaretler)



- Diyanet İşleri Başkanlığına 1 50.000.000
- öğretilebilir Zih.öz.Çocuklara 1 8.041.000
- Zihinsel öz.İş.Ok.Koruma 1 3.800.000

Derneğine
Afet ve Kazazedelere Yardımlar 7 36.000.000
özel Kurumlara Yapılan Yardımlar
- Doğu Türkistanlılar Derneğine 1 5.000.000

T O P L A M

HAYIR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU

1988 OCAK - HAZİRAN AYLARI ( 6 AYLIK )

YAPILAN YARDIMIN CİNSİ ADEDİ TUTARI (TL}

Camilere Yapılan Yardımlar 175 398.440.000
Kur'an Kurslarına Yapılan Yardımlar 52 137.000.000
Müftülük Sitelerine Yapılan Yardımlar 35 204.500.000
l.H.Liselerine Yapılan Yardımlar 7 26.000.000
Eğitim Merkezlerine Yapılan Yardımlar 15 134.000.235
Resmi Kurumlara Yapılan Yardımlar 6 168.615.000
özel Kurumlara Yapılan Yardımlar 1 5.000,000

Sağlık Kuruluşlarına Yapılan Yardımlar 4 111.406.832
Yabancı Uyruklulara Yapılan Yardımlar - 20.000.000
Afetzedelere Yapılan Yardımlar 7 36.000.000
Vatandaşlara Sağlık Yardımları
- Nakdi Yardım 4450 72.728.000
- Cihaz Yardımı 34 44.257.000

Gıda Yardımları(öğr.laşe-Yard.) 13 36.000.000

T O P L A M

136. VAKIiriAR GENEL MÖİÖÜRLÖĞOH0B 
SOSYAL FAALİYETLERİ

Genel Müdürlük vakıf şartları doğrultusunda aşağıdaki 
sosyal faaliyetleri yürütülmektedir. >

48 Orta öğrenim öğrenci Yurdunda 6500 öğrenciye barındırma 
ve yaz dinlenme kampı imkanı, 20 imarette 3000 kişiye yemek 
1000 kişiye ama muhtaç maaşı ve 80 yüksek öğrenim öğrencisine 
burs verilmektedir.



Tablo:41 - Vakıflir Genel Müdürlüğü Orta öğrenin: öğrenci Yurtları
Yılı Âdedi' öğrenci Adedi Yemek Fiatı
1984 48 6000 . 165
1985 48 6300 250
1986 «8 6300 300
1987 43 6500 36ü
1988 48 6500 800
1989 58 10000 2000 (*)
(*) Teklif

Yardımın cinsi Günlük Maliyet Yıllık Maliyet Toplam Maliyet
Yemak 661 178.000 1.138.700.000
Îşletme+Idmek - 328.000 2.100.100.000

' Yurtlarda barmdırlan öğrencilerin asgari standartta sosyal 
şartların yerine getirilmesi için bütçeye teklif edilen 
ödeneklerin aynen kabulü gerekmektedir.

Eldeki imkanlarla yurtların ve çamaşırhaneleri 
yenilenmiştir. Yeni yapılan yurtlarda da sosyal şartların yerine 
getirilmesi gereklidir.

Türkiye düzeyinde lise mezunları içerisinde üniversiteyi 
kazanahlar % 8 İken, Genel Müdürlük yurtlarında yetişen
öğrencilerin başarı oranı % 25 dir.

1987 yılı îcra Planı 403 ncü maddesinde 'Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün orta 
dereceli okul öğrencileri için yurt ve pansiyon açmaları ve 
işletmelerini teşvik edici tedbirler alınacaktır' denilmektedir.

VmP HİZMETLERİ
Vakıf Orta öğrenim öğrenci Yurtlarında barınan öğrenciler ve 

personeli çocukları için 15'er gün Marmara Ereğlisi'nde deniz 
kampı düzenlenmektedir.

v Kamp yeri olarak kullanılan Marmara Ereğlisi tesisleri şu 
anda yeterli bulunmamaktadır. Yeni inşaatlarla birlikte yatak 
kapasitesinin 2500'e çıkarılması planlanmaktadır.

EORS
Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmek üzere 1987 

yılında 40, ve 1988 yılında 40 kadro olmak üzere 80 kadro 
alınmıştır. Burs vermede Burs Yönetmeliği hükümleri 
uygu1anm aktadır.



1987 yılında imaretler için toplam 411.500.000.-TL.
sarfedilmiştir.

Vakıf şartları doğrultusunda ve kalkınmada öncelikli
bölgelerdeki illerden başlamak üzere her il'e bir imaret 
açılması planlanmaktadır.

Diyanet Vakfı ile yapılan protokol ile 1986 yılından 
itibaren imaret giderlerine Diyanet Vakfınca katkı sağlanmıştır.

SORUNLAR

Sosyal güvenlik hizmeti olarak da Genel Müdürlük Sosyal
Güvenlik kapsamında olmayan, hiçbir yerden geliri ve 
gayrimenkulü bulunmayan kimsesiz, ama ve muhtaç durumda
olduklarını belgeleyenlere maaş bağlamaktadır.

Ancak verilen maaş yetersiz kalmaktadır. 1988 yılı muhtaç- 
ama maaşı 10.000.-TL. olarak teklif edilmiş ancak 2022 sayılı 
kanun gerekçe gösterilerek Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aylık 
5000.-TL. olarak kesinleşmiştir. Şimdi ise 2022 sayılı kanun 
kapsamından maaş alanlar 6000.-TL. maaş almaktadır. Böylelikle 
verilen muhtaç aylığı diğerlerinin yanında düşük kalmıştır.

1989 yılı için bütçeye aylık 12.000,-TL. teklif edilmiştir. 
Bu teklifin kesinleşmesi gerekmektedir.

1985 yılında 1000 muhtaç-amaya ayda 1.200.-TL.
1986 yılında 1000 muhtaç-amaya ayda 2.000.-TL.
1987 yılında 1000 muhtaç-amaya ayda 4.000.-TL.
1988 yılında 1000 muhtaç-amaya ayda 5.000.-TL.

maaş bağlanmaktadır.

ÖNERİLER
1. Giderlerini 1 kendi gelirleri ile karşılayan Genel 

Müdürlüğün, hizmet seviyesini yükseltmek için bütçeye teklif 
edilen miktarlardan indirim yapılmaması gerekmektedir.

Türkiye'de yukarıda belirtilen hizmetleri veren çeşitli 
kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar 
kanun, yönetmelik ve tüzüklerinde belirlenen gayeleri 
doğrultusunda hizmet vermeye çalışmaktadırlar.

2. Kuruluşlar bir Genel Merkezde birleştirilmen ve taşra 
teşkilatına daha geniş yetkiler veren yeni bir organizasyona 
gidilmelidir. Böylelikle hizmetlerin parçalanması önlenebilir.

3. Diyanet Vakfı ile yapılan müşterek çalışma Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile de yapılırsa daha çok 
muhtaç kişiye daha kaliteli yemek verilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal güvenlik kapsamında 
olmayan hiçbir yerden geliri ve gayrimenkulü bulunmayan kimsesiz, 
ama ve muhtaç durumda olduklarını belgeleyenlere 1988 yılı için 
5000.- lira maaş bağlanmaktadır.

Ayrıca, çeşitli vakıf ve dernekler vasıtasıyla da yaşlı, 
sakat ve muhtaç vatandaşlara yardımlar yapılmaktadır.

Bu sosyal yardımların amacı, sosyal güvenlikten yoksun, 
yaşlı, sakat ve muhtaç vatandaşlara gerek Devlet ve gerekse özel 
kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla ayni ve nakdi yardım yapılarak



ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Ancak, koordinasyonsuzluk nedeniyle muhtaç vatandaşlara 

kanunların verdiği imkanlar kullanılarak, Devlet tarafından 
birden fazla yardım yapılabildiği gibi gerçek muhtaç durumda olup 
da yardım alamayan vatandaşlarda bulunmaktadır.

Bu çelişki aynı amaçla kurulan dernek ve vakıfların vapmış 
olduğu yardımlarla, daha da belirgin hale gelmektedir.

Çeşitli kanunlar gereğince Devlet tarafından yapılan sosyal 
yardımların birleştirilerek, daha etkin ve yaygın bir şekilde 
amacına uygun olarak yaşlı, sakat ve muhtaç Türk vatandaşlarına 
sosyal yardım yapılmalıdır.

Devlet tarafından yapılan bu sosyal yardımları rasyonel bir 
şekilde dağıtacak, mükerrer ödemeleri önleyecek ve koordinasyonu 
sağlayacak kuruluşun da 'Sosyal Hizmetler ve Çocuk’ Esirgeme 
Kurumu'nun olacağı düşünülmektedir.

Aynı amaçla sosyal yardım yapan kurum ve kuruluşların tesbit 
edilerek aralarında koordinasyon sağlanmalıdır. Çeşitli vakıf ve 
dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla da sözkonusu 
kuruluşların temşilcilerindenn oluşacak 'Sosyal Yardımlar 
Koordinasyon Kurulu'adıyla bir kuruluşun oluşturulması uygun 
olacaktır. *

137. MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SOSYAL YARDIMLARI
Eakanlık özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak, ,ismi 

aylık olduğu halde sosyal yardım niteliğinde olan ödemeler 
yapılmaktadır.

Bu yardımlar şunlardır:

1. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Eağlanması Hakkında Kanun 
gereğince, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüz vatandaşlar ile 
65 yaşını doldurmamış olmakla beraber 18 yaşından büyük ve sakat 
olanlardan sakatlık oranı en az % 40 olan ve muhtaç durumda 
bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.

Sosyal yardım olarak bağlanan bu aylıklar 60 gösterge 
rakamının Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpılmasından bulunacak miktarda ödenmektedir. 1988 yılının 
ikinci yarısında bu miktar 6000.- lira tutmaktadır.

Eşlerin de muhtaç olmaları halinde, bu aylıklar % 50
oranında artırılarak ilgililere ödenmektedir.

1983-1988 yılları arasında toplam 4.086.909 kişiye 
177.709.921.-TL.ödenmiştir.

Gelecek beş yıllık dönem içerisinde de yararlanan kişi 
sayısının aynı oranlarda kalacağı ancak, katsayı artışları ile 
ödenen miktarın daha da artacağı tahmin edilmektedir.

2022 sayılı Kanun gereğince verilen aylıkların bağlama ve 
ödeme işlemleri Bakanlık adına T.C.Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünce yürütülmektedir.

2. 1005 sayılı îstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatana Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 
gereğince îstiklal Madalyası sahiplerine hayatta bulundukları



sürece 350 gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık 
ödenmektedir. 1988 yılının ikinci yarısı için bu miktar 35.000.- 
lira tutmaktadır. Bu miktar hiçbir vergi ve kesintiye tabi
tutulmadan net olarak ödenmektedir.

1005 sayılı kanun gereğince bağlanan aylıklar ilgililerin 
ölümleri halinde dul ve yetimlerine intikal etmemektedir.

1983-1988 yılları arasında yararlanan kişi sayısı 49.627, 
ödenen miktar 15.631.196.278.-TL. dir.

1005 sayılı kanuna göre aylık alanlar halen 90 yaş
civarındaki kişiler olduğundan sayıları her yıl azalmaktadır. 
1983-1988 yıllarındaki azalma oranları dikkate alındığında 
gelecek beş yıllık dönem sonunda aylık hakkından yararlanan kişi 
sayısının 1800'e düşeceği tahmin edilmektedir. Yapılacak ödemeler 
de o oranda azalacaktır.

1005 sayılı Kanun gereğince verilen aylıklar Bakanlık
adına T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

3. 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun gereğince, hiçbir karşılık ve menfaat 
beklemeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet 
eden ve bu hizmetleri belgelenen Türk Vatandaşlarına hayatta 
bulundukları sürece vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmaktadır.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmadan ölenlerin dul ve 
yetimlerine de muhtaç olmaları halinde aylık bağlanmaktadır. 
Ancak bu kanun gereğince bağlanan aylıklar da dul ve yetimlere 
intikal etmektedir.

2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış 
sporculara ve Eunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
gereğince bağlanan aylıklar da 3292 sayılı Kanun Kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar kişilerin 
kendileri için 700, dul eşleri için 550 ve yetimleri için de 400 
gösterge üzerinden Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımından bulunacak miktarda ödenmektedir. 1988 
yılının ikinci yarısı için bu miktarlar kendileri için 70.000.- 
dul eşleri için 55.000.- yetimleri için de 40.000.- lira 
tutmaktadır.

Yapılacak ödemeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmadan 
net olarak ödenmektedir.

Yıllar itibariyle 1983-1988 arası yararlanan kişi sayısı 
1727, ödenen miktar 573.027.-TL. dir.

3292 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler de Bakanlık 
adına T.C Emekli Sandığınca yapılmaktadır.

4. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı 
Uyruklu öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun 
gereğince, Türk soylu yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılmaktadır. Yapılacak yardım miktarı her yıl Maliye ve 
Gümrük, Dışişleri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile 
T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikta 
belirlenmektedir.

Eu yardım miktarı 1988 yılı için yurt dışında 
bulunanlara 19.000 drahmi karşılığı Türk lirası (5.8.1988 tarihi 
itibariyle 1 Drahmi 8.36.-TL. olduğundan 158.840.TL.) Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunanlara 65.000.- lira ve



Türkiye'de bulunan emekli öğretmenlere de 60.000.-lira olarak 25 
yıl hizmetleri karşılığında yapılmaktadır.

1983-1988 yılları arasında yararlanan kişi sayısı 2458, 
bütçeye konulan ödenek ise 1.432.720.-TL. dir.

Türk soylu yabancı uyruklu öğretmenlerin sayılarında da 
1983-1988 yıllar! gözönünde bulundurulduğunda büyük bir artış 
olmadığı gözlenmekte ve yararlanan kişi sayısının genellikle 
400 civarında kalacağı tahmin edilmektedir.

Ancak, söz konusu kişilere ödenen miktarlar her yıl 
enflasyon ve döviz kurları dikkate alınarak yeniden tesbit 
edildiğinden ödenek miktarlar da aynı oranlarda artıracaktır.

Bu ödemeler Dışişleri Eakanlığı'ca ygpılmaktadır.
1.7.1976 tarihli /e 2022 sayılı Kanun gereğince, 65 yaşını 

doldurmuş muhtaç ve güçsüz vatandaşlar ie 18 yaşından büyük 65 
yaşından küçük ve % 40'm üzerinde sakatlığı olan muhtaç Türk 
vatandaşlarına T.C.Emekli Sandığınca aylık bağlanmaktadır, 
ödemeler bakanlıkça karşılanmaktadır.

Sosyal yardım niteliğindeki bu aylıkların miktarı 1988 
yılının ikinci yarısı için 6000.-liradır. 2022 sayılı Kanundan
faydalananların miktarı da 1988 yılında 623.226 kişi olarak 
tesbit edilmiştir.

1988 Mali Yılında 2022 sayılı Kanun gereğince
ödenen aylıkları karşılamak için 42 milyar ödenek ayrılmıştır.

Diğer taraftan, 2022 sayılı Kanun gereğince aylık alanlar 
Devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi edilmekte ve tedavi 
masrafları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca karşılanmaktadır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
gereğince, muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) 
vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim, 
öğretim imkanı sağlanması halinde topluma yararlı hale 
getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere sosyal 
yardımlaşma vakıflarının belirleyeceği esaslara göre geçici 
veya sürekli yardımlar yapılmaktadır.

Bu yardımlardan 2022 sayılı kanuna göre Devletten aylık 
alanlarda yararlanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun 
faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan notun incelenmesi 
sonucunda sözkonusu Fondan 1987 yılında 2.229.866 kişiye
60.134.175.463.-lira yardım yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu yardımlar arasında, geçici ve sürekli para yardımları, 
sağlık yardımı, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları ile 
barınma yardımları da bulunmaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
gereğince de, korunmaya muhtaç çocuklara, muhtaç sakatlara, 
muhtaç yaşlılara ayni ve nakdi yardımlar yapılmakta huzurevleri 
ve yurtlarda barındırılmaktadır.



138, SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1381. AYNI VE NAKDÎ YARDIM HÎZMETl 

1. GENEL

2828 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler ve 
çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, katma bütçeli' kamu tüzel 
kişiliğe haiz bir yapıya sahiptir. Bu kanunla 15.5.1957 tarih ve 
6972 sayılı Korunmaya Muhtaç çocuklar hakkında kanun,

12.6.1959 tarih ve 7355- sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
kurulmasına dair kanun,

25.4.1963 tarih ve 225 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanunu'nda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanunun l'inci maddesinin (b) bendi,

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun teşkiline ait mevzuat 
yürürlükten kalkmıştır.

Bu kanunlarla beraber, illerde kurulu korunmaya muhtaç 
çocukları koruma birlikleri kalkarken, Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü yapı değişikliğine uğramış ve Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu, bu yeni yapıya iştirak etmişlerdir.

Eu kânunlara bağlı olarak çalışan yetiştirme yurtları, çocuk 
yuvaları, kreş ve gündüz bakımevleri ve huzurevleri yeni kurum 
bünyesinde bir çatı altında toplanmış ve tek bir mevzuatla 
çalıştırılmaya başlanmıştır.

Kurumun geçmişteki kuruluşlardan devraldığı yatılı bakım 
veren kuruluşları yeni kanuna göre düzenlenmiş, bir hizmet 
standardına ulaştırılmıştır.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti ücretli olup, değişik gelir 
gruplarına göre ücret tahsil edilmektedir.

Huzurevlerinde ise ekonomik durumu müsait olanlardan ücret 
alınmakta sosyal inceleme ile ekonomik yoksunluğu olduğu tesbit, 
edilenlerden ücret alınmamaktadır.

Kurumun, koruyucu aile hizmetinin dışında kurum harici 
hizmetinin en yeni örneği, Ayni ve Nakdi Yardım hizmetidir. Bu 
hizmete ait durumu şöyle özetlemek mümkündür.

2828 Sayılı Kanunun 9. maddesi (d) fıkrası ile 26. maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 28.9.1986 tarihinde 19235 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve çocuk 
Esirgeme Kurumu, Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği ise uygulamaya 
ait en önemli mevzuat düzenlemesidir.

Eu yönetmelik, ayni ve nakdi yardımın tanımındaki esaslar ve 
özellikleri taşıyan; kişi, aile ve toplum faydasını en üst 
düzeyde sağlamaya yönelik bir anlayışla düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

Bu arada, yönetmeliğin bazı özelliklerine dikkat çekmek 
faydalı olacaktır.

Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği ile Emsal Yardım kavramı 
getirilmiştir. Bu kavram, sosyal yardım konusu ile meşgul olan 
bazı kuruluşlarca da benimsenmeye başlanmıştır.

Emsal Yardım; 200 gösterge rakamının memur maaş katsayısı 
ile çarpımı sonucu bulunan miktarı ifade eder. Bu, emsal



yardımın her katsayı artışı ile birlikte artması gibi otomatik ve 
dinamik bir yapıyı getirmiştir

Ayni ve Nakdi yardımın verilmesinde kişinin beyanı esas 
kabul edilmiş, bir dilekçe ve bir nüfus cüzdanı veya sureti 
yeterli sayılmak suretiyle, bezdiren ve vakit alan işlemlerden 
uzaklaştırarak kırtasiyeciliğe engel olunmuştur.

Ayni ve Nakdi yardımın verilmesinde en önemli belge, 
profesyonel meslek elemanı olan sosyal çalışmacılar tarafından 
yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporlardır.

Eu incelemeler, gerçek ihtiyaç sahibini ve ne tür hizmet 
verilmesi gerektiğini tespit yönünden önemlidir, çünkü, ihtiyaç 
sahibinin hangi tür bir hizmet beklediği, ne tür hizmetin faydalı 
olacağı ' ve haksız faydalanmanın önlenmesi temin edilmiş
olacaktır. Hazırlanacak sosyal inceleme raporu, ihtiyaç 
sahiplerinin tesbitlerinin yanında, yardımın çeşidi süresi, kime 
verileceğinin ifade edildiği yardım vermeye yetkili makamlara 
bir teklif belgesi niteliğindedir.

Yönetmeliğin diğer bir özelliği de, yardım verme yetkisinin 
kademeli bir şekilde taşradaki birim sorumlusundan Eakanlık
Makamına kadar îl Sosyal Hizmetler Müdürü, Vali, Genel Müdür ve
Bakan şeklinde hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır.

Ayni ve Nakdi Yardım hizmetinin ve Yönetmeliğinin diğer 
hizmetlerimizden farklı bir yönü de, bu hizmetin verilmesinde 
korunma kararı alınması mecburiyeti olmadan Kurumun himayesinin 
sağlanmasıdır.

Bu yönüyle, hem sür'at sağlanmakta hem de başka mercilere 
ihtiyaç duyulmaksızm Kurumun kanuni yetkilerine dayanılarak 
hizmet verilmiş olmaktadır.

Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği, daha önce de ifade 
edildiği gibi 28.9.1986'da yürürlüğe girmiştir. Bu hizmete ait
ödenek ilk olarak 1987 yılı bütçesine 138.000.000.-TL. olarak 
konmuştur.

Ayni ve Nakdi Yardım hizmetinin esas gayesi, kişi ve 
ailelerin ekonomik problemlerine, destek olmak suretiyle çözüm 
bularak yeterli hale gelmelerinin yanında, kendi doğal 
çevrelerinin içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktadır. 
Ailenin ekonomik problemlerini halledemedikleri durumlarda bundan 
en fazla etkilenenler çocuklar olmakta, ailenin dağılması ile 
birlilîte Kurum bakımı talebi doğmaktadır. Anne ve baba, 
çocuklarını Kurum bakımına vermek için gayret sarfetmek durumunda 
kalmaktadır.

Ekonomik güçlüklerin giderilmesi şeklinde yeterli olarak 
ödenecek ayni ve nakdi yardımlarla bu tip durumlar tam önlenemez 
ise de asgari düzeyde tutmak mümkün olacaktır.

1988 yılında bütçeden ayni-nakdi yardım hizmeti için 
368.000.000.-TL ödenek ayrılmış ve kullanılabilir 257.600.000.- 
TL.'nin 51.384.800.-TL., 1. Dönem için, 50.470.000.-TL.1 2. Dönem
için illere tevzi edilmiştir.

Yapılan tesbitlere göre, ayni ve nakdi yardım hizmetlerini 
etkileyen faktörler şunlardır.

a. Toplumun hizmeti henüz tanımamış olması,
b. Kurum bakımının, talep sahibine daha cazip gelmesi,
c. Emsal yardımın az olması,
Eu faktörler üzerine yapılacak çalışmalar sonucu, 5 yıl



içinde 5.000 kişinin bu hizmetten istifade edeceği tahmin 
edilmektedir.

SORUNLAR VE ÖNERİLER
SORUN
Hasta sevk yatış ve çıkış işlemleri ile ilgili aksaklıklar 
olması,

ÇÖZÜM
Hasta sevk, yatış ve çıkış işlemlerinin yeniden düzenlenmesi 

SORUN
İleri derecede ruhsal ve zihinsel özürlü olanlar ve demans 
benzeri kronik yıkıma uğramış hastalarla ilgili hizmetlerin 
yetersizliği,

ÇÖZÜM
özel bakım üniteleri ve ev ziyareti sistemlerinin geliştirilmesi, 
ailelere kendi kendine yardım konusunda destek olunması,

SORUN

Zihinsel ve ruhsal özürlülerin rehabilitasyonu ve üretken hale 
gelebilmelerinin sağlanacağı organizasyonu bulunması.

ÇÖZÜM
Korumalı işyeri gibi kuruluşlar kurulması, geliştirilip 
yaygınlaştırılması, konu ile ilgili gönüllü kuruluşların aktive 
edilmesi,
SORUR
Sakatlara ve eski hükümlülere uygulanması gereken işyerlerinde 
kontenjan ayrılmasıyla ilgili güçlükler,
ÇÖZÜM
Varolan mevzuatın uygulanmasına özen gösterilmesi, uygulanamayış 
nedenlerinin anlaşılmaya çalıştırılması, varsa direncin 
giderilmesi,
SORUN
Kronik ruh hastalarının ilaç temin etme güçlükleri (Bazen parasal 
nedenlerle bazen de ilaçların piyasada bulunmaması gibi 
nedenlerle),
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Kronik ruh hastalarına belli kayıt ve düzenlemeler sonrasında 
ücretsiz ilaç dağıtımının gerçekleştirimesi,
SORUN
Risk grubu olarak değerlendirilebilecek kişilere özellikle 
gençlere yönelik çalışmaların yetersizliği (cezaevi, Islahevi 
benzeri burumlarda bulunanlar, kurumlara giremeyen çocuklar, işçi 
çocuklar, yabancı ülkelerden dönen işçilerin çocukları gibi).
ÇÖZÜM
Risk altındaki kişilere özellikle çocuklara ve gençlere yönelik 
çalışmalar yapılması değerlendirme ve gerektiğinde tedavi 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, burumlardaki personele destek 
sağlanması, ailelere yönelik eğitici, aydınlatıcı çalışmalar 
yapılması.

«i

1382. SOSYAL HİZMETLER ALANIMDA KARŞILAŞILAN 
BAŞLICA PROBLEMLER VE ALINABİLECEK 

BAZI TEDBÎRLER
Sosyal hizmetler alanında Türkiye köklü bir geçmişe 

sahiptir. Geçmişten gelen bu birikim, 24.5.1983 tarihinde kabul 
edilen 2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu1 ile daha da ileri bir noktaya ulaştırılmıştır, Halen 2828 
sayılı kanunun sağladığı imkanlar ve çizdiği hukuki çerçeve 
içinde, çağdaş sosyal hizmet uygulamalarının bütününü 
gerçekleştirmek mümkündür. Ancak, başarılı bir uygulama için 
hukuki dayanaklar yanında; mali kaynaklar, personel, ilgili 
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun tesis edilmesi 
gibi konularda da temel şartlar arasında yer almaktadır.

Eu çerçeve içinde, Türkiye'nin sosyal hizmetlerle ilgili 
hali hazırdaki başlıca problemlerini ve muhtemel bazı çözüm 
önerilerini özetle şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Türkiye'de sosyal hizmetlerden faydalanması gereken nüfus 
grupları hakkında yeterli sayısal bilgiye sahip olunniayışı büyük 
eksikliklerden birisi olup bu durum hizmetlerin planlanmasında 
ciddi güçlüklere yol açmaktadır.

- örneğin, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak 
500.000'den başlayıp, 2-3 milyona kadar uzanan tahminler 
mevcuttur. (Oysa, Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında korunmak 
için sıraya alınmış çocuk sayısı 5000 civarındadır ve bunların 
acilen kuruluşlara alınmasını gerektiren bir durum sözkonusu 
değildir.) Bu farklılıkların, korunmaya muhtaç çocuk kavramının 
yorumlanış tarzından ileri geldiği düşünülmektedir. Aaca!w 
uygulamada hedef grubun belirlenmesinde büyük güçlük 
yaratmaktadır. Bu konuda kapsamlı bir ilmi araştırma gereklidir.

- Aynı şekilde, yaşlılara yönelik sosyal hizmetler konulunda



yapılmıştır.
1988 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle aynı hizmetler 

için 491.925.000.-TL. sarf edilmiştir.

Tardın Hizmetleri
1987 yılında ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen 

afet ve felaketlerde gerekli görülen çadır, battaniye v.d. 
yardımlarla, yoksullara, aşocaklarına, öğrenci yurtlarına, 
okullara, muharip gazilere ve yurt dışında meydana gelen felaket, 
savaş vb. gibi olaylara ayni ve nakdi yardımlar devam etmiştir.

1987 yılı ayni ve nakdi yardımları;

Afetlere, Yoksullara, Aşevleri Dışyardım Ayni 4.695.898.633, 
Nakdi 119.693.359, olmak üzere toplam 4.815.591.992.-TL. dir.

Gençlik Hizmetleri
A. Burslar: Kendi imkanları ile öğretimlerini devam

ettiremeyen sosyal himayeye muhtaç, çalışkan ilk, orta ve yüksek 
okul öğrencilerine karşılıksız burs yardımı yapılmaktadır.

1987 yılında ilköğretimde, ortaöğretimde, yükseköğretimde 
olmak üzere toplam 5440 öğrenciye burs verilmiştir.

B. Kamplar: Okulların tatil oldukları dönemlerde, yurdumuzun 
değişik yörelerinde sabit ve- çadırlı olmak üzere gençlerin boş 
zamanlarını değerlendirecek olanların bedensel ve ruhsal 
gelişmlerini sağlayacak kamplar yıllardır açılmaktadır. 
Kamplardan ikisi uluslararası niteliktedir. 8 kamp Genel Merkez 
tarafından 6 kampta şubelerce açılıp işletilmektedir, Yabancı 
ülkelerden gençler uluslararası kamplara katılmakta, Türk 
gençleri de Kızılayı temsilen diğer ülkelerin kamplarından 
yararlanmaktadır.

1987 yılında kamplardan yararlananlar Merkezce; çamkoru, 
Samsun, Muratdağı, Vangölü,, Sarıkamış, Alanya, Girne, Mudanya 
olmak üzere toplam 14.841 . ve Şubelerce ; Eskişehir, Adapazarı, 
Beyşehir, Adana, Bilecik, İzmir/Çeşme olmak üzere tcciam 
2903'tür.

C. Yurtlar: Kasabalarda ortaöğretim çağındaki öğrencilerin 
özellikle Endüstri Meslek Liselerine giden öğrencilerin yurt 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yerlerde Kızılay öğrenci 
yurtları açılmıştır.

1987 yılı itibariyle öğrenci yurtlarından 1530 öğrenci 
yararlanmıştır.

Erzurum Ö.Y., Bolu, Balıkesir, Uzunköprü, Malkara, 
Şebinkarahisar, Senirkent, Çan, Ank/Çankaya öğrenci yurtlarında 
toplam 1530 öğrenci kalmaktadır.

D. Sosyal Hizmetler: Kızılay Derneği, toplumdaki yaşlıların 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, huzurevleri tesis ederek 
hizmet vermeyi planlamış bulunmaktadır. Halen 3 huzur evi 
(Bandırma, Îstanbul/Soğanlı, Akçakoca) hizmete girmiş bulunmakta 
4 huzurevinin inşası veya tefrişi devam etmektedir.

çalışan ana-babanın çocuklarının korunması ve
yetiştirilmesi için kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete 
geçirilmeside son yıllarda önem verilen konulardan biridir.



Halen İstanbul Kartal ve Pendik ile İzmir kreşi çalışır 
haldedir. İki kreşin inşası ve tefrişi sürdürülmektedir.

ÖNERİLSE
1. Sosyal güvenlik sisteminin ülke .düzeyinde 

yaygınlaştırılması ve .geliştirilmesi için tek bir otorite altında 
birleştirilmesi zorunludur. aynı şekilde sosyal yardım 
kuruluşlarının hizmet standardı ve normların geliştirilmesi için 
tek bir otoriteye ihtiyaç vardır.

2. Sosyal hizmetler ve sosyal yardım konusunda milli bir 
politika tesbiti ile milli bir planlama yapılmalıdır.

3. Kamu ve gönüllü kuruluşlar işbirliğinin sağlanabilmesi 
için her türlü tedbir alınmalıdır.

4. Halk katkısının geliştirilmesi ve artırılması ortak bir 
anlayışla sağlanmalıdır. Burada önemli olan halkın yardım 
arzusunu istismar etmeden istekle ve ihtiyaçları karşılayacak 
tarzda yardımın kanalizr edilmesidir.

5. İşsizlik sigortasının ihtası ve çalıştırılması sosyal 
hizmetlere ve yardıma ihtiyacı olan grubu azaltacaktır.

6. Genel sağlık sigortasının çıkarılması sosyal 
güvenlikteki riski azaltacak, kısa sürede yaygın hizmet vermeyi 
gerçekleştirecektir.

7. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde esas olan kişilerin 
kendi kendilerine yeterli olmalarını problemlerini çözmelerine 
yardım etmektir.

Kişi,, aile ve toplulukların rehberlik edilerek sarunlarma 
çözüm bulacak Danış ve Eğitim Merkezlerinin kurulması 
gerçekleştirilme!idir.

8. İnsana insan oldukları için saygı gösterilmesi gereği 
unutulmadan insan hakları ve demokratik görüş esas ilke kabul 
edilerek, hizmet programları uygulanmalıdır.



21. SAĞLIK HlZMETLÎRÎN RASYONALİZASYONU 
22. GENEL SAĞLIK SİGORTASI 

23. TIBBİ CIHAZLANMA
T.C.Başbakanlık Devlet . Planlama Teşkilatı tarafından 

"Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık çalışmalarına" 
ilişkin kurulan "Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu"

özel İhtisas Komisyonu;

1. Sağlık Hizmetlerinde Teşkilatlanma, Sağlık Müracaat 
Zinciri ve Fiziki Yapı,

2. Modern Sağlık İşletmeciliği, Yönetimi ve Finansmanı,
3. Sağlık İnsan Gücü ( eğitimi, istihdamı ve teşviki ) 

olmak üzere 3 alt grup halinde çalışmalarını tamamlamıştır. Alt 
komisyonların çalışmalarına katılan üyelerin isimleri EKrl'de 
verilmiştir.

Alt komisyonlarca hazırlanan raporların bir bütünlük 
içinde ele alınması amacıyla aşağıda isimleri verilen 
üyelerden meydan gelen bir Redaksiyon Komitesi kurulmuştur.

Redaksiyon komitesince, son toplantıya katılan üyelerin 
önerileri de dikkate alınarak hazırlanan genel rapor ek1de 
sunulmuştur.

Redaksiyon Komitesi Üyeleri

Prof.Dr.Hüsnü Kişnişçi 
Prof.Dr.Ayşe Akın Dervişoğlu 
Dr.Ali Tekin Çelebioğlu 
Y.Doç.Dr.Nihat Baykan

RAPOR 1
21. SAĞLIK HİZMETLERİNİN RASYONALİZASYONU 

211. GİRİŞ
Son yirmi yıl içinde Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde 

olumlu gelişmeler olmasına rağmen, toplumun genel sağlık, düzeyi, 
ülkenin ekonomik gelişmesine uymayacak derecede düşüktür. Esasen 
toplumun sağlık düzeyinin değerlendirici göstergeleri gerçek bir 
değerlendirmeyi yapmaya yetersizdir.

Ülkenin sağlık hizmetleri, bir çok değişik kamu ve özel 
kuruluş tarafından kendilerine özgü yönetim ve teşkilatlanma 
içinde verilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, tüm ülke sağlık 
hizmetlerinden sorumlu olmasına, tüm hizmetlerin tek elden 
planlanmadı, koordinasyonu ve yönetimi ilkesi halen yürürlükte 
olan yasalarda olmasına rağmen sağlanamamıştır. Eakanlığın merkez 
ve taşra teşkilatını kapsayan teşkilat kanunu çıkarılamamıştır.

1963 yılında başlatılan sosyalleştirilmiş sağlık 
hizmetleri, 1984 yılından beri ülke geneline yaygınlaştırılması 
gayretlerine rağmen, yasa, araç-gereç, ilaç ve cari harcama
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yetersizliği, hastane-sağlık ocağı işbirliğinin sağlanamaması, 
personel eğitimi sorunu çözümlenemediğinden başarılı olarak
uygulanamamıştır. Bu nedenle de temel sağlık hizmetleri arzu 
edilen düzeyde verilememektedir.

Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi ve 
istihdamındaki sorunlar devam etmektedir. Hizmet içi eğitim
uygulamaları çok sınırlıdır. Personelin ücretlendirilmesi ve 
sosyal yönden desteklenmesi diğer sektörlerin gerisinde 
kalmıştır.

Ülkenin aşı, serum ve kan ürünlerindeki dışa bağımlılığı
devam etmektedir. Tıbbi cihazların standardizasyonu, bakım,
onarım ve ikmal hizmetleri arzu edilen düzeyde değildir. 
Bakanlığın finansman kaynakları sınırlı olup geliştirilememiştir.

Sosyal güvenlik kapsamında olmayan nüfusun, sağlık 
hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin sorunları devam 
etmektedir. Sosyal güvenlik kapsamında olan nüfusa da nitelikli 
hizmet sunulamamaktadır.

Ülkenin sağlık hizmetlerindeki bu karışıklığın önlenmesi ve 
hizmetlerin belli bir disiplin içinde ele alınması amacı ile 
Mayıs 1987'de 3359 sayılı 'Sağlık Hizmeıtleri Temel Kanunu' 
çıkarılmıştır. Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'nce iptal 
edilmişse de, yasanın iptal edilmeyen bazı önemli maddeleri de 
hala uygulamaya konulamamıştır.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin ve sağlık düzeyinin genel 
durumunu yansıtan bu tablodan kolayca anlaşılacağı gibi 
ülkede toplumun, sağlık gereksinimlerini ve alabildiği sağlık 
hizmetlerinde mevcut durumu hazırlayıcı pek çok faktör vardır ve 
bu faktörlerin birbirlerini etkileyiş bileşkesi olarak karşımıza 
halen mevcut, olumsuz olan bu sonuçlar çıkmaktadır.

Esasen, kaynakları sınırlı olan ülkemizde mevcut kaynakların 
gerekli , düzenlemeler ve yönetimi ile en iyi biçimde 
kullanılması, toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma oranı ve 
genel sağlık düzeylerinde önemli iyileşmeler sağlayabilir.

ülkede yaşayan herkesin sağlık düzeyini yükseltmede, 
hastalıklardan korunmak, hastalıkları ve ölümleri azaltmak, 
sağlıklı yaşamı temin ve beklenen yaşam süresini uzatmak olan 
temel hedefe ulaşmak için verilmesi gereken sağlık 
hizmetlerinde;

Genel ilkeler :
1. Altıncı plan döneminde herkesin sağlıklı yaşam hakkından 

yararlanması sağlanacaktır.(Eu, Dünya Sağlık örgütünün 2000 
yılında herkese sağlık ilkesidir).

2. Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşların en iyi şekilde 
yararlanması için hizmetlerin yurt sathına dengeli bir şekilde 
dağılımı sağlanacaktır.

3. Sağlık hizmetlerinin tek elden planlanması, 
koordinasyonu ve denetlenmesi sağlanacaktır.

4. Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık va öncelik
verilmesi sağlanacaktır.

5. Kentlerde ve kırsal bölgelerde en uç noktalara kadar
sağlık hizmet zinciri daha belirgin kurularak, sağlık ocağı, 
hastane ve eğitim hastaneleri zincirinin işletilebilmesi için
gerekli önlemler alınacaktır.



6. Kişilerin hekim ve sağlık kuruluşunu seçme haklarının 
saklı kalması sağlanacaktır.

7. Herkesin sağlık durumunu izleyebilmek ve toplumun sağlık 
düzeyini değerlendirebilmek için, gerekli bilgi, kayıt ve 
iletişim sisteminin eksiksiz sürdürülmesi için gerekli önlemler 
alınacaktır.

8. Sağlık hizmetlerinde kaliteli ve verimlilik esasına uygun 
modern yönetim ve işletme esaslarının uygulanabilmesi için
özellikle yönetici kadronun yetiştirilmesi sağlanacaktır.

9. Sağlık hizmetlerini topluma veren sağlık ve diğer
personelin ülke ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmeleri ve ülke
düzeyinde denge dağılımları sağlanacaktır.

10. Pek çok faktörden etkilenen insan sağlığında, bu 
faktörlerin ilgili olduğu sektörlerde toplumun sağlık düzeyinin
iyileştirilmesinde işbirliğinin sağlanılması, sağlık dışında
kalan sektörlerin de üzerlerine düşen görevleri yapması 
sağlanacaktır.

Alt komisyonun her üç gurubunda, yukarıda belirtilen 
ilkeler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin başarılı olabilmesi 
için mevcut durum ve sorunları inceleyerek önerilerde 
bulunulmuştur. Ancak, önerilerin temel amaca ulaşabilmesi için 
öncelikle gerçekleştirilmesi gereken şartlar şunlardır:

1. Türkiye'de tüm sağlık hizmetlerini kapsayan bir 'Milli 
Sağlık Master (Ana) Planı' gecikilmeden yapılmalıdır. Eu ana 
plan, hükümetleri, yöneticilerin değişmesinden etkilenmemeli 
genel hedef belirleyici ve bağlayıcı nitelikte olmalı ve böyiece 
sağlık hizmetlerinin uygulamalarında sık görülen ve önemli 
boyutlarda olan iniş çıkışlar önlenmelidir.

2. Kalkınmada sermaye, teknoloji ve insan gücü olarak üç 
temel unsurun olduğu bilinmektedir.însan gücünün, sahip olması 
gereken temel niteliklerden biri sağlıklı olmaktır. O halde 
sağlık sektörü, ekonominin temel sektörü sayılmalıdır, 
özellikle sağlık yatırımları bu çerçeve içinde görülmeli ve 
dikkate alınmalı.

3. Sağlık planlarının başarılı olabilmesi için, devlet 
bütçesinin en az % 10’u, GSM Hasılanın da en az % 5'i sağlık 
sektörüne ayrılmalıdır.

4. Devletin anayasal görevi olan koruyucu sağlık 
hizmetlerine, gerekli parasal kaynakları yaratarak, devletçe 
verilmesi sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık
hizmetlerinden;’Toplumun sağlık eğitimi, beslenmenin
düzeltilmesi, çevrenin olumlu hale getirilmesi özellikle temiz 
su temini ve atıkların yok edilmesi, sık görülen bulaşıcı 
hastalıklara karşı bağışıklama, gebelerin ve çocukların 
periyodik izlenmesi, aile planlaması eğitim ve "uygulamalarının 
yapılması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ile ilgili hizmetler 
acil yardım, evde ayakta tedavi ve temel ilaçların sağlanması' 
anlaşılmalıdır. Tüm bu hizmetler, topluma verilmesi temel elan, 
devletin yükümlülüğünü geri plana atamayacağı hizmetlerdir. 
Ayrıca bu hizmetler, tedavi ve rehabilite edici hizmetlere 
kıyasla hem daha ucuza mal olan hizmetlerdir, hem de sonuçları 
kişiler ve toplum yönünden daha sağlıklı ve olumludur. Tedavi 
ve rehabilite edici hizmetlerin ise SSYB tarafından gerekli plan



ve koordinasyonu yapılarak, nitelikli hizmet üreten kurumlarm, 
parasal karşılığını alan, diğer bir ifade ile hizmetini satan 
işletmeler halinde organize edilerek bu hizmetlerin topluma 
verilmesi sağlanmalıdır. Tedavi rehabilite edici hizmetlerin 
finansmanı halktan dolaylı olarak temin edilmeli. Ekonomik gücü 
yeterli olmayan grup belirlenerek bu grubun giderleri devletçe 
karşılanmalıdır.

5. Sağlık gibi çok yönlü ve çeşitli sektörlerin 
çalışmalarından etkilenen bir olayda, sağlık hizmetlerinin 
niteliği de göz önüne alınır ise SSYE dahil diğer ilgili 
sektörlerin etkin bir şekilde temsil edildiği fonksiyonel bir 
Milli Sağlık Kurulu oluşturulmalı ve işlerlik 
kazandırılmalıdır.

Bu kurulun temel işlevi;

a. Milli sağlık ilke ve esaslarını belirlemek ve sağlık ana 
planını yapmak ya da yapılan ana planın uygulanış sürecini 
izleyip, değerlendirmek,

b. Sağlık hizmetlerinde üst düzeyde koordinasyonu sağlamak,
c. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm personeli 

nitelik nicelik açısından belirlemek ve değerlendirmek,
d. Sağlık hizmeti veren personelin ücretlendirilmesinin, 

teşvik, ödüllendirme ve benzer konuların esaslarını belirlemek,
e. Kamu ve özel kurum ve kuruluşların hastane açmalarına 

karar vermek çalışmalarının değerlendirilmesi için esasları 
belirlemek.

Milli Sağlık Kurulu, Başbakan ya da görevlendireceği bir 
Devlet Bakanı veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
başkanlığında, sağlığı ilgilendiren sektörlerin üst düzey 
temsilcileri ile sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları 
ile yasal meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşmalıdır.

6. Sağlık hizmetlerini veren personelin ücretlendiriimesi ve 
isdihdammda hizmetlerin özelliğini dikkate alan adil kuralları 
olan bir politika izlenilmelidir.

7. Sağlık hizmetlerinde teşkilatlanma ve personelden daha 
önemlisi yönetim ve işletmedir. Yönetici yetiştirilmesi ve 
yönetime ilişkin sorunlar çözümlenmeden hizmetlerin yetersizliği 
başka faktörlere bağlanmamalıdır. Yeterli sayı ve nitelikte 
yönetici yetiştirilmesi öncelik almalıdır. Bu
takdirde,teşkilatlanma ve personelle ilgili dar boğazların 
uygulamalarda kısa sürede düzeltilmesi de mümkün olacaktır.

212. TEŞKİLATLANMA 

2121. Mevcut Durmada Somlar
a. Türkiye'de tedavi hizmetlerine ağırlık veren çok başlı 

bir teşkilatlanma vardır. Bu durum personelin dağılımı, denetim 
ve hizmet için eğitimini olumsuz etkilemektedir. Sağlık 
hizmetlerinin üst düzeyde koordinasyonu da sağlanamamaktadır.

b. SSYB teşkilatında yönetici olmak teşvik edilmeyen bir 
görevdir. En fazla bu nedene bağlı olarak uygun nitelikte



yönetici yetiştirilememekte, mevcutlarda kullanılamamaktadır. 
Taşra teşkilatında yönetici, kendi insiyatifini kullanan değil 
yukarının talimatını kayıtsız şartsız yerine getiren kişi olarak 
görülmektedir. Bunu yapmadığı takdirde de hizmete katkısı çok 
olumlu olsa bile hemen değiştirilmektedir.Oysa sağlık yönetimi 
hizmeti mevzuata gö.re yürütme sanatı değildir. Büyük bir ekibi 
ahenkli çalıştırma, bireyleri sürekli eğitme, destekleme, teşvik 
etme, sorunları bulma ve çözme sanatıdır.

c. İldeki sağlık teşkilatının yapısı hala kesinlik 
kazanmamıştır.

d. Sağlık sisteminin santralize özelliği uç da verilen 
hizmetleri önemli ölçüde etkilemektedir.

e. Sağlık Bakanlığı'nm il düzeyinde aynı hizmetlerin ayrı 
birimlerce yürütüldüğü ve bu nedenle hizmet düplikasyonlarmın 
sık görüldüğü bir teşkilatlanma yapısı vardır, örneğin sağlık 
ocakları ile AÇS merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları ile 
sıtma ve bölge Tbc.laboratuvarları gibi.

f. Sağlık Bakanlığı'nm ilçe düzeyinde idari bir teşkilatı 
yoktur (ülkede mevcut bir kaç sağlık grup başkanlıkları 
hariç).özellikle büyük illerde 11 sağlık müdürlüğü 
teşkilatının yönetimde, ilçe düzeyine hakim olması söz konusu 
değildir. Halen uygulanan hastane başhekimlerinin grup başkanı 
olması, bu grubun sahadan uzaklığı, çok meşgul olmaları nedeni 
ile yarar sağlamayan bir uygulamadır.

g. SSYE merkez teşkilatının yapısı da henüz bir kesinlik 
kazanmamıştır. Aralarında fazla koordinasyon olmayan aynı 
hizmetlerin bir kaç genel müdürlükçe yürütüldüğü karmaşa yaratan 
bir teşkilatlanma vardır, örneğin ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin 
merkez teşkilatta sahibinin hangi genel müdürlük olduğu açık 
değildir, çoğu kez aynı hizmet aynı yörelerde iki ayrı genel 
müdürlükçe yürütülmektedir. Daha çarpıcı bir örnekle konu 
aydmlatılırsa; bebek ölümlerinin ülke düzeyinde önlenmesine 
ilişkin çalışmalarda plan-program ve hizmetlerin
değerlendirilmesini, ülke düzeyinde 3.142 sağlık ocağı 10.493 
sağlık evi olan TSH genel müdürlüğü mü, yoksa toplam 208 AÇS-AP 
merkezi olan AÇS-AP genel müdürlüğü mü yapacaktır, belirsizdir. 
Aynı konu bazen her iki genel müdürlüğün dikkatini çekerken 
bazen de konu hiç dikkat çekmemekte, ortada kalmaktadır.

h. SSYB'nın teşkilatlanmasında, ülkedeki sağlık
hizmetlerinde; ihtiyaçları, konulan hedef ve ulaşılanları 
bilimsel olarak ele alıp değerlendiren sonuçlara göre 
yönlendirmeler yapacak bir birim yoktur. Böyle bir birimin 
olmaması yeni uygulamaların hep tahminler üzerine oturtulmasına 
sonuçtada başarısızlığına yol açmaktadır.

1. SSYE'nm sosyal yardım hizmetlerine ilişkin teşkilatı 
yetersiz olup aynı hizmetler diğer sektörlerce de verilmektedir. 
Esasen bütçesi kısıtlı olan SSYE'da sosyal yardım hizmerleri 
geri planda kalan hizmetlerdir.

2122. Teşkilatlanmaya İlişkin öneriler
1. "Sosyal Hizmetler" Sağlık Bakanlığı1nm sorumluluğundan 

çıkarılmalıdır.Bakanlığın ismi Sağlık Bakanlığı olarak
değiştirilmelidir.



?.. Eakanlık merkez teşkilatının yapısı hizmetlerde 
yinelemelere neden olmayacak biçimde reorganize edilmelidir, 
örneğin tüm TSH'rinin tek genel müdürlük altında, tüm tedavi 
hizmetlerinin yine tek genel müdürlük altında toplanması, gerekli 
daire başkanlıklarını oluşturulması koordinasyonunda kolaylık 
sağlıyacağı gibi tekrarları ve kaynak israflarını da 
önleyecektir.

3. Sağlık Bakanlığı'nm merkez teşkilatında, bilgi-kayıt 
işlem ve değerlendirme ile ilgili bir hizmet biriminin 
kurulması zorunludur.

4. Temel sağlık hizmetleri halka bizzat SSYB tarafından 
gerekli teşkilat kurulup işletilerek verilmelidir (Ssasen sözü 
edilen teşkilat mevcut olup, eksikleri tamamlanılmalı ve işlemesi 
sağlanmalıdır). Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ise 
bakanlık tarafından planlanıp koordine edilmeli, 
denetlenmeli ancak işletmeciliği açısından bağımsız, 
hizmetlerinin parasal karşılığı kendilerine ödenen üniteler 
haline getirilmelidir. Ancak bu uygulamalara tedricen 
geçilmeli önce bazı illerde pilot uygulamalar yapılmalıdır.

5. Tedavi hizmetlerinde çok başlılık önlenmeli, SSK ve bazı 
diğer kamu kurumlan sağlık hizmetini finanse eden, hizmeti 
satın alan kurumlar haline gelmelidir.

6. Sağlık müdürlüğü görevi teşvik edilmelidir. Uzun vadede; 
halk sağlığı fakülteleri, enstitüleri.kurumlan, orta vadede; 
tıp fakültelerinin Halk Sağlığı anabilim dallarında kadrolar 
genişletilmeli ve mevcut programların eksiği giderilmelidir. 
Buralarda modern yöneticilik eğitimi görmüş olan uzmanlar sağlık 
müdürlüğü görevine yöneltilmelidir. Kısa vadede ise ; mevcut 
sağlık müdürlerine modern yöneticilik konusunda eğitim verilmeli 
ve sağlık müdürlerinin kendi yönetim yetenek ve 
insi'yatiflerini kullanan kişiler olması sağlanmalıdır. EÖylece 
sağlık müdürü il düzeyinde tüm sağlık hizmetlerini . SSYB'nın 
belirlediği ilke ve politikalar çerçevesinde planlayan, 
programlayan, izleyip değerlendiren ve koordine eden güçte 
olmalıdır. Sağlık müdürlerinin atanma ve çalışmalarında (vekil 
dahi olsa) güvenli bir sistem oluşturulmalıdır. Sağlık
müdürlüklerinin teşkilatlanmasında hizmetlere paralel bir 
yapılaşma getirilmelidir.

7. İlçe düzeyinde sağlık hizmetlerinin yönetimi için ilçe 
sağlık idaresi kurulmalıdır (ilçe sağlık müdürlüğü). Bu birim,
il'e karşı sorumlu olarak, ilçe düzeyindeki tüm sağlık
kuruluşlarının koordinasyonu, denetim ve değerlendirmesini 
yapmalıdır.

- 8. .Periferde, temel sağlık hizmetlerini birinci, basamakta
yürütmekle görevli ve vatandaşa doğrudan muhatap olan kamu 
kuruluşu sağlık ocağıdır. Bu kuruluşun amiri, gerekli yetkilere 
sahip olama]ı ve kendi emrindeki personelin sicil ve disiplin
amiri olması sağlanmalıdır. 9. Perifere atanan personelin
hizmete. adaptasyonu ve sürekli eğitimi için illerde mevcut 
sağlık ocaklarından biri personel ve fizik koşullar yönünden 
•Eğitim. Sağlık ocağı’olarak organize edilmelidir.Mevcut AÇS-AP 
merkezlerinin bu yönde değerlendirilmesi düşünülebilinir. 10.
illerde hizmette ikilem yaratan ve kaynak israfına yol açan 
sağlık kuruluşlarının sayısı azaltılmalı,fizik yapı ve hizmetler 
gerçek anlamda integre edilmelidir.



1". Çevre sağlığı ve gıda kontrolü hizmetleri açısından, 
sağlık teşkilatının görevi belediye çalışmalarını denetlemek 
şeklinde olmalıdır. Belediyelerin bu açıdan teşkilatlarını 
kurmaları var olanları güçlendirmeleri sağlanılmağıdır.

12. Adli hekimlik hizmetleri SSYB'dan alınıp Adalet 
Bakanlığı sorumluluğuna verilmelidir. Sağlık ocağı ve hastane 
hekimlerine adli görev verilmemeli, Adalet Bakanlığı kendi uzman 
adli hekim kadrosunu kurmalıdır.

13. Büyük illerde hastaneler ve sağlık ocaklarındaki 
izdihamı önlemek, aynı zamanda , halkın beklentisini 
karşılayabilmek.için radyo diagrostik dahil, laboratuvar tetkik 
imkanları da olan hekimlerin de istihdam edilebileceği yataksız 
kamu sağlığı dispanserleri kurulmalıdır. Bu dispanserlerde 
esasları belirlemek koşulu ile özel kesimde çalışan hekimlerden 
de yararlanılmalıdır.

14. Kırsal ve yarı kırsal alanda poliklinik sayısı fazla 
olan sağlık ocaklarına laboratuvar teknisyeni kadrosu tahsis
edilmeli ve bunların da laboratuvar olanakları artırılmalıdır,
illerde sağlık müdürlüklerine bağlı Halk Sağlığı laboratuvarları 
kurulmalı ve gerektiği şekilde fonksiyone edilmelidir.

15. Küçük yataklı tedavi kurumlarınm işletilmesinin
pahalı ve verimsiz olduğu bir gerçektir,. Bu , nedenle, sağlık 
merkezleri artık politik amaçla gündeme getirilmemeli ve bunlar 
sağlık ocakları ya da eğitim sağlık ocakları haline 
getirilmelidir.

16. Sağlık evi düzeyinde ebeye ek olarak bir sağlık mamuru 
ya da halk sağlığı hemşiresi isdihdamı planlanmalıdır,

17. Trafik kazalarının yoğun olduğu güzergahlarda acil 
müdahale ve tedaviyi yapabilecek merkezler kurulmalıdır . 
Mevcut sağlık kuruluşları bu yönde recrganize edilmeli. Yerel 
yönetimler bu merkezleri desteklemelidir (trafik kazasına bağlı 
ölüm yılda ortalama 7.000 dolayında olup, ömür boyu sakat 
kalanların Sayısı çok daha fazladır). Tüm bu durumlar önlenebilir 
niteliktedir. Trafik kazalarına bağlı acil vakalardaki hastane 
giderleri trafik sigörtasmca karşılanılmalıdır.

18. Ambulans hizmetleri yerel yönetimlerce yerine 
getirilmelidir (belediyeler ve bunlara bağlı diğer teşkilatlar 
gibi).'

213. FÎZİK YAPI 

2131. Mevcut Durumda sorunlar

1. Ülkede halen mevcut 3.142 sağlık ocağının 803'ü, 10.403
sağlık evinin 7686'sı geçici binadadır. Sağlık ocağı, sağlık 
evi ve hastane yapılaşmasında doğru bir planlama yerine 
sıklıkla politik tercihler etkili olmakta, devlete maliyeti az 
olmayan bu kuruluşların bazıları ' ise kapasite olarak işe 
varamamaktadır. Sağlık ocağı yapılmadan sağlık evlerinin 
yapılması, yatak işgal oranı düşük olan bölgelere yeni 
hastanelerin açılması, yeni yapılan binaların . inşaatlarının 
kalitesizliği yanı sıra devamlı bakım ve onar unlarının
yapılmaması, il merkezlerinde yapılan sağlık, ocaklarının fizik 
yapı olarak ihtiyacı karşılayamaması sık görülen sorunlardır. 
Sağlıkocaklarında çoğu kez mevcut personel sayısına göre
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lojman bulunmamaktadır.
2. Hastanelerin yatak işgal oranlarının düşük olmasında 

etken olan faktörler; fizik yapıları, araç gereç donanımındaki 
yetersizlikler yanı sıra uygun nitelikte personelin yeterli 
sayıda olmaması ve yönetimlerindeki aksaklıklardır. Ayrıca 
finansman güçlüğü nedeniyle teknolojinin sağlanamaması, yarı 
süreli çalışan hekimlerin sıklıkla hasta yataklarının 
muayenehaneden geçen hastalar için kullanması, tam süre 
çalışanlar için daha fazla hasta bakmanın hiç bir ek yarar 
sağlamaması da önemlilik arzetmektedir.

3. Tıbbi malzeme ile ilgili standart, envanter, ikmal ve 
bakım sistemi yetersizdir.

4. Eölge depo ve tamirhaneleri kaliteli personel Ve 
teknoloji eksikliği nedeniyle beklenen hizmeti verememektedir.

5. Ülkede SSYB'nm sahip olduğu toplam motorlu araç sayısı 
4.615 olup bunlardan % 44.6'sı 15 yaş ve yukarısındadır. 
Hizmetin verilmesinde önemli darboğaz olan motorlu araç ihtiyacı 
karşılanamamaktadır.

6. Sağlık müdürlüklerinin binaları yetersiz olup, genellikle 
ildeki binalara, sağlık ocaklarına sıkıştırılmış kuruluşlardır. 
Oysa sağlık müdürlüğü il düzeyinde sağlıkta en yüksek otoritedir.

2132. Fizik Tapıya İlişkin öneriler

1. Periferdeki sağlık kuruluşlarının sayısı, inşaat 
yerleri, gerekli incelemeler yapılarak sağlık müdürlüklerince 
saptanılmalı, hizmet kolaylığı,maksimum yararlanma tercih 
nedeni olmalıdır. İhtiyaç fazlası sağlık kuruluşu yapımına 
gidilmemelidir.

2. îl merkezlerinde teşkilatlanma bölümünde de
değinildiği gibi kamu dispanseri niteliğinde laboratuvar 
imkanları geniş çok sayıda hekim ve uzman hekimin poliklinik 
hizmeti verebileceği fizik yapı imkanlarına sahip merkezler 
kurulmalıdır.

3. Hastanelerin fizik yapılarında belli bir standart 
geliştirilmelidir.

4. Sağlık ocağı yapılaşması tamamlanmadan sağlık evi inşa
edilmemelidir, inşaatların kalitesini arttıracak hukuki ve idari 
düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık ocaklarının personel sayısına 
yeterli lojman yapımı da planlanılmalıdır.

5. Belediyeler ve toplu konut kooperatifleri de sağlık evi 
ve sağlık ocağı inşa edilmesinde sorumluluk üslenmelidir.

6. Sağlık müdürlüklerinin bina ihtiyaçları giderilmeli. Eu 
konuda tip projeler geliştirilmeli ve uygulanılmalıdır.

7. Sağlık sektöründe çalışanların çocukları için kreşler
açılmalı, hemşire lojmanları hastaneler dışında sosyal 
koşulları daha olumlu yurtlar halinde düşünülmelidir.

8. Sağlık teşkilatındaki motorlu araçlar süratle yenilenmeli 
sayıları yeterli hale getirilmelidir. Ayrıca 6.plan döneminde 
her ocağa bir motorlu araç, şoför kadrosu ve köyleri ziyarete 
yeterli benzin ödeneği mutlaka sağlanılmalıdır. Ambulans 
hizmetleri tek elden yürütülmeli ve belediyeler tarafından 
üstlenilmelidir.

9. Sağlık teşkilatının kendi aralarında haberleşme, yerleşim



birimlerinin sağlık teşkilatı ile haberleşme irtibatını 
sağlayacak telekominikasyon sistemi kurulmalı, PTT sağlıkla 
ilgili hizmetlere öncelik vermelidir.

10. îl sağlık müdürlüklerinden başlanılmak üzere büro
otomasyon sistemine geçilmelidir. Bilgisayarlar günlük kullanıma 
sokulmalıdır.

214. SAĞLIK MÜRACAAT ZİNCİRİ

2141. Mevcut Durumda Sorunlar
Sağlık müracaat zincirinin kurulmasında iki önemli amaç

vardır. Eirincisi halkın sağlık hizmeti almasında kolaylık
sağlanması ve gecikmelerin önlenmesi yani erken tanı, diğeri ise 
ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmeti veren kurululardaki
gereksiz yığılmaları önleyerek daha nitelikli rasyonel hizmet
sunulması.

Sağlık müraacat zinciri günümüzde yeni yasanın öngördüğü
biçimi ile bazı araştırma bölgelerinde son derece düzenli ve
etkili olarak uygulanabilmekte ve işletilebilmektedir. Şöyle 
ki;vatandaş ilk başvurusunu SSYB'nm nüfus esasına göre kurulmuş 
olan ilk basamağına yani, sağlık ocağına yapmakta, sağlık
ocakları personel-afaç gereç olanakları yeterli olduğu takdirde 
başvuruların % 90’ına yardımcı olmakta, sadece % 10'unun form 019 
ile hastaneye sevketmekte. İkinci basamak hizmet gören hastaneler 
de kendisine gönderilen hastaların yaklaşık % 5'ini 3.basamak
il hastanelerine göndermektedir. Böylece 2.ve 3.basamakta hizmet 
veren hastaneler gereksiz yüklenmemekte, nitelikli uzman hizmeti 
vermektedirler.

Ancak bugün ülkemizde bu sistem işlememektedir, nedenleri 
arasında sistemi işletecek yönetimin yetersizliği, bazı 
yörelerde sağlık ocaklarının binasının olmaması, olanakların 
lokalizasyonunun ulaşım içir, elverişsizliği, ilaveten 
labcratuvar imkanları ve bazende hekim niteliğinin halka bu 
hizmetlerin doyurucu olarak vermedeki yetersizliği olarak 
sayılabilir.

Diğer önemli bir neden de, hastane uzmanlarının kendilerini 
sağlık ocağı hekimlerinin tamamlayıcısı değil aynı hasta grubunu 
paylaşan kişiler olarak görmeleridir.

Ülkemizde sağlık müracaat zincirinde diğer bir sor.un da, 
ilk başvuru yeri sadece SSYE sağlık kuruluşları olmayıp örneğin, 
SSK dispanserleri, diğer bazı kamu kuruluşlarının 
poliklinikleri (MEB, TRT, DDY v.s.Jve özel hekimlerin 
muayenehaneleridir. Yine müracaat zinciri kurulmadığından 
yataklı tedavi kurulularının poliklinikleri de ilk başvuru yeri 
olarak kullanılmaktadır. îlk başvuru birimlerinin işlevleri de 
çok farklıdır. .Şöyleki SSYE kuruluşları (sağlık ocakları) 
genellikle başvuranlara diğer koruyucu hizmetleri de verirken 
diğer ilk başvuru brimleri sadece tedavi hizmeti yönünden 
vakaları ele almaktadır. Geliştirilmiş olan kayıt sistemi de 
buna uygundur, örnek verilecek olursa, sağlık ocağı dışında bir 
birime başvuran kişinin ya da ailenin mevcut hastalığı ile 
ilgili konut durumu, evdeki diğer bireylerin sağlık durumu, 
bağışıklama durumu ile ilgili rutin bir kayıt sağlık ocakları 
hariç diğer birimlerde yoktur.
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Kırsal alanlarda sağlık ocakları, yakınlıkları nedeni ile, 
tercih edilmektedirler. Ancak kentlerde mevcut sağlık ocaklarının 
işlevleri halkın beklentisi de dikkate alınırsa bu müracaat 
zincirinin uygulanmasına imkan vermemektedir.

Diğer taraftan üniversite ya da diğer referans hastaneleri, 
müracaat zincirinin son halkası olmaları gerekirken; genellikle 
ilk basamak poliklinik hizmetleri vermektedirler.

2142. Sağlık Müracaat zincirine ilişkin öneriler
1. Halen mevcut müracaat zinciri Türkiye için çeçerlidir. 

Başarıyla uygulandığı örnekler mevcuttur. Bu zincirde, ilk 
başvuru kamu kuruluşu olarak nüfus esasına göre kurulmuş 
olan, bölgesinde mevcut herkesin kaydının bulunduğu sağlık 
ocağı ve sağlık ocağı hekimidir (İllerde kurulması önerilen kamu 
sağlığı merkezleri ve buradaki hekimler).SSYB dışındaki 
kuruluşlara ait ilk başvuru birimleri(SSK dispanserleri, özel 
hekim muayenehaneleri, MEE v.s. ve acil poliklinikler) bu 
işlevlerini koruyucu hizmetleri de vermek en azından bu konuda 
gerekli ‘ kayıt ve iletişimini de kurarak sürdürmelidirler. 
Hastahane poliklinikleri ilk başvuru yeri olmamalıdır. Zincirin 
ikinci basamağını en yakın hastahane (genellikle ilçe 
hastahaneleri) ve üçüncü basamağını il hastaneleri ve daha 
önceden belirlenmiş olan referans hastahaneleri oluşturulmalıdır.

özetle, birinci, ikinci ve üçüncü basamağın belirlendiği 
bölgeler oluşturulmalı, kişiler kademeli olarak gerek olan sağlık 
kuruluşlarına bir önceki basamak tarafından sevk edilmelidir. 
Bu şevklerin yazılı olarak sevkeden basamağına (geriye doğru) 
mutlaka bildirilmelidir. Bu sistemin işlemesinde en önemli ön 
koşul etkin bir yönetim ve yönlendirmedir.

2. Sözü edilen müracaat zincirinin işleyebilmesi için sağlık 
ocaklarının ve hastanelerin finansmanı, personel, araç gereç 
sorunları,etkin hizmet verecek şekilde çözülmelidir.

3. Müracaat zinciri oluşturulurken temel amaç hizmetin 
niteliğini yükseltmek, gereksiz yığılmaları önlemek olmalı, 
anlamsız, bürokrasiyi artırıcı bir zincir oluşturmaktan 
kaçınılmalıdır. Hastanın hekim seçme özgürlüğüne saygı 
gösterilmeli, ancak bu da belirli kurallara bağlanılmalıdır. 
örneğin; sebebsiz olarak bağlı olduğu sağlık ocağından başka bir 
yerdeki birime veya kademe atlayarak üst kademelerden birine 
başvuran kişiler için caydırıcı tedbirler alınmalıdır (Ek ücret 
gibi).

4. Büyük şehirlerdeki poliklinik izdihamını önlemek için 
teşkilatlanma ile ilgili önerilerde açıklandığı gibi kamu 
sağlığı merkezleri kurulmalıdır. Bu dispanserlerin kurulduğu 
şehirlerde halkın bunları tercih etmesi özendirilmelidir.
>15. MODERN SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ, FİNANSMANI (SAĞLIK 

HİZKETLSKİNlN MALİYETİ, SAĞLIK HARCAMALARI-KAYNAKLAR)
Modern (rasyonel) sağlık işletmeleri planlamasının amacı, 

toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet ve imkanlarla



ilgili kaynakların, yatırım ve işletme maliyetlerinin en aza 
indirecek şekilde nasıl dağıtılacağına karar verilmesini 
sağlamaktır. Buna göre sağlık. işletmesinin amacı makro açıdan 
bir kaynak yöneticisi olarak, bir taraftan toplumun ihtiyacı olan 
her kademede tüm sağlık hizmetlerini karşılarken, diğer 
taraftan da bunu en az maliyetle gerçekleştirmeye çalışmaktır.

Türkiye'deki sağlık işletmeleri 'Modern işletmeler' olarak, 
en az maliyetle en kaliteli hizmeti sunabilmelidirler. Mülkiyet 
yapıları özel amaçları ne olursa olsun bütün sağlık
işletmelerinin temel amacı, toplumun ihtiyacı olan sağlık 
hizmetlerini sunmaktır. Bu nedenle mevcut sağlık işletmelerinin 
birim maliyetlerini (yatak, hizmet vb.) en düşük düzeyde tutarak 
kısa zamanda en yüksek kalitede ve miktarda sağlık hizmeti 
sağlamaya yönelik yönetsel işlevlerde bulunmasına 'Modern İşletme 
Yöneticiliği'denildiğini ifade edebiliriz.

Sağlık işletmelerinin yukarıda belirtilen amaçları
gerçekleştirebilmeleri için ön şartın, ülke düzeyinde hizmet 
planlaması olduğu söylenebilir. Merkezi bir üst otorite 
tarafından iyi planlanmamış, yeri ve büyüklüğü iyi seçilmemiş, 
hizmet edeceği toplumun ihtiyaçlarına karşılık verebilecek 
şekilde . kurulmamış (organize edilmemiş), kadrosu ve donanımı
yetersiz, fiziksel yapısı birimler arası koordinasyonu sağlamaya 
olanak vermeyen herhangi bir sağlık işletmesinin, ne kadar modern 
tekniklerle yönetilirse yönetilsin başarılı olamayacağı bir 
gerçektir. Bu nedenle, 'aşağıda sıralanan modern işletme ve 
işletme yönetimi fonksiyonları makro ve mikro düzeylerde 
incelenmeli ve sağlık kuruluşlarında profesyonel bir şekilde 
uygulanması sağlanmalıdır.

Modern işletmeciliğin:

a.İhtiyaçları giderme,
b.Gelir sağlama gibi iki temel ilkesi vardır.

Modern İşletmenin Fonksiyonları:
a.Üretim,
b.Pazarlama,
c.Finansman,
d.Yönetimdir.

Yönetimin Fonksiyonları:
1.Planlama,
2.Organizasyon,
3.Koordinasyon (eşgüdüm),
4.Yöneltme (yürütme),
5.Denetim (kontrol,değerlendirme,düzeltme)dir.

2151. Yönetim

Makro açıdan; her türlü sağlık işletmesinin kurulmasına,
ülke bazında merkezi bir üst otorite tarafından karar
verilmelidir. Mevcut durumda olduğu gibi kaynak israfına yol
açacak şekilde gelişigüzel sağlık işletmesi kurulmasının önü 
alınmalı ve atıl kapasite yaratılmasına kesinlikle mani 
olunmalıdır. Verilmesi gereken sağlık hizmetlerinin temel ilke ve



esasları belirlenmelidir.
Mikro açıdan; sağlık işletmelerinin fonksiyonlarını yerine 

getirebilecek düzeyde otonomileri artırılmalı, sağlık 
hizmetleri yönetimi formasyonuna sahip yöneticilerin, sağlık 
işletmelerinin her kademesinde görev almaları sağlanmalıdır.

1. Planlama

Planlama, genel olarak neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim 
tarafından yapılacağının önceden belirlenmesi işlemidir.

Makro açıdan bu işlem, ülke ve bölgeler düzeyinde hangi 
sağlık hizmetinin kimlerce nasıl ve hangi kaynaklardan 
verileceğinin belirlenmesidir. Bu nedenle ülke genelinde 
uygulanacak milli sağlık strateji ve politikasının belirlenmesi 
gereklidir. Mikro düzeyde ise planlama, her bir sağlık 
işletmesinin üstlendiği amaçlarını gerçekleştirmek için yapması 
gereken faaliyetleri belirlemesi ve milli sağlık politikası 
içerisinde oynayacağı rolü hizmet verenlerin net anlayacağı bir 
şekilde ortaya koymasıdır.

2. Organizasyon

Makro düzeyde sağlık hizmetleri sisteminin amacı, tüm 
toplumun sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılamak olduğuna göre 
organizasyon; sağlık işletmelirinin yetki, görev ve 
sorumluluklarının merkezi bir üst otorite tarafından 
belirlenmesini ifade etmektir. Eöylece sağlık işletmelerinin 
işlev çakışmaları önlenebilecek ve kaynak israfı olmayacak ve 
hizmet boşlukları önlenmiş olacaktır.

Mikro açıdan ise organizasyon, sağlık işletmelerinde yetki, 
görev ve sorumlulukların dağıtılarak işlerin yönetilebilir bir 
şekilde düzenlenmesini ifade etmektir. Sağlık işletmelerinin 
organizasyon yapısıyla hizmetin kalitesi ve birim maliyetler 
arasında ilişki olduğu kabul edilerek, organizasyon yapısının 
sürekli (dinamik) olarak geliştirilebilme
sine imkan verilmelidir.

3. Koordinasyon

Makro düzeyde, tüm sağlık işletmelerinin uyum ve işbirliği 
içerisinde çalışabilmelerini sağlayıcı önlemlerin alınması ve 
esaslarının belirlenmesi işlemidir. Böylece kurumlar arası 
kaynak, bilgi ve hizmet alışverişi sağlanmış olup, bunun neticesi 
olarak da hizmetlerde sürat, verim ve atıl kapasitelerin 
kullanılmasına olanak sağlanmış olacaktır.

Mikro açıdan ise: Sağlık işletmeleri kendi organizasyonu
içindeki alt birimler arasında işletmenin amaçlarına yönelik 
uyum ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Her bir sağlık işletmesinin 
yönetimi, bölgesel ve gerektiğinde bölgelerarası diğer sağlık 
işletmeleriyle de hizmetin gerektiği, makro düzeyde 
belirlenmiş esaslar içerisinde koordinasyon ve işbirliği 
içerisinde olmalıdır.



4. Yöneltil© (yürütme)
Makro düzeyde, kendisini sürekli olarak yenileyebilecek 

organizasyon yapısına sahip olarak, toplumun sağlık ihtiyacının 
karşılanmasında yeni sağlık politikaları ve stratejileri 
geliştirerek bunlar arasında en uygun olanının seçilmesidir.

Mikro düzeyde, sağlık işletmesiyle ilgili her konuda elden 
geldiğince çeşitli alternatifleri belirleyerek, işletmenin 
amacını gerçekleştirmeye yönelik en bilimsel ve. objektif kararın 
verilebilmesidir.

Sağlık kurum ve kuruluşları toplumun sağlık hizmeti 
ihtiyaçlarını karşılamada, yataklı, poliklinik, acil servis, 
evde bakım, yoğun bakım, gezici sağlık hizmetleri gibi 
yöntemler arayışı içerisinde olmak suretiyle daha 
ekonomik,kaliteli ve yaygınlaştırılması kolay yöntemler ve 
motivasyon içinde olmalıdır.

5. Denetim (Kontrol, Eğitim, Değerlendirme ve Düzeltme)
Makro açıdan başta merkezi bir üst otorite olmak üzere 

bir takım mesleki kuruluşlar, eğtim kuruluşları, sağlık hizmeti 
üreten bütün kuruluşların maliyet ve hizmet kalitesini önceden 
belirlenmiş ve gelişimini sağlayıcı kriterlere göre 
denetimlerinin yapılması sağlanmalıdır.

Bu denetimler halen ülkemizde olduğu gibi yalnız 
cezalandırma mekanizması olmaktan kurtarılmalıdır. Yeterli ve 
ehil elemanlarca denetimlerin yapılması sırasında, denetimin bir 
parçası olan 'eğitici, öğretici, ödüllendirici' olma 
özelliklerinin ön plana çıkarılması sağlanmalıdır. Denetici, 
denetlediği kurumlarm görev, fonksiyon ve işlevlerini en iyi 
bilen kişi olmalıdır. r

Mikro açıdan ise, sağlık kurum ve kuruluşlarının belirlenmiş 
amaçlarına ulaşmalarında işletme içi kontrol ve değerlendirmeyi 
kolaylaştırıcı mekanizmalara imkan verilmelidir.

Kontrol, değerlendirme ve hizmet .içi eğitimi sağlayıcı 
yetkilendirmelerin yapılması, sağlık kurum ve kuruluşlarına bu 
özellikleri de olan yöneticilerin getirilmelerinin teminiyle 
mümkün olabilir.

2152. Finansman
Makro düzeyde finansman, sağlık hizmetleriyle ilgili 

harcamaların hangi kaynaklardan (kamu veya özel) nasıl 
karşılanacağının ilke ve esaslarının açıkça belirlenmesidir. Daha 
açık olarak sağlık hizmeti vermekle görevlendirilen kamu kurum ve 
kuruluşlarının giderlerinin düzenli bir şekilde karşılanmasının 
belirlenmesidir.

Temel ilke, toplumun sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanması olduğuna göre, gerektiğinde kişilerin sağlık hizmeti 
harcamalarını karşılamasını kolaylaştırıcı sigorta ya da Maliye 
Bakanlığı'nca vergi biçiminde toplanarak, finansmanın genel 
bütçeden sağlanması gibi yöntemlerin geliştirilmesi zorunludur.

Mikro düzeyde ise, finansman, sağlık işletmelerinin cari ve 
yatırım harcamalarını karşılayacak geliri sağlama, fonların 
akışını düzenleyerek finansmanı optimum kullanma



çalışmalarıdır.Gelir sağlama çalışmaları, sağlık işletmelerinin 
uygun bir finansman yönetimine, bütçeleme, genel ve maliyet 
muhasebesi, malzeme yönetimi, ücret belirleme sistemlerine sahip 
olması gerekliliğini ifade etmektedir.

216. SAÖMK ÎNSAN GÜCÜ (EĞÎTÎMÎ, ÎSTÎHDAHI VE TEŞVİKİ)
2161. Mevcut nurumda Sorunlar

1. Türkiye'de halen (1988 yılında} 41.530 hekim mevcuttur.
Diğer bir deyişle ülkemizde 1282 kişiye bir hekim düşmektedir. 
Tıp fakültelerine 5.000 öğrenci alınmaktadır ki bu da gelen 6 
yıl İçinde yani 1994 yılında ülkemizdeki hekim sayısının 66.000 
olacağını 894 kişiye 1 hekim düşeceğini göstermektedir.

ülkemizin hekim ve diğer sağlık personeli gereksinimini 
hesaplamada isdihdam olanakları ve halkın sağlık hizmetini 
kullanma sıklığı mutlaka gözönüne alınmalıdır; OECD ülkelerinde 
son yayınlara göre bir kişi yılda ortalama 6.1 kez hekime 
başvurmaktadır. Oysa bu oran ülkemiz için 1.2'dir (x). Yani nüfus 
bazına göre iş hacmi Türkiye'de Avrupa Topluluğu ülkelerinden 5 
defa daha azdır. Halen ülkemizde hekime başvurmak için para 
ödemesi gerekmeyen SSK işçilerinde bile çeşitli nedenlerle 
bir yılda ortalama hekime başvuru 3.5, işçi aileleri
katıldığında bu oran 1.5'a düşmektedir. Hizmetin düzenli ve 
nitelikli verildiği bazı araştırma bölgelerinde hekime başvuru 
oranı yılda l'i geçmemektedir. O halde hekim ihtiyacı
hesaplanırken kullanım oranı göz önüne alınırsa, Türkiye'nin 
hekim ihtiyacr 2500 (5x500) kişiye bir hekim olması
gerekmektedir. Türkiye'nin nüfusu her yıl 1.2 milyon artmaktadır, 
bugünkü hekim/nüfus oranını korumak için her yıl 1000 hekime 
ihtiyaç vardır, ölüm, emeklilik v.s.gibi nedenlerle her yıl 500 
hekimin meslekten ayrıldığı varsayılırsa, (genel olan budur) 
halkın temel ve sağlık eğitimi düzeyinde köklü değişiklik 
meydana getirerek, hekim kullanımı artırılmadığı takdirde,
Türkiye'nin yıllık ek hekim ihtiyacı 1.500'dür.
(x) 'Financing and Delivering Healh Care’ A Comparative Analysjs 
of CECD Counties. OECD Soclal Policy Studies No.4, 1987, Paris.

Türkiye'de Tıp Fakültelerine 1982 yılından itibaren 
Fakültelerin araç-gereç-fizik bina, öğretim elemanı sayılarında 
önemli bir değişiklik olmadığı halde öğrenci sayısı arttırılmış 
ve her yıl 5.000 yeni öğrenci alınmaya başlanılmıştır. OECD 
ülkelerinde öğrenci/öğretim üyesi hedefi 5 öğrenciye bir tam süre 
öğretim üyesidir, ülkemizde ise 14 öğrenciye halen 1 yarı süresi 
öğretim üyesi vardır. Kuşkusuz hekim yetiştirmede, sayı 
standardı kadar eğitimin, nitelik standardı da önemlidir, 
ülkemizde bu iki standardın izlenilmesi henüz biribirine paralel 
değildir, bu da özellikle son yıllarda yeni mezun hekimin eğitim 
niteliğini son derece olumsuz etkileyen hiç bir öğretim 
elemanının gözden uzak tutamayacağı önemli bir faktördür.

2. Hekim dışı sağlık personelinin ( hemşire, ebe, sağlık 
memuru,çevre sağlığı teknisyeni gibi ) sayı ve niteliğinde de



önemli sorunlar vardır. özellikle bu grup personel saha 
koşullarında yapılan uygulamalı eğitimden yoksun teorik eğitim 
ağırlıklı yetiştirilmekte, daha sonra da toplum içine girerek 
sorunları görüp çözmeleri ve başarılı olmaları beklenilmektedir, 
ülkemizde gerçek anlamda halk sağlığı hemşiresi yetiştirmeye 
yönelik özel bir eğitim olmadığı gibi, sağlık örgütünün en uç 
ancak en önemli elamanlarından biri olan ebe de eğitim ve destek 
yönünden yalnız bırakılmakta giderek mesleki bilgi, beceri ve 
heyecanını kaybeden, yararlı olamamanın verdiği kötümserlik 
içinde kaybolan bir meslek grubu haline gelmektedirler. Hemşire, 
ebe ve sağlık memuru eksiğini gidermek için, lise mezunlarına 
kısa süre eğitim programı özellikle denetim ve destekten daha 
uzak olan kırsal bölgede çalışacaklar için sakıncalı, niteliği 
zedeleyen bir uygulama olarak son yollarda yürütülmüştür. Sağlık 
personelini halen mevcut programları ve eğitim olanakları ile 
istenen düzeyde yetiştiremeyen sağlık meslek liselerine tümüyle 
ayrı bir grubun eklenerek hiç bir standarda uymayan bir eğitim 
programı ile aynı ismi taşıyacak meslek grubu yetiştirme 
çabaları, amacına ulaşamıyacağı gibi bu grup personelin nitelik 
ve meslek saygınlığını olumsuz etkileri olmuştur.

3. Ülkemizde, okuldan yeni mezun hekimin hemen müstakil 
olarak köy ya da kentlerdeki sağlık kuruluşlarında hekimlik 
hizmeti vermesi beklenilmektedir. Oysa batı ülkelerinde mezun 
hekim 3-5 yıl hastanelerde çalışıp 'Genel Pratisyen' niteliği 
kazandıktan sonra müstakil hizmet vermektedirler. Esasen Tıp 
Fakültelerimizin Standard bir eğitim programlarının olmaması, 
eğitim olanaklarının farklı olması sonucu ülke koşullarına uygun 
ve yeterli nitelikte hekim yetişmemektedir. Bu durum hem kendi 
açılarından, hem de kendilerinden hizmet bekleyen toplum 
açısından çok önemli sorunlar yaratmaktadır.

4. Ülke ihtiyacı gözönüne alındığında yine pek çok batı 
ülkesinde olduğu gibi genel pratisyen hekim sayısının özel dal 
uzmanı hekimine göre daha fazla olması gerekirken, ülkemizde 
pratisyen hekimin iyi yetişmemiş olması, ücretlendirilmelerinin 
ve toplumdaki prestijlerinin düşük olması bu grubu özel bir dalda 
uzmanlaşmaya itmekte ve zorlamaktadır. Ülkemizde uzmanlık 
programları da belli bir denetim sistemi olmadığından çeşitli 
eğitim hastanelerinden değişik nitelikte uzman yetişmesi ile 
sonuçlanmaktadır. Diğer çok önemli bir sorun da genel 
pratisyenler ve uzman hekimler için aldıkları eğitimde çağın ve 
tıp biliminin teknolojik değişikliklerine, toplumun 
gereksinimlerine paralel olan, sürekli eğitim sisteminin 
olmaması ve sürekli eğitimin kurumsallaştırılmamış olmasıdır. 
Ayrıca hekimlerin sürekli eğitimlerini karşılayabilecek yayın ve 
benzeri programların temel amaç doğrultusunda sistemli olmayıp 
sadece dağınık çabalar şeklinde sürdürülmesidir.

5. Türkiye'de mevcut sağlık insan gücünün ( hekim ve diğer 
sağlık personeli) verimliliğini, rasyonel kullanımını önemli 
ölçüde etkileyen diğer bir faktör de yönetici niteliğine sahip 
insan gücü yetiştirme planının yeterince olmamasıdır. İyi hekim 
iyi yönetici olur, geleneksel görüşü hala uygulamalarda geçerli 
bir görüş olarak sürdürülmektedir. Oysa yönetim kendi



kuralları olan özel eğitim gerektiren müsbet bir bilim
alanıdır. Türkiye'de sağlık ocağı hekimi, hastane başhekimi 
sağlık grup başkanı, sağlık müdürü, SSYB merkez teşkilatı 
yöneticileri gibi sağlık insan gücü, yönetim bilimi ile 
donatılmış olarak yetiştirilmiş halk sağlığı uygulama ve 
değerlendirmelerini bilen kişiler olması gerekirken, genellikle, 
işgal ettikleri yerlerin gereklerini sağduyu ve iyi niyetleri ile 
yerine getirmeye çalışan grupları oluşturmaktadırlar.

özetle;

ülkemizde bilimsel alanda yönetici eğitimi almış uygun
nitelikte olan yönetici eksikliği önemli bir sorun olup, sağlık 
insan gücünün verimliliğini olumsuz etkileyen önemli bir sorun 
olarak sürmektedir. Oysa bu gereksinim batı ülkelerinde,halk 
sağlığı okul,enstitü ve fakültelerinde, hekimlerinde diğer sağlık 
personelinin mezuniyet sonrası değişik süreli eğitim 
programları, kurslar şeklinde sürdürülmektedir.Nasıl klinik bir 
dalın başına o dalda özel eğitim almamış bir hekim
getirilmiyorsa yönetici hekimden de yönetimle ilgili bir eğitim
almadan yönetmesi beklenilmemelidir.

6. Ülkemizde hekim ve diğer sağlık personelinin 
isdihdammda da verimliliği etkileyen önemli sorunlar mevcuttur; 
birincisi kendilerinden beklenen hizmeti verebilmeleri için 
teknik ve diğer destek ön koşulları yeterli olmayan kuruluşlara 
atanmaları. örneğin, sağlık ocaklarına atanan hekimin köy 
ziyaretleri için taşıtı, varsa taşıtın şöför ve benzini, 
hastalara verilecek ilaç, klinik analizler için laboratuvar 
malzemeleri, uygun eğitilmiş diğer sağlık personeli ve hastaneler 
ile gerekli işbirliği sağlanamaz, ise halk bu hekimden gereği 
kadar yararlanamamaktadır. Diğer önemli bir sorun da, tüm sağlık 
personelinin atanmasında, belirli sürekli, bilinen bir kuralın 
olmamasıdır. Uygulanan kuralların, kişilere, yörelere dönemlere 
göre sağlık personelini mesleğinden soğutacak boyutlara varan 
değişiklikler, özellikler göstermesidir.

Personel atamalarında ara ara gözlenen durum, belli 
nitelikteki personel, ihtiyaç olan yere değil, gerekmeyen yerde 
kadro fazlası olarak isdihdam edilmektedir. Personelin ülke 
düzeyinde dengesiz dağılımı ile sonuçlanan bu durum personel 
ihtiyacı hesaplarının sayı esasına göre yapmayı da temelinden 
geçersizleştirmektedir.

7. Sağlık personelinin ödüllendirilmesi kavramı Türkiye'de 
anlaşılmayan, hiç uygulanmayan bir gerçektir, ödüllendirmeden, 
sağlık personelinin halk sağlığına olan olumlu katkıları’, 
başarıları için mesleki yönden onu destekleyen teşvik eden bir 
karşılık alması anlaşılmalıdır. Ülkemizdeki uygulamalarda 
görevine geç gelen, gelmeyen ya da diğer somut hatalar yapan 
sağlık personeline çeşitli cezalar veren sistem vardır, 
uygulanılmaktadır da ancak görevinde verimsiz çalışanı teknik 
değerlendirecek bir yaptırım getirme önlemi de yoktur. Tüm 
bunların aksine, güç koşullarda çalışan, hizmeti ile hastalık ve 
ölümlerde azalma sağlayan, yaşam standardını yükselten, ekip 
hizmetine katkıda bulunan ve normal çalışma süresine ek olarak



yerine getirilen nöbet hizmetlerini yürüten sağlık personeli 
için maddi ya da manevi objektif ölçüleri olan, sağlık
personeline gerçek anlamda katkıda bulunan hiç bir ödüllendirme
uygulaması da yoktur. Hatta içeriği ve veriliş şekli de 
tartışılabilir olan sicil not defterleri ve tezkiyelerinin 
sonuçları da sağlık personelinin atanmasında, yer 
değiştirmesinde kendisine yeni imkanların sağlanmasında 
kullanılan belgeler değillerdir. Sonuç olarak sağlık gibi,
özellikleri ve ülkenin koşulları mutlaka özveriyi de gerektiren 
hizmetleri yürüten personelin verimliliğini önemli ölçüde
etkileyecek olan karşılığını alma, hakkını adaletli olarak alma 
ödüllendirme gibi teşvik unsurlarının genel rutin uygulamalar 
haline getirilmesi kişinin temel özlük hakkı olarak görülmesi 
sadece doğaldır.

2162. Sağlık İnsan Gücüne İlişkin öneriler
1. Türkiye'de hekim ve diğer sağlık personeline ihtiyaç 

olan sayı hesaplanırken ölçüt olarak OECD ülkelerinin sadece 
hekim/nüfus oranı yalın olarak alınmayıp, sağlık personelinin 
niteliği, eğitim olanakları, halkın sağlık hizmetlerini kullanmak 
oranları ve isdihdam olanakları gibi kriterlerde gözönüne 
alınarak gerçekçi ve sonuçta da eğitim olanaklarının mevcut 
kapasitelerinin üstüne çıkılarak niteliği bozan ve hizmetlerde 
beklenilenin tam aksi durum yaratacak uygulamalardan 
kaçınılmalıdır. Bu görüşe bağlı olarak tıp fakültelerinde 
yeterli sayıdaki öğretim elemanları ile uygulamalı eğitim 
koşulları sağlanılmasma hız verilmelidir. Ayrıca halkın sağlık 
hizmetine daha fazla kullanması için temel eğitim ve sağlık 
yönünden bilinçlendirimeleri, halkta ve hekimlerde sağlam kişi 
taramaları ile erken tanı kavramının önemi görüşü 
geliştirilmelidir. Uygulamalar sonunda gerçekten ihtiyaç 
hissediliyor ise hekim sayısı buna uyarlanmalıdır. Aksi takdirde 
bugünkü uygulamalarda olduğu gibi ihtiyaç fazlası hekim 
yetiştirmek, beraberinde diğer pek çok sorunu getireceği gibi 
yetişen hekimin niteliğini de bozan ölçüdedir.

2. Tıp Fakültesi eğitimlerinde, öğrencinin yeterli uygulama 
pratiğine sahip olabilmesi için sayılarının azaltılması yanı 
sıra, öğrencilerin, SSYB ve SSK'na ait diğer klinik ve 
hastanelerde de pratik yapabilme imkanları araştırılmalı, 
buralarda görevli uzmanların bu eğitime katkıda bulunmaları için 
gerekli formasyonları sağlanıp belirli bir sistem 
getirilmelidir.

3. Tıp Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine uygulanan, 
temel amacı mezun olacak hekime ülke koşullarında bir sağlık 
ekibi ve sistemi içinde nasıl iyi hizmet vereceğini öğretmek 
olan, kırsal hekimlik stajları, bu stajda sorumluluğu olan 
dallarda benimsenip yeterli işbirliği yapılarak her tıp 
fakültesinde aynı standartda olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu 
amaçla tıp fakültelerinin eğitim araştırma bölgeleri, eğitim 
sağlık ocakları oluşturmaları SSYB ve YÖK işbirliği ile mutlaka 
sağlanmalıdır. Bu mezun hekimin,büyük üniversite hastanelerinin 
toplumun yerel sosyo-kültürel ve çevresel sorunlarından uzak
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olan eğitiminden çıkarak, hizmet verirken olabilecek bocalama ve 
başarısızlıklarını azaltacaktır. Hekime sağlık olaylarını toplum 
içinde nasıl ele alabileceği bilgi ve becerisini 
kazandıracaktır.

4. Ülkemizde hekimi tıp fakülteleri yetiştirmekte, SSYB'ı 
isdihdam etmektedir. Halkın sağlığı ile ilgili herhangi bir 
sorunda ise sorumlu tutulan genellikle SSYB olmaktadır. O halde 
kilit personel olan hekimi yetiştiren ve kullanan birimler 
arasında (SSYB ve YÖK) dinamik bir işbirliği sağlanmalıdır. Tıp 
fakültelerinden mezun olanların mesleklerini icra edebilmeleri 
için, ülke genelinde sınava tabi tutulmaları düşünülebilinir 
(Ulusal Eoard Sınavı gibi).

5. Halen mevcut, hekim olmayan sağlık personeli yetiştiren 
eğitim kurumların programları, eğitim olanakları gözden 
geçirilmeli ve mutlaka ülke koşullarında uygulamalı eğitim 
imkanları sağlanılmalıdır. Sağlık hizmetlerinde hekime en büyük 
desteği verecek olan hemşirelik ve ebelik hizmetlerini bir bütün 
olarak bilen 'Halk Sağlığı Hemşiresi' yetiştirme programları 
başlatılmalıdır. Hekim dışı sağlık personelinin saygınlığını ve 
niteliğini azaltan, düşünülmeden başlatılmış olan kısa süreli 
kurslar durdurulmalı, bu grup personelin eksikliği daha rasyonel 
bir yaklaşımla çözülmelidir.

6. Tüm sağlık, insan gücünün verimliliğini ve sağlık 
hizmetlerinin başarısını belirleyici olan sağlık yöneticisi ve 
araştırma elemanı yetiştirme sorunu Altıncı Beş Yıllık Piar.'da 
ciddi olarak ele alınmalı. Bu amaçla, Halk Sağlığı okulları, Halk 
Sağlığı Enstitü ya da Fakülteleri kurularak,mevcutlar 
güçlendirilerek ülkemizin önemli eksiği olan bu sorun 
çözümlenilmelidir. Başarısızlığın temel faktörlerinden biri olan 
hususun çözümü daha fazla geciktirilmemelidir.

7. Yeni mezun hekim, ebe ve hemşire hemen müstakil çalışmaya 
başlamadan önce hastanelerde belli bir süre belirlenmiş 
eğitim programları çerçevesinde çalıştırılıp belli bir 
deneyimi kazandıktan sonra meslek hayatına başlamalıdır. Bu 
şekilde bilgi ve beceri ile donanmış olan hekim, ebe ve 
hemşireler yeterli de ücretlendirilirse ülkenin ihtiyacı olan 
sağlık hizmetini vererek meslek hayatını sürdüreceklerdir.

S. Hekimlerin (Genel Pratisyen ve Uzman)ve diğer sağlık 
personelinin mezuniyet sonrası hizmet içi sürekli eğitim 
imkanları mutlaka sağlanmalıdır. Eu, sağlık personelinin 
kendilerine ve mesleklerine saygınlıkları yönünden olduğu kadar 
halka verilen sağlık hizmetleri açısından da çok önemixdir.Bu 
konu, SSYB ve üniversiteler Türk Tabibler Birliği arasında 
işbirliği yapılarak kurumsallaştırılmalıdır. Mezuniyet sonrası 
eğitim "alma sağlık personelinin mesleki geleceğinde özendirici 
olmalı aynı zamanda belli bir ölçüde zorunlu yapılmalıdır. Bu 
amaçla kurslar,yayın ve benzeri imkanlar rutin uygulamalar haline 
getirilmelidir.

9. Hekim ve diğer sağlık personelinin isdihdammda,



ihtiyaca göre dengeli ve adil dağılımı sağlayan bir sistem 
getirilmesi sağlık hizmetlerinin rasyonalizasyonunda acil önlem 
olarak düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir.

10. Sağlık personelinin ödüllendirilmesinde en basit anlamı 
ile diğer kamu görevlilerinden beklenilmeyen karşılığı olmayan 
ek iş yapması istenilmeınelidir. Bu tür uygulama, hekimlerin 
verimliliğini azaltırken,, insan hakları yönünden de uygun kabul 
edilemeyeceği açıktır. Yine günde 1Q hasta bakan hekimle 100 
hasta bakan hekimin maaşları farklı olmadığı gibi bölgesinde 
çalışmaları sonucu bebek ölüm hızını örneğin % 90 azaltan
hekimle, hiç etkilemeyenin maaşları da farklı değildir.Sonuç 
olarak aşırı yorularak iyi hizmet üretene hiç bir karşılık 
verilmeyen sistemlerde hala iyi ve verimli çalışmalarının 
beklenilmesi en azından modern sisteme ters düşen bir ilkedir. 
O halde sağlık sistemimizde gerçekten verimlilik artırılmak 
isteniliyorsa bu noktalar göz önüne alınmalı, hekimlerin ve diğer 
sağlık personelinin insan sağlığı gibi, sürekli özveri 
gerektiren bir meslek mensubu oldukları, sosyal gereksinimlerinin 
olduğu, meslek özelliklerinden kaynaklanan güçlükler de
değerlendirilmeli ve her zaman yapıldığı gibi diğer kamu 
görevlileri ile aynı kefeye konulmamaları gerektiğinin (kaldı ki 
gerçek uygulamalarda diğer kamu görevlilerine kıyasla daha 
olumsuz kefeye konulmaktadır), hızla anlaşılması ve uygun 
ücretlendirilme koşullarının getirilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde bu grup personel verimsiz hizmet üreten, sürekli 
hizmetini satma çabasında olan, halkla karşı karşıya gelen bir 
durumdan kurtulamayacaktır.

11. Hekim ve diğer sağlık personeline ek hizmetleri
karşılığı verilecek ek ücret dışında, çalışma koşullarının 
niteliği de meslek geleceklerinde ödüllendirilmeleri için faktör 
olmalıdır.

12. .Sağlık personelinin vereceği hizmetlerde verimliliği 
artıracak diğer önemli bir husus hizmetlerde sevk zincirinin
olmasıdır. Diğer bir deyişle en uçtaki personelin verdiği 
hizmettin bir üst basamak tarafından desteklenilmesinin 
sağlanılmasıdır. Ülkemizde Sağlık Evi - Sağlık Ocağı Grup 
Hastanesi - îl Hastanesi ya da Referans Hastanesi destek 
hizmet zinciri mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bu sistemde sağlık, 
ocakları yeterli hizmet verdiği sürece, grup hastaneleri, grup 
hastaneleri fonksiyone edildiğinde, il hastanelerinin ya da 
referans hastanelerinin aşırı yüklenmesi ve beklenenin dışında 
fonksiyon görmeleri önlenmiş olacaktır.

t

13. Hastaların hekim seçme hakkı kabul edilmeli ancak 
buna belli düzenlemeler getirilmelidir, özel çalışan hekimlerin 
hizmetlerinden de bu amaçla yararlanılmalıdır.

Sağlık hizmetlerinin başarısında bütünü etkileyen önemli 
faktör daha önce de değinildiği gibi genel bütçeden sağlığa 
ayrılan payın son derece ysıtersiz olmasıdır. Eu yetersiz payda 
Temel Sağlık Hizmetlerine ayrılan payın daha da yetersiz olduğu 
gözönüne alınırsa, pahalı olan tedavi hizmetlerinde ek finans 
kaynakları yaratılıp ekonomik gücü olmayan grup devlet tarafından
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Sağlık Hizmetlerinin Rasyonalizasyonu Özel îbtisss RMiisyc-an

üyeleri:
Başkan 
Başkan Yrd. 
Raportör 

1. Alt Koalisyon 
Konu

Başkan
Raportör
Üyeler

: Op.Dr.Kemal Bayazıt 
: Y.Doç.Dr.Nihat Baykan 
: Prof.Dr.Ayşe Akın Dervişoğlu

Sağlık Hizmetlerinde Teşkilatlanma, Sağlık 
Müracaat Zinciri ve Fizik Yapı.
Prof.Dr.Ayşe Akın Dervişoğlu 
Dr.Serdar Savaş
(Soyadlarınm alfabetik sıralamasına göre)

1. Dr.özgül Atakent
2. Dr.Güler Bezirci
3. Dr.Ali Tekin Çelebioğlu
4. Y.Doç.Dr.Tevfik Dinçer
5. Zahit Gönencan

• S .Ecz.Rıfat öktem
7. Prof.Dr.Servet özgür
8. Prof.Dr.Zafer öztek
9. Erdal sargutan
10. Dr.Mustafa Soyuer
11. Prof.Dr.Baha Taneli
12. Muharrem Varlık

2. Alt Konisyon
Konu : Modern Sağlık İşletmeciliği ve Yönetimi,

Finansmanı (Sağlık Hizmetlerinin Maliyeti,
Sağlık Harcamaları Kaynaklar)

Başkan : Y.Doç.Dr.Nihat Baykan
üyeler : (Soyadlarınm alfabetik sıralamasına göre)

1. Nazmiye Çelebier
2. Doç.Dr.Tevfik Dinçer
3. Zahit Gönencan
4. Deniz Karatekilioğlu
5. Pınar önertürk
6. Koksal Sağkal
7. Erdal Sargutan
8. Savaş Yıldırım

3. Alt Koalisyon
Konu : Sağlık İnsan Gücü
Başkan : Prof.Dr.Hüsnü Kişnişçi
Üyeler : (Soyadlarınm alfabetik sıralamasına göre)

1. Op.Dr.Kemal Beyazıt
2. Y.Doç.Dr.Nihat Baykan
3. Prof.Dr.Nusret Fişek
4. Prof.Dr.Güler G.Hazarlı
5. Dr.Erdal Sargutan



21. GBNEL SAĞLIK SİGORTASI ALT KiMÎSYOfîU 8JPORU 
211. GÎRİŞ

- DPT'nın 9.6.1988 gün ve 7.17.10.1.88-3048 sayılı yazısı 
ile çağrılan "Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri özel İhtisas 
Komisyonu" 23.6.1988 de toplandı. Bu toplantıda;yazıda 
belirtilen dört alt komisyon kurularak,kendi içlerinde görev 
bölümü yaptı.

- Başkanlığa Dt.Orhan Özkan'ın, Başkan yardımcılığına Turan 
Alkan'ın Raportörlüğüne de Savaş Yıldırım'm seçildiği GSS Alt 
Komisyonun üyeleri ekteki listede yer almaktadir.

- Genel Sağlık Sigortası Alt Komisyonu 7.7.1988 de yaptığı 
toplantıda çalışma çerçevesini ve konularına göre çalışma 
gruplarını şöyle tesbit etmiştir :

1. Mevcut Sağlık hizmetlerinin Genel, değerlendirmesi grubu 
(üyeleri : şevket Türkyilmaz, Mustafa Başdurak )

2. SSK Sağlık Sigortası Uygulaması Grubu ( üyeleri: Dr.Rüştü 
oğuz, Nabi Doğu, Namık Tan, Bülent Pirler, Ferhat îlter )

3. Bağ-Kur Sağlık Sigortası Uygulaması Grubu ( üyeleri: 
Gülden îçemer, Salih Şaşmaz, özden Onur, Dr.Haşan Aybar )

4. T.C.Emekli Sandığı Grubu { Üyeleri: Turan Alkan, Salih 
Şaşmaz, şevket Türkyilmaz)

5. özel Emekli Sandıkları Grubu ( Üyeleri: Zeynep 
îbrahimhakkıoğlu, Atilla imlrlioğlu)

6. Sağlık Sigortasi Kapsamı Dışındakilerin Demografik 
Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizi Grubu ( Üyeleri: Mustafa 
Delican, İsmail Koksal, Savaş Yıldırım)

7. Çeşitli ülkelerde Mevcut Sağlık Sigorta Sistemleri Grubu 
(Üyeleri: Doç.Dr.Mehmet Tokat, İsmail Köksal, özden Onur, 
Dt.Hasan Aybar)

çalışma grupları raporlarının görüşülmesinde; Sağlık
Sigortası kapsamındaki kuramların ilaç tüketimi dikkati 
çektiğinden ve bu konuda toplumun yeterli eğitime sahip 
olmadığıda bilindiğinden , T. Eczacılar birliğinden komisyona 
katılan üyelerin gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlaması 
kararı verildi. Doç.Dr.Doğu Nebioğlu ve Doç.Dr.Nurettin Abacıoğlu 
tarafindan derlenen bilgiler ve rapor görüşüldü.

Ayrıca; Ülkemizdeki sigorta şirketleri içinde "Sağlık 
Sigortası" alanındaki deneyimlerinden yararlanılmak üzere Kalk 
Sigorta Türk Anonim Şirketi Gn.Md.Yardımcısı Abdullah Karacık 
tarafindan komisyona sunulan rapor ve bilgiler de görüşülerek 
değerlendirildi.

Komisyon; toplantılara getirilen ve raporumuzun eklerinde 
sunulan tüm kaynakların ve bugüne kadar Genel Sağlık Sigortası 
ile ilgili yapılan bütün çalışmaların ve yorumlarının 
incelenmesinden sonra, Genel Sağlık Sigortası Alt Komisyonu



görüşlerini ve kanaatlerini aşağıdaki şekilde sunmaya karar 
vermiştir.

Rapor hakkmdaki kişisel değerlendirmeler ek'te sunuLmuştur.

Ayrıca, çalışma gruplarınca hazırlanan bazı raporlarda 
ek’te yeralmaktadır.

212. SAĞLIK HİZMETLERİ VE POLİTİKALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ve bunların görevlerindeki 

etkinliklerinin değerlendirmesini yapabilmek için,bunları 
oluşturan tarihsel gelişimi hatırlatmakta yarar vardır, çünkü ; 
insanların değişen şartlara göre hergün artan ihtiyaçları sağlık 
olaylarını ve sorunlarını beraberinde getirmiştir. Sağlık 
sorunlarının çözümleri için uygulanan politikalar da sağlık kurum 
ve kuruluşlarını teşekkül ettirmiştir.

1. ANADOLU TÜRK DEVLETLERİNDE
Anadolu'da kurulan Türk Devletlerinde , usta-çırak yöntemi 

ile hekim yetiştiren tıp medreseleri mevcuttu.Uygulama alanı 
olarakta belirli yerlerde. "Şifaiye" adı altında hastaneler 
açılmıştı. Hastaneler soylu ve zenginler tarafından yaptırılıp , 
vakıflarca destek bulurdu. Hastane hizmetleri, zenginler 
tarafından satın alınır,fakirlere de ücretsiz verilirdi.

2. OSMANLILARDA
Anadolu Türk Devletlerindeki örgütlenme biçimine ek olarak 

"Hekimbaşılık" kurulmuş ve bir anlamda , şu anki Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı'nm görevlerini yüklenerek , Osmanlı sarayının da 
özel doktorluğunu yapmıştır.

II. Mahmut'un kurduğu "Tıphane-i Amire" 14 Mart 1827'de 
askeri, 1840'da sivil öğrenci alarak vatandaşların tamamına 
hizmet vermeyi ve nitelikli hekim yetiştirmeyi hedeflemişti.

OsmanlIlar, halkın sağlık sorunlarının bir "Kamu Görevi" 
olduğunu kabul ederek, 1871 yılında "Memleket Tabiblikierini" 
kurarak, hekimlere TAM GÜN çalışma zorunluluğunu getirdiler.

Ancak; sağlık tesisleri devlet merkezi veya çevresinde 
yoğunlaştığından, yaygın bir sağlık teşkilatlanması 
bulunmadığından ve asıl önemlisi altyapısız yerleşim yerlerine 
karşılık koruyucu hekimlik çalışmalarının hiç olmayışı bulaşıcı 
hastalıkların kolayca yayılmasına neden oluyordu.

Eu şartlar altında ülke içindeki epidemik olaylar ve sağlık 
sorunları, özellikle isyanlar ve savaşlar sırasında, milli 
güvenlik açısından patlamalar şeklinde kendini gösterdi Bazı 
örnekler vermek gerekirse:

1897 Türk-Yunan Savaşında 1140 Şehit, 3318 Yaralıya karşı 38 
bin askerimiz tifüs, Malarya Tifo ve Dizanteri hastalıklarından 
saf dışı kalırken onları tedaviye çalışan hekimlerimizden dahi 
ölenler vardı.

1904 Yemen isyanında da benzer durum görülüyor. İSli 
Trablusgarp Savaşında ise Dizanteri Sıtma ve Kolera salgınlarına 
kamu görevlileride yetişmediğinden Kızılay gazetelere ilan



vererek Dr., hastabakıcı ve benzer sağlık personeli aramak 
zorunda kalıyordu.

Balkan harbinde (1912-1913) felaket çok daha büyük boyutlara 
ulaşmıştı. Sadece; Hadımköy ve Yeşilköy'deki resmi kayıtlar 6 
bin Dizanterili ve 20 bin Koleralı gösteriyordu, çaresizlikle 
şaşkınlık doruk noktasına ulaştığından,devlet merkezi İstanbul'un 
Sirkeci Garındaki Merkez Kumandanlığı ilan - tahtasına "Allahını 
seven Doktorlar Hadımköy'e gitsin" diye ilan asılıyordu.

O günlerde Gülhane Tıp Akademisi başında bulunan dr.Wieting: 
Düşman ateşi, hiçbir zaman bulaşıcı ve salgın hastalıklar 

kadar yıpratıcı olamıyordu" derken devrin Sadrazamı Mahmut şevket 
Paşa sağlık hizmetlerindeki sistemsizliği ve koordinasyonsuzluğu 
şu sözlerle dile getirmişti:

Gerek askeri gerekse sivil alanda en geri olduğumuz konu 
sağlık hizmetlerini organize edemeyişimizdir. Geçen yıl bütçeden 
aldığım 460 bin altın kullanılamadı "

Edinilen bu acı deneyimlerin sonucu olarak; İllerde merkez 
yönetimine bağlı yerel yönetimler (İL ÖZEL İdareleri), ilk kez, 
1913 yılında kuruldu. Görevleri genellikle bayındırlık ve sağlık 
işlerine aittir. 11 özel Yönetim bütçelerinden ayrılan bölüm, 
ancak, 11 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürünün onayı ile 
harcanabilmektedir.

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı öncesinde ise Türk Köylerinin 
durumu, Ordu Sağlık Bürosu kayıtlarina şöyle geçmişti: "Köylerin 
yüzde 80'i sağlığa uygun olmayan çevrelerde kurulmuştu.Halkın 
yüzde 7'si okur-yazar,yüzde 14’ü Sıtmalı, yüzde 9'u frengili, 
yüzde 72'si bitli ve her an Tifüs'e yakalanabilir ve evlerin 
yüzde 97'sinde tuvalet yok."

Balkan harbi ile başlayıp, 1. Dünya Harbindeki işgallerle 
hızlanan göçler Anadolu'muzdakisağlık sorunlarını çok daha 
arttırmıştı, öyleki; 1920 deGüney ve Güney Doğu Anadolu'nun bazi 
yörelerimizde sıtmadan ölenlerin sayısı, doğumların iki katını 
aşarken Kurtuluş Savaşındaki askerlerimizde dahi Sıtma oranı 
yüzde 40'a varıyordu.

Bu özet tarihsel gelişimdeki örneklerden şu sonucu 
çıkarabiliriz:

Halkımızın her bakımdan eğitimsiz olduğu bir dönemde; 
sağlık personelinin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği sağlık 
teşkilatının yaygın ve etkili bir organizasyona sahip olamayışı, 
bütçeden yeterli pay ayrılsa bile,sağlık hizmetlerindeki 
başarısızlıkları ve ülke sağlığındaki felaketleri önleyememiştir. 
(Bu gerçekten hareketle; G.S.Sigortası tanımı, kapsamı,amaç ve 
hedefleri konusunda geniş bir açı içinde değerlendirme yapılması 
görüşü ağırlık kazanmıştır.)

3. CÜMHURIYST DÖNEMİMDE
Çağdaş sağlık idaresi, şu üç temel aşamayı öngörür :
1. Sağlık sorunlarının,toplum ihtiyaçlarına gerçekçi bir 

yaklaşım ve öncelikler düzeniyle tespit edilmesi,
2. Belirlenen hedeflere uygun ve uygulanabilir bir



örgütlenme modelinin kurulması,

3. Nitelik ve nicelik açısından,toplum sağlık sorunlarına 
cevap verebilecek, sağlık insangücünün yetiştirilmesi ve 
istihdamı,

Cumhuriyet hükümetlerinin, 70 yıl öncesinde, geçmişten 
devraldıkları yorçun ve yoksul bir topluma ellerindeki bir 
avuçluk sağlık insan gücüyle sağlıklı yaşam ortamı hazırlamak 
için seçtikleri modeller ve uygulamaya koydukları yöntemler 
açısından çağdaş sağlık idaresi sezgisi içinde bulun durduklarını 
memnuniyetle belirtmek gerekir.

1920'lerden bu yana her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri 
sahasında da büyük atılımlar yapılmıştır. Bu atılımlarm ilk 
aşamasını gerek kişiye yönelik ve gerekse çevreyi ilgilendiren 
'koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik tanıyan' ve sağlık 
sorunları arasında 'en çok rastlanan, en çok öldüren ve en çok 
sakat bırakan’ hastalıkların {sıtma, Tbc., Trahom,. Frengi, 
vb.)'tek yönlü örgütlenme' modelleri ile kontrol altına alınma 
çabaları teşkil etmiştir. Eüyük başarılara ulaşılan bu dönemde 
tedavi edici sağlık hizmetleri mahalli idarelerin sorumluluğuna 
bırakılmış, bu hizmetlerin görülmesinde Devletin üretici değil 
özendirici ve yönlendirici olması tercihi yapılmıştır.

İkinci aşamayı "Entegre hizmet" anlayışı içinde sağlık 
hizmetlerinin tüm ülke sathına yaygın ve etkin bir biçimde 
ulaştırma gayretleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu aşamada 
günümüz sağlık yönetiminin temel yöntemlerinin hemen tümünü 
kapsıyan 'sağlık merkezleri' projesi plan safhasında kalmış,bu 
arada inşa edilen bir çok sağlık merkezi,her kasabaya bir hastane, 
hevesine feda edilmiş ve bunlar maliyet ve işletmeleri çok pahalı 
birer küçük atıl ve göstermelik hastane olarak günümüze kadar 
gelmiştir.

Bundan birkaç yıl sonra, 1945, işçi sağlığının bir sosyal 
sigorta sistemi içinde korunup sağlanması mevzuatı, işçi 
sigortaları adı altında hizmet alanına girmiş ve bugün yaklaşık 
15 milyon nüfusa sağlık hizmetleri üreten bir müessese halinde 
gelişmiştir. Bu arada hemen hemen her kamu kuruluşu ve tüzel 
kişilik,kimi heveslenerek kimi zorunluk duyarak kendi hizmetini 
kendisi, vermek yolunu tutmuş ve böylece tedavi edici sağlık 
hizmetleri alanında, esasen kıt ve kısıtlı olan kaynak ; İsrafil, 
koordinasyonsuz, denetimsiz, yönetim birlik ve bütünlüğünden 
yoksun bir şekilde sarfedilmiştir.

1960 ve bunu takip eden yıllar, ülke sorunlarının planlı 
kalkınma modeli içinde ele alındığı bir dönem olarak 
vasıflandırılabilir.
Bu dönem toplumumuzur. ve özellikle kırsal bölge halkımızın sağlık 
ihtiyacının geleneksel ve gelişi güzel tedbirlerle 
çözülemiyeceğinin bilincine varıldığı dönemdir. Ülke sağlık 
hizmetleri örgütlenmesinde 3. aşamada diyebileceğimiz bu safhada, 
modern sağlık idaresinin ülke gerçeklerine uygun bir uygulamasını 
mümkün kılacak 'Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanun’ yürürlüğe konulmuştur.

1963 yılında Muş'ta başlatılan uygulama,ilk yıllar içinde 
beklentilere uygun bir biçimde verimli olmuştur. Ne var ki yıllar 
ilerleyip uygulama alanı genişledikçe, bir yönden geleneksel 
yapının mukavemeti ve toplum sağiığrnm korunmasının tüm toplumun



katılmasıyla gelişecek bir "sosyal aktivite" olduğu gerçeğinin 
benimsenmemesi ve diğer yönden sosyo-ekonomik ve politik 
faktörler ve nihayet en önemlisi mali kaynak ve insan gücü 
yetersizliği beklenen gelişmeleri uzunca bir zaman askıda 
bırakmıştır. Ancak memnuniyetle belirtmek gerekir ki özellikle 
son yıllarda tereddütlerden sıyrılınmış ve 1983 yılı sonu 
itibariyle bütün yurt sathı uygulama alanı içine alınmıştır.

Komisyonumuzun, .yukardaki özetlemelerle varmak istediği 
amaç, Cumhuriyet Hükümetlerinin 70 yıla ulaşan bir arayıştan 
sonra yaptığı gerçekçi tercihi vurgulamak ve bundan sonra 
atılacak her adımın, alınacak her tedbirin Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi projesini destekleyici,yönlendirici ve 
eksikliklerini tamamlayıcı yönde olması gereğini belirtmektedir. 
Aksi halde bunca çaba ve deneyimden sonra toplumumuzun sağlık 
sorunlarının mevcudiyeti ve sağlık göstergelerinin olumsuzluğu 
devam edecektir.

213. GBHSL SAĞLIK SİGORTASI ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELER
Çağımıza damgasını vuran bir çok sosyal ve ekonomik sorun ve 

oluşumlar içinde, toplumlarm ve bireylerin yaşama ve çalışma 
koşullarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlama ile ilgili 
tedbirlerin tümü olarak tanımlanan 'Sosyal Güvenlik’ olgusu 
Sosyal Devlet anlayışının vazgeçilmez unsuru olarak benimsenmiş 
bulunmuktadır.

Sosyal Güvenlik kavramı içinde sağlığa ilişkin olup toplum 
sağlığını tehdit eden "fizyolojik ve çevresel" riskler konusu, 
devletin 'sağlıklı yaşamı sağlama1 görevi olarak belirir.1

Anayasamızın 56. maddesinde ifadesini bulan bu görev 
"toplumun beden, ve ruh sağlığının korunması, hastalar eşit tıbbi 
bakım imkanları sağlanması ve bu maksatla yapılacak hizmetlerin 
tek elden planlanması" şeklinde açıklanmış ve sağlık 
hizmetlerinin yaygın.va etkin bir biçimde yerine getirilmesi için 
kanunla 'Genel Sağlık. Sigortası' kurulabileceğini belirtmiştir.

1961 Anayasasının da benzer hükümlerle benimsediği bu 
görevin uygulama imkan ve şartları, 224 sayılı "Sağlık 
Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun"un öngördüğü 
teşkilatlanma açısından 1963 yılından itibaren gündeme gelmiştir.

Genel Sağlık Sigortasının gerçekleştirilmesi için değişik 
tarihlerde çalışmalar yapılmıştır.Bunları da tarihlerine 
göre, şöyle özetleyebiliriz.

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1ndan 1967 de,kurulan 
özel bir komisyon; 6 aylık bir çalışma sonunda hazırladığı raporu 
ve G.S.Sigortası kanun tasarısını Bakanlığa vermiştir. Ancak bu 
tasarı hükümete sevkedilememiştir.

2. Bu yasa tasarısının 1968 de yeni bir redaksiorm yapılmış 
ve bu arada teşkilat yasasının da hazırlanması istenmiştir. 
Hatırlanan yasa tasarılarının İngilizceye çevirisinden sonra, 
İngiltere'den Prof. îTorsight davet edilmiş ve bu uzmana .da 
tasarılar incelettirilmiştir.

3. Tasarı 1969, da Hükümete,sadece sigorta yasası olarak 
sunulmuş ve TBMM'ne sevk edilmiş olmasına rağmen komisyonlarda



görüşülememiştir.

4. Sağlık ve. Sosyal Yardim Bakanlığının,koıuvla ilgili 
çalışmaları 1970-76 yılları arasında da sürmüş ve 19”4 yılında 
aktuarya hesapları yeniden yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucu 
geliştirilen Sigorta ve Teşkilat Kanunları TSBM'ne sunulmuş ancak 
bu tasarı görüşülmeden kadük kalmıştır.

5. 1981 yılında Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde kurulan bir 
komisyonun 5 no.lu alt komisyonunda ele alınan Genel Sağlık 
Sigortası konusu, 1968 tasarısı ilkeleri içinde yeniden ele 
alınmış ihtiyaç ve imkanlar hakkmdaki görüş ve tesbitler 
Komisyon genel kuruluna sunulmuştur.

6. SSY Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
muvafakatleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının onayı ile 
her iki Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir 'Çalışma Grubu' 
görevlendirilmiştir. 28 mart-3 Mayıs 1984 tarihleri arasında 
sürekli çalışan bu grup;önceki yapılan tüm çalışmaları, eldeki 
dokümanları değerlendirerek çalışmalarının sonucunu bir rapor ve 
kanun tasarısı şeklinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na 
sunmuştur.
Beş Yıllık Kalkınma Planları (EYKP)'nda Genel Sağlık Sigortası

I. BYKP (1963-68) Sağlık Sektörü Bölümü (2/e) numaralı 
tedbir olarak: 'Sağlık sigortasının kurulabilmesi için gerekli
çalışmalara öncelikle başlanacaktır' (sayfa 414)

II. BYKP (1969-1973) 5/c finansman ve yatırımlar bölümü (2) 
numaralı tedbir: 'önemli bir sosyal güvenlik hizmeti ve sağlık 
harcamalarının finansmanı için bir kaynak olarak Genel bir Sağlık 
Sigortasının Kurulmasına kademeli olarak başlanacaktır.' 
(sayfa:225)

III. BYKP (1974-1979) 'ilkeler ve tedbirler' başlıklı 
V.bölüm ( 1914 ün 8. bendi): 'kademeli bir şekilde uygulanmak 
üzere bir genel Sağlık Sigortası için gerekli mevzuat 
hazırlanacaktır. Mevzuatın hazırlanmasında, sigortanın sağlık 
hizmetinin geliştiği illerde yataklı tedavi kurumlarma talebi 
arttırmaması gözönünde tutulacak ve sigortanın yaratacağı ek 
talebin gerektireceği finansmanın yalnız sigorta primlerinden 
karşılanması esas olacaktır.' (sayfa:825)

IV. BYKP (1978-1983) 'ilkeler ve Politikalar' başlıklı III. 
bölüm (1684 ün 2.bendi) : 'Sağlık hizmetlerinin standardını
yükseltmek için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla gerekli 
yasal düzenleme yapılacak, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi ve sağlık sigortaları kapsamı dışında kalan 
kişilerin sağlık gereksinimleri Devlet tarafından 
karşılanacaktır.' (sayfa:468)

V. BYKP (1984-1939) 152. sayfadaki (b) 'ilkeler ve
Politikalar'm 626 numaralı tedbiri: 'Sağlık sigortasına geçiş
dönem içinde ele alınacaktır.'

Komisyonumuz bütün bu gelişme ve değerlendirmeleri gözönünde 
bulundurarak, toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişmelerini, planlı 
kalkınma hedeflerini dikkatten uzak tutmaksızm, konuyu yeniden 
ele almış ve Devletin sağlıklı yaşamı sağlama yükümlülüğü kadar,



Anayasamızın 65.nci maddesine uygun olarak, iimkanlar dengesinide 
dikkate alarak ulaştığı sonuçları arzetmeye çalışmıştır.

214. SAĞLIK HlZHSTLBRÎHÎS FİNANSMAN SORUNLARI
Günümüz toplumlarında Sosyal Güvenlik; tartışmasız bir 

şekilde gerekli ancak bedeli o nisbette yüksek bir himaye 
sistemidir.Bu kapsam içinde Sağlık Sektörü'nün finansman 
ihtiyacı, bütün ülkeler için, bir sorun olma niteliğini giderek 
artan bir önemde korumaktadır.

Sağlık harcamalarının, gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkeler siyasi otoritelerin (. sosyal yardım - sosyal sigorta - 
Devletçe bakım) eninde sonunda kişi veya aile kesesinden 
karşılanacağı bellidir.

Sağlık hizmetlerinin finansman biçiminde siyasal tercihler 
ve sosyal hedefler rol oynarlar. Kimi ülkelerde sağlık 
harcamalarının büyük bir bölümü doğrudan devlet bütçesinden 
karşılanır.(İngiltere,Sosyalist blok gb,) Bazılarında genel bütçe 
imkanları yanında katma ve mahalli idareler kaynaklarından 
yararlanılır. (İsveç gb.). Bazılarıda sağlık hizmetlerini, 
dolaylı katkılar dışında, genel bütçe ile iigilendirmeyip kişinin 
sağlığını koruma ve geliştirmede sorumluluk taşıması gereğinden 
hareket ederek çalışan ve çalıştıranın katkılarıyla finanse etmek 
yolunu seçmişlerdir. (Batı Avrupa ülkeleri gb.)

ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı, kamu kaynakları, 
zorunlu sigorta primleri ve kişilerin hizmet karşılığı yapmış 
oldukları ödemelerden sağlanmaktadır. Halen, sosyal güvenlik 
kapsamındaki nüfusun bir kısmı prim karşılığı olarak hizmetlerden 
faydalanırken diğer bir kısmının sağlık giderleri devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışındaki nüfusun önemli bir 
kısmı ise hizmet karşılığında doğrudan doğruya kendileri ödemede 
bulunurken, ödeme gücü yanların bakımları da devletçe 
karşılanmaktadır.

Nüfusun tamamının genel bir sağlık sigortası kapsamına 
alınmamış olması, hizmetin finansmanında ve hizmetten 
yararlanmada farklı uygulamalara sebep olmaktadır. Sağlık 
hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği bir yana, 
örgütlenmedeki çok başlılık ve hizmetlerin sağlık ekonomisi dis 
pllninden uzak bir şekilde verilmesi mevcut kaynakların 
kullanımındaki etkenliği azaltmaktadır.

Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki toplam sağlık 
harcamalarının payı yıllar itibariyle % 3.0 - 4.3 arasında
gerçekleşmiştir. Eu harcamaların yarıdan fazlası kişiler 
tarafından bizzat, yapılan sağlık tüketim harcamalarıdır. Toplam 
kamu sağlık harcamalarının GSMH!ya oranı ise ortalama % 1-3'tür. 
Kamu sağlık harcamalarının yıllar ititbariyle ortalama % 15.0'i
yatırımlara, 85.0’i cari ve transfer harcamalarına tahsis
edilmiştir. Diğer taraftan, toplam kamu yatırımlarının yıllar 
itibariyle % 1.1-3.5'i sağlık yatırımlarına ayrılmıştır.Gelişmiş 
ülkelerde GSMH'nin % 6.0-10.0'nun sağlık harcamalarına ayrılması 
da göstermektedir ki, ülkemizde sağlık sektörüne ayrılan kaynak 
istenilen düzeyde değildir. İktisaden belli kalkınmışlık 
seviyesine ulaşmış ülkeler, ekonomik sektörlerden ziyade sosyal 
sektörlere ve Özellikle sağlık sektörüne daha fazla kaynak 
ayırabilmektedir. Halbuki, ülkemizde kalkınmanın devamlılığı
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açısından zorunlu olarak kaynakların büyük bir bölümü iktisadi 
sektörlere tahsis edildiğinden sosyal sektörlere daha sınırlı 
kaynak ayırmak durumunda kalınmaktadır.

Diğer taraftan, sağlık sektörüne ayrılabilen kamu 
tahsislerinin yıllar itibariyle ortalama % 20.0 sinin koruyucu. % 
80.0 inin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine harcandığı 
gözlenmektedir. Bu durum bir taraftan planlı dönemde koruyucu 
sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi benimsendiği halde, 
uygulamaların çok daha pahalı olan tedavi edici hizmetlere 
yöneldiğini gösterirken, diğer taraftan sektöre ayrılabilen 
kısıtlı ölçüdeki kaynağın etkili bir şekilde kullanılamadığını da 
gös termektedir.

ödeme gücü varsayılanların sağlık hizmetlerine katkısını 
sağlamak amacıyla yataklı tedavi kurumlan bünyesinde "Döner 
Sermaye" müessesesi kurulmuş olup, günümüzde de faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ancak bir yönden sağlık için harcama yapmaya, 
zorunluluklar dışında, alışmamış bir toplumun mukavemeti diğer 
yönden ödeme gücü konusunda kat'i kritaller vazetmek zorluğu ve 
nihayet hastalık gibi toplumun hissi olduğu bir konuda ücret 
talep etmenin doğurduğu sakıncalar bu teşebbüsü de yetersiz ve 
çoğu zaman uygulanamaz kılmıştır. Nitekim 1987 yılı itibariyle 
ISO Milyar lirayı aşan tedavi edici hizmetler harcaması 
karşılığında SSY Bakanlığının bu kaynaktan sağladığı döner 
sermaye gelir 42 milyar'an altında kalmıştır.

Sonuç olarak ; Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden 
bu yana sağlık hizmetlerinin oluşumunu destekleyecek ve finansman 
yetersizliğini giderecek ek kaynak konusu haklı ve gerçekçi bir 
biçimde ele alınmış ve bu kaynağın 'Genel Sağlık Sigortası' adı 
altında devlet katkılarıyla beslenecek sosyal sigorta yöntemi 
olması benimsenmiş ve zorunlu bulunmuştur.

215. GEKEL SAĞLIK SİGORTASI HOBELÎ
2150. TASIM

Genel Sağlık Sigortası; kişilerin ekonomik gücüne ve arzulu 
olup olmadığına bakılmaksızın, gelecekte ortaya çıkacak hastalık 
riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden 
yaygın ve etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayan bir sosyal 
güvenlik aracıdır.

2151. KAPSAM
Genel sağlık sigortası, toplumun bütün fertlerini kapsar. 

Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 
hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlananlar bu kapsamın 
dışındadırlar.

2152, HEDEFLER
a. İnsanların vazgeçilmez temel haklarından biri olan 

sağlıklı yaşamak hakkını sağlamak,
b. Kişi için bir hak ve ödev,devlet için görev olan sağlık 

güvencesini sağlamak,
c. Sağlık hizmetlerinden yaygın bir şekilde yararlanma 

imkanı sağlayarak, hastaların tedavi ve rehabilitasyonlarını



gerçekleştirmek,
d. Bu hizmetlerden etkin ve sürekli bir şekilde faydalanma 

imkanını sağlayan gerekli idari teşkilatı kurmak,
e^ Sigortalıların faydalanacağı sağlık hizmetlerinde 

niteliğin geliştirilmesini ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların 
etkinliğinin arttırılmasını sağlamak,

f. özel sağlık kuruluşları,eczaneler ve özel hekimlerle

yapılan anlaşmalarda, özellikle hizmetin yetersiz olduğu 
bölgelere diğer bölgelere oranla daha fazla teşvik imkanları 
sağlayarak sağlık hizmeti veren birim ve personelin yurt sathında 
dengeli dağılımını gerçekleştirmek,

g. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve devamlılığı sağlamak, 
hizmetlerin modern teknolojiye uyumunu temin edecek düzenli 
finansman akışını sağlamak,

h. Ülkemizde farklı norm ve standartlarda hizmet veren
sosyal güvenlik kuruluşlarının (yaşlılık, kaza, malullük,
ölüm,vb.) genel kapsamlı ve tek elden yönetilen bir sosyal
güvenlik sistemine geçişine bir model teşkil etmek,

ı. Hastalık riskinin doğurduğu mali külfeti toplanacak
primler vasıta sıyla topluma dağıtılmasını sağlamak ve böylece, 
Sosyal güvenliğin asıl amaçlarından biri olan yeniden gelir 
dağılımını yaygın bir şekilde gerçekleştirmek, (Bilindiği gibi, 
mevcut sosyal güvenlik kurumlarında yeniden gelir dağılımı sadece 
kendi mensuplarıyla sınırlı kalmaktadır.)

2153. TEMEL ESASLAR

a. Genel Sağlık Sigortasında her aktif sigortalı sağlık 
primi öder. Prim ödeme gücü hiç olmayan veya yetersiz olan 
vatandaşların primleri, tamamen veya kısmen devlet tarafından 
kurulmuş fonlardan ve/veya diğer kamu kaynaklarından karşılanır.

b. Prime esas teşkil edecek olan gelirin taban ve tavan 
sınırları tespit edilir ve sigortalıların bu sınırlar arasındaki 
gelirine göre sigorta primi tahsil edilir.

c. Herhangi bir işverene bağımlı olarak çalişan 
sigortalıların primi, işveren ve sigortalı tarafından ödenir.

d. Prim oranları sosyal sorumluluk ilkesine göre tespit 
edilir ve bu çerçevede sigortalının sosyo-ekonomik,demografik ve 
mesleki kategorisine göre prim oranlarında farklılığa 
gidilebilir.

e. Bütün sigortalılar,zaruri ve asgari sağlık hizmetlerinden 
eşit bir şekilde faydalanırlar. Sigortalı faydalanacağı hizmetin 
standardını ve bu standarda karşılık tespit edilen prim oranını 
seçme hakkına sahiptir.

f. Sigortalılar,bütün kamu ve özel kesimdeki,gerekirse yurt 
dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel olarak çalışanların 
üretmiş olduğu hizmeti serbest olarak seçme hakkına sahiptir. 
(Ancak,serbest seçim hakkı,sigorta kurumunca getirilecek şartlar 
çerçevesinde olacaktır.)

g. Genel Sağlık Sigortası Kurumu, Sağlık tesisi yatırımına 
ve sağlık işletmeciliğine yönelmez, sigortalılara sağlık 
yardımlarının sağlanmasında kamu ve özel kesime ait bütün sağlık 
tesislerinden hizmeti satın alır.

h. Sigortalılar, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri 
programları gereğince Devlet tarafından sağlanması gerekli



entegre hizmetlere ait yatırım giderleri yükünden etkilenmezler.
ı. Teşkilatlanmada yönetim giderlerinin azaltılması ve aynı 

zamanda farklı statü ve faaliyet alanına yayılmış nüfus 
gruplarının sigortalanması ve durumlarının takibi amacıyla, başta 
Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili 
meslek kuruluşlarının taşra teşkilatlarından da yararlanılabilir.

2154. PRİM SİSTKHÎ
Sigortalıların her türlü sağlık ihtiyaçlarının teminat 

altına alınması ve herkese asgari standartlarda sağlık 
hizmetinden faydaleınma imkanının sağlanması, öngörülen sağlık 
sigortası priminin ödenmiş olmasına bağlıdır. Kişinin doğrudan 
doğruya kendisinin prim ödemesi veyahut da kişi adına başka bir 
kaynaktan prim ödenmesi şartları yerine getirilmediği takdirde 
hizmetten faydalanma imkanı sağlanmaz.

Genel ve yaygın bir sağlık sigortası uygulaması için, 
belirli bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Geçiş dönemi süresince, 
halen sağlık sigortası uygulayan Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ-Kur mevcut oranlar üzerinden prim toplamaya devam ederler.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda öngörülen 
'Sağlık Kütüğü'nün geçici dönemde oluşturulmasıyla birlikte, 
Genel Sağlık Sigortası tek bir idari yapıda bütünleştirilir ve 
kaynak birliği sağlanır. Sağlık kütüğüne kaydedilen kişilerin, 
mal varlığı, gelir temin ettiği muhtelif unsurlar ve geliri 
tespit edilerek belirlenecek kriterler çerçevesinde prim ödeme 
gücü sınıflandırması yapılır. Bu sınıflandırma sonucunda ;

a. Primini tamamen ödeyebilecek olanlar,
b. Primini kısmen ödeyebilecek olanlar,
c. Primini ödeyemeyecek olanlar
belirlenir.
Prim ödeme gücünün tespitine yönelik işlemler belirli 

aralıklarla tekrarlanır ve prim ödeyebilme vasfını kazananlara 
sağlanan devlet desteği kesilir.

Prim ödeme gücü tespitinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşlarının işbirliği 
içerisinde çalışmaları öngörülmektedir.

Sağlık sigortası finansmanında 'dağıtım yöntemi' 
uygulanacağı için, önemli ölçüde fon teşekkülü sözkonusu 
olmayacaktır. Sağlık sigortası, primi, taban ve tavan gelir 
rakamları üzerinden ödenir. Sağlık hizmetlerinin maliyetinde, 
sigorta kaynaklarının karşılayamayacağı ölçüde artışların 
sözkonusu olması durumunda, artıştan doğan fark, sigorta prim 
oranlarına yansıtılır ve/veya kamu kaynaklarından sübvansiye 
edilir.

Genel sağlık sigortası ile ilgili modelin kurulmasında çok 
önemli üç husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kişilerin ve 
bakmakla yükümlü olduklarının sigortalanması veya başka bir 
deyişle sigorta ile ilişkilendiriimesi, İkincisi, prim 
tahsilatının düzenli ve sürekli bir şekilde yapılması, üçüncüsü 
ise sağlık hizmetinden faydalanmada etkinliğin sağlanmasıdır. 
Muhtelif kesimlerin sigortalanması ve prim tahsiline ilişkin 
esasların değerlendirmesi şu şekildedir:



T.C.Emekli Sandığı kuruluş kanunu gereği olarak devlet ve 
devlet iştiraki ile kurulmuş müesseselerde çalışan memur ve 
hizmetlilerin emekliliklerini düzenleyip yürütmektedir.Türk 
uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartı ile; ı)Cenel 
bütçeye dahil daireler, ıı)Katma Bütçeli daireler, 
ııı}Belediyeler, ıv)özel kanunla kurulmuş ve kurulacak tüzel 
kişiliği bulunan devlet kurumlan, v)özel kanunla kurulmuş ve 
kurulacak bankalar, vı)T.C.Emekli Sandığı çalışanları ve 
müstahdemleri sandığı yardımlarından faydalanmaktadırlar.

T.C.Emekli Sandığı İştirakçileri (Aktif Sigortalılar]
Bu kesimin sağlık bakımı halen bütçede yeralan ilgili 

harcama kaleminden karşılanmaktadır. Genel sağlık sigortasına 
geçiş ile birlikte, bu kesim sağlık yardımları açısından Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu ile ilişkilendirilir. Sağlık sigortası 
primi, belirlenecek oranlar çerçevesinde sigortalı ve onun 
işvereni durumundaki devlet tarafından (veya ilgili kamu kuruluşu 
tarafından] ödenir. Bir ailede eşlerden her ikiside devlet memuru 
ise, birisi tam oran üzerinden kendi payına düşen primi öderken, 
diğeri %50 oranında prim öder. Eşlerden biri devlet memuru iken, 
diğeri işçi veya serbest olarak çalışıyorsa veyahutta başka bir 
şekilde sigortalı ise, devlet memuru olan eş ödemesi gereken 
sağlık priminin yarısını öderken diğer eş tam oran üzerinden prim 
öder. Aynı şekilde devlet payı da %50 oranında ödenir.

Sigortalının primi, çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu 
tarafından, her ay maaş ödemesi sırasında kesilerek Genel Sağlık 
Sigortasına aktarılır.

2. T.C.Eaekli Sandığı Mensupları (Pasif Sigortalılar)
T.C.Emekli Sandığından emekli,malul,dul ve yetim aylığı 

almakta olanlar sağlık sigortası yönüyle Genel Sağlık Sigortası 
Kurumuyla ilişkilendirilerler ve sağlık primlerinin bir kısmı 
kendileri tarafından ödenirken, bir kısmı da devlet tarafından 
karşılanır. Eşlerden her ikisininde emekli olması, biri emekli 
diğeri aktif memur veya herhangi bir şekilde sigortalı olması 
durumunda, T.C.Emekli Sandığı mensubu olan sigortalı eş kendi 
payına düşen sağlık priminin % 50'sini öder. Aynı şekilde devlet 
payı da % 50 oranında ödenir.Diğer aktif veya pasif sigortalı eş 
ise tam oran üzerinden prim öder.

Sigortalının kendi payına düşen sağlık sigortası primi 
ilgili kurum ve kuruluş tarafından maaşından kesilir ve Genel 
Sağlık Sigortası kurumuna aktarılır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Aktif ve Pasif Sigortalıları
Bir hizmet akdine dayanılarak bir veya birkaç işveren 

tarafından ücret karşılığı çalıştırılanlar ve bunların emekli, 
malul, dul ve yetimleri bu kapsamda yeralırlar.



1. Aktif Sigortalilar
Bu grupta yeralanlar; hastalık sigortası yönüyle Genel 

Sağlık Sigortası Kurumuyla ilişkilendirilirler. Belirlenecek 
oranlar ölçüsünde sigorta priminin bir kısmı sigortalı, diğer 
kısmı ise işveren tarafından ödenir. Sigortalı payı olarak 
ödenecek prim, her ay ücret ödemeleri esnasında işveren 
tarafından kaynakta kesilir ve işveren payı ile birlikte Genel 
Sağlık sigortasına yatırılır. Sağlık sigortası prim matrahı, 
diğer sigorta kolları için belirlenen taban ve tavan ücret 
rakamları arasındadır.

Bir ailedeki eşlerden her ikisinin de ücretli olması 
durumunda biri yarım diğeri tam sağlık primi öder. Eşlerden biri 
ücretli iken diğer eşin herhangi bir şekilde sigortalı olması 
durumunda, ücretli olandan tam diğerinden yarım sağlık primi 
tahsil edilir.

2. Pasif Sigortalılar

Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve yetimlerinin sağlık 
güvenceleri halen kurumlan tarafından sağlanmaktadır. Bu kesim, 
hastalık ve analık sigortası yönüyle Genel Sağlık Sigortasıyla 
ilişkilendirilir. Pasif sigortalıya ödenecek aylık üzerinden her 
ay belirlenen oranda sağlık primi kesilir ve Genel Sağlık 
Sigortasına aktarılır. Aktif sigortalıyken % 12 gibi yüksek bir 
oranda hastalık + analık primi ödemesinden dolayı - geçici bir 
süre - bu kesimin sağlık prim oranı düşük tutulabilir. Bu arada, 
çok düşük bir oranda sağlık primi,pasif sigortalı adına Sosyal 
Sigortalar Kurumu tarafından ödenebilir.

Bir ailedeki eşlerden biri aktif iken diğerinin pasif
sigortalı olması durumunda; ücretli aktif sigortalı ve işvereni 
her zaman için tam prim öderken, herhangi bir şekilde aktif veya 
pasif sigortalı olan diğer eş yarım (% 50 oranında) sağlık primi 
öder.

Bağ-Kur Aktif ve Pasif sigortalıları:

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 3235 sayılı Kanunla 
eklenen ek maddeler gereğince, bu kesimin tamamına, 1.1.1989 
tarihinden itibaren hastalık yardımları sağlanmaya başlanmıştır.

Bu kesimin aktif ve pasif sigortalıları, hastalık ve iş 
kazası yönüyle Genel Sağlık Sigortasıyla ilişkilendirilirler. 
Sağlık primi Bağ-Kur tarafından tahsil edilir ve Sağlık Sigortası 
Kurumuna aktarılır. Ancak, Bağ-Kur'da halen kullanılmakta olan 
gösterge tablosu sağlık primi tahsilinde esas alınmaz, çünkü,
Bağ-Kur prim gösterge tablosunun sigortalının gelir seviyesini 
yansıtması sözkonusu olmayıp sadece emeklilik priminin kesileceği 
matrahı göstermektedir.

Bağ-Kur aktif ve pasif sigortalılardan, herhangi bir şekilde 
gelir vergisi mükellefi olanların primleri, vergi matrahı olarak 
beyan ettikleri gayri safi gelir üzerinden belirlenecek aylık 
taban ve tavan rakamına göre tahsil edilir. Ancak, sağlık primine 
esas gelir hiç bir zaman asgari ücretten aşağı olamaz.

Pasif sigortalının sağlık primi,aylık ödenmesi sırasında



kaynakta kesilir.
Bir ailedeki eşlerden, biri Bağ-Kur'lu iken diğerinin 

herhangi bir şekilde aktif veya pasif sigortalı elması durumunda, 
Bağ-Kur’lu olan tam diğeri ise yarım (%50 oranında) sağlık primi 
öder.

2925 Sayılı Kanuna Göre Sigortalanması öngörülen Tansa işlerinde 
Hizmet Aktiyle Süreksiz Olarak Çalışanlar:

Tarım kesimindeki nüfusun büyük bir kısmı ücretsiz aile 
işçisidir. Aile ekonomisi içinde yapılan tarım faaliyetlerinin en 
belirgin özelliği, çalışmaların bir kısmının ücret karşılığı 
olmayıp, birbirlerine yardım esasına dayalı olmasıdır. Ancak, 
genel görünüm böyle olmakla beraber, her bölgenin iklim 
şartlarına göre, yılın bir kaç ayında kısa süreli olmak üzere 
(mevsimlik) ücret karşılığı işçi çalıştırılması da sözkonusudur. 
Yaklaşık 600 bin kadar olduğu tahmin edilen bu kesimin 
sigortalanması fevkalade güçlük arzetmektedir. Bir çalışına 
mevsiminde çok sayıda işveren yanında çalıştıkları için, bu 
şekilde çalışanların tespit edilmesi çok zor olmaktadır.

2925 sayılı Kanun, tarım işlerinde hizmet aktiyle süreksiz 
olarak çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Kanun kapsammdakilere sağlık sigortası yardımı 
da sağlanmaktadır. Ancak, bu güne kadar bu şekilde sigortalama 
çalışmalarında bir başarı sağlanamamış olup, isteğe bağlı 
olmasından dolayı sigortalı sayısı yetersiz kalmıştır. Kanunda 
yapılacak düzenlemeler ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun etkin bir 
sigortalama çalışmasıyla geçici tarım işçilerinin 
sigortalanmasında önemli başarılar elde edilebilecektir.

Bu kesimin Genel Sağlık Sigortası Kurumu ile 
ilişkilendirilmesinde, aynen mevcut SSK iştirakçileri için bölüm 
5.2.1.ve 5.2.2.’de öngörülen esaslar uygulanır.
2926 Sayılı Kanuna Göre Sigortalının Tarımdı Kendi Adına ve 
Hesabına çalışanlar:

2926 Sayılı Kanunun amacı, tarımda kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlara ve hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve 
Ölüm hallerinde sosyal sigorta yardımı sağlamaktır. Kanunun 
amaçları arasında sağlık sigortası yardımı sağlanması 
bulunmamaktadır.

Kanunun 3. maddesinde tarımsal faaliyette bulunanlar şu 
şekilde tanımlanmıştır : Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak
suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, 
dikim, bakım, üretim yetiştirme ve ıslah yoluyla veya doğrudan 
doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan 
ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve 
yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları 
veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi 
adına ve hesabına faaliyette bulunanlardır.

Tarımsal kesimin bütününün sosyal güvenlik kapsamına 
alınmasını amaçlayan bu kanun yürürlüğe girdiği günden bu yana 
kademeli olarak uygulanmaya başlanmış ve halen 38 il’de 
sigortalama çalışmaları devam etmektedir. Ancak, bu illerdeki 
sigortalama oranı düşük kalmıştır.



Sağlık sigortası açısından burada yapılması gereken iki 
husus vardır. Birincisi, mevcut kanunda değişiklik yapılarak 
sağlık sigortası uygulamasının da başlatılması, İkincisi ise ; 
kanuna işlerlik kazandıracak yeni düzenlemelerin yapılmasıdır. 
Sağlık Sigortası uygulamasının getirilmesi durumunda ; malullük, 
yaşlılık ve ölüm hallerinde sigorta yardımı sağlamak maksadıyla 
kesilecek prime esas tutulan gösterge tablosu sağlık sigortası 
priminde esas alınmaz. Sağlık priminin kesileceği matrah gelir 
ile ilişkilendirilir. Prim kesintisi, taban ve tavan gelirler 
üzerinden yapılır.

Tarımsal kesimde gelir dağılımı, toplumun diğer kesimlerine 
göre daha dengesizdir. Tarımsal arazi dağılımında da büyük 
dengesizlikler söz konusudur. Toprak büyüklüğü ve elde edilen 
tarımsal gelir açısından baktığımız zaman, toplam tarımsal 
gelirden % 10 oranında pay alan % 48'lik tarımsal hane halkının 
sağlık sigortası primi ödeme gücünün bulunmayacağı 
düşünülmektedir. Aynı şekilde toplam tarımsal işletmelerin % 
62'sinin tarım alanlarının ancak % 20'sini işlemesi de
göstermektedir ki çok sayıdaki işletmenin küçük ölçekli arazisi 
bulunmaktadır.

Tarım kesiminin sağlık sigortası kapsamına alınmasında, 2926 
Sayılı Kanun ile ilişkilendirme alternatifinin yanında, yukarıda 
bahsedilen sebeplerden dolayı sadece sağlık sigortsı priminin 
kesilmesinde tercih edilebilecek ikinci bir alternatif 
değerlendirme ise şu şekildedir :

Tarımsal kesimde, muhtelif kriterlere göre gelirinin 
yetersiz olduğu tespit edilen çiftçilerin ve bunların yanında 
ücretsiz çalışan bağımlı aile fertlerinin sağlık sigortası primi 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma maksadıyla kurulmuş fonlardan 
ve/veya bütçeden karşılanır.

Ekonomik gücü bulunan diğer kesimin, tarımsal gelirine 
ve/veya mal varlığına göre sınıflandırması yapılır. Arazi 
büyüklüğü, hayvan sayısı, ürün geliri, varıcı veya ortakçı ise 
elde edilen gelir gibi kriterlere göre sınıflandırılacak gruplar 
sigortalanırlar.Sigortalamada aile birimi esas alınır ve aile 
reisinin yanında ücretsiz çalışan bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
bağımlı nüfus kabul edilir. Bu kesimin ödeyeceği götürü prim 
miktarı her gelir aralığı için ayrı ayrı tespit edilir ve her yıl 
3 veya 4 taksit olarak tahsil edilir. Prim tahsilatında yurt 
çapında yaygın şubeleri bulunan kamu bankalarından yararlanılır.

Ayrıca, sağlık primlerinin, kamu ve özel kesime satılan 
tarımsal ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesi 
yoluna da gidilebilir.

işsizler:

Sanayide ve tarımsal kesimdeki açık işsizlarin sağlık 
sigortası kapsamına dahil edilmelerinde iş vfe işçi Bulma Kurumu 
kayıtları esas alınır. Bu grupta yeralanlarm sağlık sigortası 
primi kamu kaynaklarından karşılanır.



21550. Sağlanan İskanlar
Hastalık,analık ve ölüm hallerinde aşağıda vasılı yardımlar 

sağlanır:
- Sağlık yardımları; (doğum öncesi ve doğumda gereken sağlık 

yardımlar! dahil)
- Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, 

onarılması ve yenilenmesi;
- Yol parası ile zorunlu giderler;

1. Sağlık yardımlarının kapsamı
Hastalık halinde yapılacak sağlık yardımları şunlardır,
- Hekim muayenesi, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis 

için gereken klinik, laboratuvar tetkikleri ile diğer her türlü 
muayenelerin yapılması ve ayakta tedavinin sağlanması;

- Doğum öncesi ve doğumda ortaya çıkan sağlık giderlerinin 
karşılanması

- Gereken hallerde teşhis,tedavi ve rehabilitasyon için yurt 
içi ve yurt dışı sağlık müesseselerine yatırılma ve tedavinin 
sağlanması;

- Tedavi süresinde gerekli ilaç ve iyileştirici vasıtaların 
verilmesi;

- Hastalık riski bulunan acil veya zorunlu hallerde koruyucu 
tedbirleri uygulamak üzere gerektiğinde ilgili mercilerle 
işbirliği yapılması;

2. Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması 
ve yenilenmesi çerçevesinde

- Gözlük camı ve çerçevesi giderinin karşılanması,
- Diş tedavi ve protez giderlerinin karşılanması,
- işitme cihazı giderinin karşılanması,
- Vücut-Organ protez giderinin karşılanması,
- İyileştirme araçları giderinin karşılanması,

3. Yol paraları ve zorunlu giderler
Teşhis ve tedavi için,sigortalının,yurt içinde ve yurt 

dışında bir yerden başka bir yere gönderilmesine ve sağlık, 
durumları sebebiyle, başkaları ile birlikte gitmelerine 
hekimlerce lüzum görüldüğü takdirde, sigortalıların ve birlikte 
gidecek kimselerin yol paralarıyla zorunlu giderlerinin ödenmesi;

21551. Hizmetten Yararlanma Esasları
Bütün sigortalılara, Milli Savunma Bakanlığı’na ait olanlar 

dışında kalan bütün kamu sağlık tesisleri ile, belirlenecek 
esaslar çerçevesinde özel kesim sağlık tesisleri ve 
muayenehanelerinden yararlanma imkanı sağlanır.

Sevk Sistemi (sağlık müracaat zinciri) nin işleyişi ile 
ilgili belirlenecek esaslar çerçevesinde hareket etmek kaydıyla, 
sigortalı ve bağımlısı tüm kamu ve özel kesim tarafından sağlanan



sağlık hizmetlerini serbest olarak tercih etme hakkına sahiptir.
Sağlık hizmeti ile ilgili ilaç-tıbbi malzeme bedelinin bir 

kısmı sigortalıdan tahsil edilebilir. Ancak, sürekli tedaviye 
ihtiyaç gösteren hastalıklarda evde veya sağlık tesisinde 
tedavide sözkonusu sigortalı payı alınmaz.

Belirli bir süre için sağlık sigortası primi ödeyen 
sigortalıya ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere süreli sağlık 
karnesi verilir. Belirli aralıklarla yenilenecek olan karnelerin, 
yenileme işlemi esnasında, primini ödemede süreklilik 
göstermediği tespit edenlerin karneleri iptal edilir.

2156. KURUMSAL TAPI 

21560. ÖMERÎ: I - Müstakil Bir Teşkilat

Ülkemizdeki sosyal güvenlik müesseseler:., iktisadi ve sosyal 
gelişmelere paralel olarak kuruluş, kapsam ve arzettikleri 
hizmetler bakımından tedrici bir gelişme göstermişlerdir. Bu 
gelişmenin bir sonucu olarak meslek grupları esasına dayalı 
sosyal güvenlik müesseseleri tek bir yapı altında toplanamamış ve 
dağınık bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Eu durum neticede, sosyal 
güvenliği olan sigortalılara farklı nitelik ve standartta 
hakların verilmesine yol açmıştır. Her bir müessesenin ayrı ayrı 
yönetim harcamasının olması genel olarak sosyal güvenlik 
maliyetlerini artırdığı gibi, özellikle pasif sigortalıların 
mükerrer sigortalanması neticesinde müesseselerin yükü hizmet ve 
maliyet açısından da artmıştır. Dağınık yapılanmanın bir diğer 
sonucu da her müessesenin kendi sigortalılarına ait primleri 
toplaması ve değerlendirmesidir. Bu durum ise sosyal güvenlik 
müesseselerinden beklenen 'yeniden gelir dağılımı' fonksiyonunun 
tam olarak gerçekleşmesine engel olmuştur.

Bütün bunlardan dolayı GSS'nm müstakil bir teşkilat olarak 
kurulması amaca daha uygundur.

Müstakil yapılanmanın sağlayacağı avantajlar şu şekilde 
sıralanabilir;

1. Müstakil bir teşkilat kurulması,ilk bakışta kuruluş 
maliyetlerinden dolayı pahalı gibi görünüyorsa da,uzun denemde 
dağınık yapıya nazaran daha rasyonel olup;hizmet alanının 
genişlemesi ve büyümesi sonucunda birim maliyetleri düşürecektir.

2. Müstakil bir GSS ülke düzeyinde sağlık hizmeti üreten ve 
arzeden müesseselerden, sağlık hizmeti satın almada kaynakların 
optimum olarak kullanılımına imkan verir.

3. Müstakil yapılanma dağınık yapıdaki sigortadan mükerrer 
yararlanmayı önleyecektir.

4. Bütün vatandaşlara standart sağlık hizmetinden yararlanma 
imkanı verilmesi fertler arasındaki sosyal mesafeyi ortadan 
kaldırır, onları bir birine yaklaştırır, sağlıklı bir toplumun 
oluşmasına katkıda bulunur.

5. Müstakil bir GSS'nm mali gücü, dağınık yapılanmaya 
kıyasla daha büyüktür. Bu durum zaman içerisinde sigortalılara 
arz edilen sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak 
yükseltilmesine imkan tanır.

6. Müstakil bir yapılanmada bütün vatandaşlar kapsam içinde 
olcağı ve toplanan primlerle bütün vatandaşlara hizmet 
arzedileceği için sosyal güvenlik müesseselerinden beklenen



yeniden gelir dağılımı fonksiyonu gerçek anlamda ortaya
çıkacaktır,

7. Tek bir bütçenin yönetim ve denetimi.dağınık yapıya
oranla çok daha kolaydır.

21561. ÛNERİ: II - Mevcut Sosyal Güvenlik burumlarından 
yararlanarak Teşkilatlanma

Genel Sağlık Sigortasının teşkilatlanmasıyla ilgili ikinci 
bir görüş ise, mevcut sosyal güvenlik kurumlarmdan bir veya 
ikisinin bünyesinde GSS hizmetlerinin yürütülmesidir. Bu durumda, 
müste,kil bir teşkilatın kurumlaşması sürecinin uzamasından
doğacak sakıncadan ve yeni bir organizasyonun yönetim giderinden
kaçınılmış olacaktır.

2157. SONUÇ VB DEĞERLENDİRME

Sağlık hizmetlerinin, etkili, sürekli ve yaygın bir şekilde 
sunulabilmesi için sistemin düzenli olarak işletilmesi şarttır. 
Sistemin düzenli işlemesi; gerekli altyapının oluşturulmasına, 
yeterli sayı ve nitelikte insan bulunmasına ve sağlam finans 
kaynaklarının sağlanmasına bağlıdır. Sağlık sisteminin 
finansmanında, bazı ülkeler tamamen kamu kaynaklarını kullanmakta 
ve kişiler doğrudan ödemede bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde 
kişiler daha önceden ödemiş oldukları prim karşılığı olarak
hizmetlerden yararlanmaktadırlar. Bazı ülkelerde ise bu iki
yöntem aynı anda kullanıldığı gibi, ilave olarak, kişilerin
yararlandıkları hizmetleri doğrudan doğruya satmalraaları da 
sözkonusu olmaktadır.

ülkeler tarafından uygulanmakta olan sağlık finans
sistemleri çok değişik şekillerde olabilir. Hatta, ülkelerin 
makro politikalarının tamamen tersi bir finans sistemi de
uygulanıyor olabilir. Ancak, esas olan, sağlık sisteminin sağlam 
finans kaynaklarına sahip olmasıdır.

Türkiye'de halen , nüfusun % 55'i sağlık açısından sosyal
güvenlik kapsamında bulunmaktadır. Eu kapsamda bulunanlardan, % 
82'si ödedikleri prim karşılığı sağlık hizmetlerinden
yararlanırken, % 18'nin sağlık giderleri ise kendilerini 
istihdam eden birim olan Devlet tarafından karşılanmaktadır.
Netice itibariyle, bu kesim için kurumlaşmış bir sistem
sözkonusu olup hizmet vermeye devam etmektedir. Bu noktadan
itibaren yapılacak olan, mevcut sağlık sigorta sistemlerinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Esasen, vergi
gelirlerinin GSMH'ya oranın % 20 seviyesinde kaldığı
ülkemizde (bu oran gelişmiş ülkelerde % 50'ye kadar
çıkmaktadır) sosyal güvenlik fonlarında, ulaşılan seviyeden
geriye dönüş rasyonel bir yol olmayıp, sigorta kapsamının 
genişletilmesi ve sosyal güvenlik fonlarının
zenginleştirilmesi için çalışmaların yapılması gerekli
görülmektedir.

Devletin genel olarak kamusal mal ve hizmet üretmek için 
topladığı vergilerin faydası bölünebilir bir niteliğe sahip
olmadığından vergi ile finansmana göre, siçforta sisteminde 
alman prime karşılık belirli sağlık hizmetlerinden yararlanma 
imkanı taahhüt edildiğinden (kısmen bölünebilirlik olduğu için)
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daha çok sahip çıkma ve gönüllülük sözkonusudur.
Kalkın sağlığını güvence altına alacak ve bireylerde 

ödediği prime karşılık verilen hizmete sahip çıkma ve denetleme 
bilinci yaratacak ve sağlam finans kaynakları oluşturacak bir 
model olarak Genel Sağlık Sigortasının müesseseleştirilmesi 
benimsenmiştir. Dünya nüfusunun % 18'nin yaşadığı sanayileşmiş 23 
ülkede, sağlık hizmetlerinin finansmanında sigorta kaynakları 
önemli bir paya sahip olup, sistem başarıyla yürütülmektedir.

Bugün ülkemizde, sağlık harcamalarının değişik kaynaklardan, 
düzensiz bir şekilde ve farklı normlara tabii olarak yapılması, 
hizmet veren kuramlarda disiplinsizliğe ve verimsizliğe yol 
açmakta ve bunun sonucunda hizmetin etkinlği ile maliyetler 
arasında ters bir ilişki ortaya çıkmaktadır.

Sağlık sisteminin içinde bulunduğu israfçı özelliklerinden 
kurtarılması, rasyonel bir yönetim yapısına ve düzenli- 
sürekli finans kaynaklarına kavuşturulması ile mümkün 
olabilecektir. Düzenli ve sürekli finans kaynağının en akılcı 
yolu ise sağlık sigortası kapsamının genişletilerek, genel bir 
Sağlık Sigortası Sistemi'nin kurulmasından geçmektedir. Sigortalı 
ve işverenin ödeyeceği prim ile devletin sigortalı adına 
ödeyeceği prim sigortasının finans sisteminin 3 önemli unsurunu 
oluşturmaktadır.

Halen sigorta kapsamı dışındaki nüfusun önemli bir 
kısmının kırsal kesimde ve yetersiz gelir elde eden gruplar 
olması ve bir kısmının da sürekli bir işte çalışmıyor olması her 
halükarda devletin sağlık sigortasına katkısının kaçınılmaz 
olduğunu göstermektedir. Devletin sağlayacağı desteğin 
ölçüsünün ne olacağı hususu bu çalışmanın konusu olmayıp, 
sistemin kurulması çalışmadan çerçevesinde kapsamlı bir 
ekonomik, mali, sosyal ve demografik durum analizini 
gerektirmektedir.

GSS her ne kadar tedavi hizmetlerinin finans kaynağı gibi 
görünüyorsa da, getireceği bir takım düzenlemelerle dolaylı ve 
dolaysız olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin de 
etkinleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Tedavi hizmetlerinde 
periyodik sağlık kontrolü yaptırma zorunluluğu, erken teşhis ve 
tedavi ile risk unsurunun kontrol altına alınması, hekim 
tarafindan önerilen ilacın ücretsiz olarak kolayca temini gibi 
hususlar koruyuculuk özelliği olan hususlardır.

GSS, ilaç tüketiminde, israfı ve kontrolsüzlüğü de 
önleyecektir. îlaç tüketiminde ilacın tür ve miktarı ile
sigortalı katılımıyla ilgili şartları sigorta kurumu
belirleyeceği için kontrol mekanizmaları GSS tarafından
düzenlenecektir.

Genel Sağlık Sigortası, halen sürdürülmekte olan
fakirlik beyanı esasına göre ücretsiz tedavi uygulamasının 
sakıncalarını da ortadan kaldıracak, ödeme güçlüğü çeken 
vatandaşların hizmetten yararlanmasını kolaylaştıracağı gibi 
suistimalleri önleyecektir.



2158. EK 1.
SAĞLIK SİGORTASI GİDER TAHKİK VARSAYIMLAR

1. Hizmet talep katsayısı 3 (defa)
2. Yataklı tedavi oranı 5 (yüzde)
3. Hastanede ort.kalış süresi 7 (gün)
4. Poliklinik muayene gideri3.500 TL/kişi
5. Hasta yatağı gideri 9.500 TL/kişi
6. îlaç gideri 11.900 TL/kişi
7. Doğumda sağlık gideri 40.000 TL/doğum
8. Gözlük kullanım oranı 7 (yüzde)
9. Gözlük gideri(çerçeve+cam) 12.500 TL/kişi
10. Diş tedavi ve protez oranı5(yüzde)
11.. Diş tedavi ve protez gideri 48.000 TL/kişi
12. Vücut Organ Protezi+lşitma cihazı*

iyileştirme araçları*içmece ve kaplıca oranı 1 (yüzde)
13. Vücut Organ Protezi+işitme cihazı*

iyileştirme araçları+içmece ve kaplıca oranı 178.000 TL/kişi
14. Hizmeti kullanmak için gerekli seyahat oranı

(Kırsal kesimde(toplam başvuruların) 5 (yüzde)
(Kentsel kesimde(toplam başvuruların) 2 (yüzde)

15.. Yönetim Gideri ve Diğ.Giderlerin toplam
giderlere oranı 5 (yüzde)

* 4 ve 5 no.lu varsayımlarla SSK rakamları,
* 6 no.lu varsayımda ilaç ve kimya işverenleri sendikası 

rakamları,
* 8,9,10,11,12 ve 13 no.lu varsayımlarda T.C.Emekli 

Sandığı rakamları esas alınmıştır.

1. Poliklinik Muayene Gideri:
Poliklinik Sayısı = nüfus x hizmet talep katsayısı 

= 52.364.000 x 3
= 157.092.000 kişi/yıl

Gider = 157.092.000 X 3.500
.= 549.822 milyon TL

2. Yataklı Tedavi Gideri:
Yataklı Tedavi 
Gün Sayısı

Gider 
3. İlaç Gideri:

Gider

= Toplam Poliklinik x Yataklı Ted.Oranı x 
Ortalama Yatış Süresi 

= 157.092.000 x 0.05 x 7
- 54.982.200 tedavi/gtin
= 54.982.200 x 9.500
= 522.331 milyon TL.

= Nüfus x Kişi Başına İlaç Tüketimi 
= 52.364.000 x 11.900
= 623.131 milyon TL.



4. Doğunda ortaya Çıkan Sağlık Gideri:
= Doğum Sayısı x Doğum Gideri 
= 1.700.000 x 40.000
= 68.000 milyon TL.

5. Gözlük Gideri (Çerçeve + Can)
Gözlük Kullanım Sayısı = Nüfus x Gözlük Kullanım Oranı

= 52.364.000 x 0.07
= 3.665.480 adet/yıl

Gider = 3.665.480 x 12.500
= 45.818 milyon TL.

6. Diş Tedavi ve Protez Gideri:
Diş Ted.ve Prt.Say. = Nüfus x Diş Ted.ve Prt.Oranı

= 52.364.000 x 0.05
= 2.618.200 kişi/yıl

Gider = 2,618.200 x 48.000
= 125.673 milyon TL.

7. Vücut Organ Protezi,İşitne Cihazı,İyileştirse Araçları, İçnece
Kaplıca Gideri:
Sayı

Gider

8. Sağlık Yolluğu:
Yolluk Sayısı

= nüfus x oran 
= 52.364.000 x 0.01 
= 523.640
= 523.640 x 178.000 
= 93.207 milyon TL.

= (Kentsel başvuru x 0.02)+ 
(Kırsal başvuru x 0.05)

= (75.906.852 x 0.02)+
= (81.185.145 X 0.05)
= 5.577.394 
= 5.577.394 x 25.000 
= 139.434 milyon TL.

9. Yönetin Gideri ve Diğer Giderler:
Yolluk Gideri

Gider
Gider
TOPLAM GİDER

= Toplam Gider x 0.05 
= 113.000 milyon TL.

Poliklinik Muayene Gideri 
Yataklı Tedavi Gideri 
İlaç Gideri
Doğumda Ortaya çıkan Sağlık Gideri 
Gözlük Gideri(çerçeve + cam)
Diş Tedavi ve Protez Gideri 
Vücut Organ Protezi,İşitme Cihazı 
İyileştirme Araçları,İçmece,Kaplıca 
Sağlık Yolluğul93.434 milyon TL. 
Yönetim Gideri ve Diğer Giderler

549.822 milyon TL. 
522.331 milyon TL. 
623.131 milyon TL. 
68.000 milyon TL. 
45.818 milyon TL. 
125.673 milyon TL.
93.207 milyon TL.

113.000 milyon TL.

2.280.416 milyon TL.



KÎŞl BASINA GÎDER:
Kişi Başına Maliyet = Toplam Maliyet/Nüfus

= 2.280.416 milyon TL./52.364.000 
= 43.550 TL/kİşi

2158. EK II.
YILLIK SAĞLIK SİGORTASI PRİM TUTARININ HESAPLANMASI 

ALTERNATİF 1 : Nüfusun Bağımlılık Oranına Göre

Bağımlı Kişi Sayısı = Nüfus x Bağımlılık Oranı
= 52.364.000 x 0.669 
= 35.031.526 kişi 

Prim Alınabilecek Kişi Sayısı = 52.364.000 - 35.031.516
= 17.332.484 kişi 

Prim Tutarı = 2.280.416 milyon TL./17 . 332.484
= 131.572 TL/yıl-aktif nüfus

ALTERNATİF 2 : Sivil İşgücü Arzına Göre 
Sivil İşgücü Arzı(1987) = 18.804.000
Prim Tutarı = 2.280.416 milyon TL/18.804.000

= 121.293 TL/yıl

ALTERNATİF 3 : Sigortalı Nüfus Bağımsızlık Oranına Göre
Bir aktif ve Pasif Sigortalıya Bağımlı Sayısı :

Sigortalı Nüfus/Aktif ve pasif sigortalı 
29.640.900/9.252.000 = 3.20 

Aktif ve Pasif Sigortalı= 52.364.000/3.20
= 16.363.750

Prim Tutarı = 2.280.416 milyon TL/16.363.750
= 139.364 TL/yıl

2159. EK III:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALT KOMİSYONU ÜYELERİNİN LİSTESİ

BAŞKAN : Dt.Orhan ÖZKAN - SSYB
BŞK.YRD. : Turan ALKAN - T.C.Emekli Sandığı
RAPORTÖR : savaş YILDIRIM - DPT
ÜYELER : Zahit GÖNENCAN - çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.

Zeynep ÎBRAHÎMHAKKIOĞLU - çalışma ve Sos.Güv.Eak.
şevket TÜRKYILMAZ - SSYB
Rüştü OĞUZ - SSK
Nabi DOĞU - SSK
Salih ŞAŞMAZ - Bağ-Kur
özden ONUR - Bağ-Kur



Gülden ÎÇEMER - Bağ-Kur
îssaail KÖK8ÂL - Başbakanlık
Doç.Dr.Mehmet TOKAT - Hacettepe üniv,
Ooç.Dr.Fehim üçişik - Marmara üniv.
Arş,Gör.Mustafa DELtCAN - İstanbul üniv.
Doç.Dr.Doğu NEBÎOĞLU - Türk Ezcacılar Birliği
Doç.Dr.Nurettin ABACIOĞLU - Türk Eczacılar Birliği
Bt,Haşan AÎBAR - Türk Diş Hekimleri Birliği
Dr.Derman BOZTOK - Ankara Tabip Odası
Erdal SARGUTAN - Gazi üniv.Tıp Fakültesi
Bülent PİRLER - TÎSK
Namık TAN - Türk-îş
İlhan ALPDüNDAR - Türk-lş
Abdullah KARACIK - Halk Sigorta T.A.Ş.
Prof.Dr.Hüsnü KİNÎŞCÎ - Hacettepe üniv. (Katılmadı) 
Prof.Dr.Güler GüRSU - Hacettepe üniv. (katılmadı)
Dr.Mücahit ATMANOĞLU - SSK (katılmadı)
Yrd.Doç.Dr.Nizamettin AKTAY - Gazi üniv.(Katılmadı) 
Doç.Dr.Aykut TOROS - Hacettepe üniv. (Katılmadı) 
Mustafa BAŞDURAK - TSE (Katılmadı)
Ferhat İLTER - TİSK (Katılmadı)
Atilla ÎMİRLÎOĞLU - Ankara Ticaret Odası(Katılmadı) 
Günay Çakırer - SSYB (Katılmadı)
Yrd.Doç.Dr.Kadir ARICI - Gazi üniv. (Katılmadı)
Erdal ÜRESİN - SSK (Katılmadı)

21601. Doç.Dr.Doğu Nebioğlu(Türk Eczacılar Birliği üyesi)'nun 
Görüşleri:

Konuyla ilgim nedeniyle tarafınızdan davet edildiğim 
Komisyonunuz çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor,tarafımdan 
değerlendirildi.

Raporda yer alan bazı görüş ve ifadelere 
katılmamaktayım.Bunlara ilişkin karşı görüşlerim aşağıya 
çıkarılmış olup, raporda aynen bu karşı görüşlerin de yer alması 
için gereğini saygılarımla bilgilerinize sunarım.

a. Raporda yer alan ve Genel Sağlık Sigortasının, ’tüm 
toplumun sağlığının korunup geliştirilmesini sağlayacak bir 
sosyal güvenlik aracı ve buna imkan verecek olan sağlık 
hizmetleri örgütlenme ve sağlık insan gücünü geliştirecek bir 
finansman kaynağı.’ olarak benimsenmesi görüşüne ve dolayısıyla bu 
şekilde ifade edilmesine katılmıyorum.

Zira, düşünülen şekliyle ve yapısının doğal gereği olarak 
bana göre sistem, hiç bir zaman sağlık hizmetlerinin ideal 
anlamda düzenlenmesi ve örgütlenmesi için bir model değil,
raporda yer alan bir başka ifadede belirtildiği gibi, sadece
bir finansman kaynağıdır.

Bu bakımdan Genel Sağlık Sigortasının, toplumun sağlığının 
korunup, geliştirilmesini sağlayacak Sosyal Güvenlik artıcı
olarak da benimsenmesi mümkün değildir. Sistem bir anlamda, yine
raporda ifade edildiği gibi, amaç ve hedeflere uygun olarak, 
olsa olsa ek bir finansman kaynağı yaratmanın 
güvencesidir.(2153/h)

b. Raporun (2150.Tanım) kısmında yer alan ’.............toplumun
bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden yaygın ve etkin bir



şekilde faydalanmasını sağlayan bir sosyal güvenlik aracıdır'' 
görüş ve ifadesine de katılmıyorum. Çünkü, Genel Sağlık 
Sigortası uygulamada, talebin çok olması nedeniyle, sağlık 
hizmeti veren personelin ve dolayısıyla bunların hizmet 
verdiği sağlık kurumlarının özellikle büyük yerleşim 
bölgelerinde yoğunlaşmasına neden olacak ve bu nedenle sistemin 
kurulmasıyla yaygın ve etkin bir sağlık hizmetinden söz etmek 
mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, bu olumsuz özelliğin bir bakıma varlığını 
vurgulayan ve çözüm olarak düşünülen (2152.Hedefler, 
9.bendi)'ndeki -teşvik- önerisinin de sorunu çözebileceği 
görüşünde değilim.

c. Raporun (2152.Hedefler, i bendi)'nde yer alan
" yeniden gelir dağılımını yaygın bir şekilde
gerçekleştirmek" şeklinde ifade edilen hedefin de somut olarak 
nasıl gerçekleşeceği konusunda ciddi tereddütüm vardır.

Zira değerlendirebildiğim kadarıyla, Genel Sağlık Sigortası 
öngördüğü prim sistemiyle, herhangi bir sosyal güvenlik 
şemsiyesini daha önce elde etmiş geniş bir kesimin, (2154.Prim 
Sistemi 4.paragraftaki) "2....prim ödeyebilme vasfını kazananlara 
sağlanan devlet desteği kesilir" ifadesinden de anlaşılacağı 
gibi, bu hakkını elinden alarak, yeniden gelir dağılımı bir yana, 
onlara ek bir mali külfet getirmektedir.

d. Raporun (21550. Sağlanan İmkanlar, 1. Sağlık yardımının 
kapsamı) içinde Tedavi süresince gerekli ilaç ve 
iyileştirici vasıtaların verilmesi öngörülmektedir.

Bu özelliğiyle ilaç harcamaları açısından Genel Sağlık 
Sigortası değerlendirildiğinde; sistemin ilaç tüketimini 
kaçınılmaz bir biçimde pompalayacağı, bu olgunun sonuçta ne 
sigortalı bireylere ve ne de devlete kazanç getirmeyip, sadece 
durumdan yararlanacak ilaç tekellerinin sürümünü ve kazancını 
artıracağı kanısındayım.

21602. Uz.Dr.DERMAN BOZTOK’un Görüşleri
(ÇUBUK SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GRUBU EAŞKAN YARDIMCISI)

1. Komisyon çalışmalarına DPT Sosyal Planlama 
Başkanlığı1nm 31 Ağustos 1988 tarih ve 7.17 .10-5-88-4958 
sayılı, SSYB APK Kurulu Başkanlığı' nm 7 Eylül 1988 tarih ve 
APK.PP.1855 sayılı yazılı emirleri sonucunda, 14 9 .1988 tarihinden 
itibaren katıldım.

2. Bir halk sağlığı uzmanı olarak, genel sağlık sigortası 
konusunda hemen daima görüşümün olumsuz olmasına rağmen, böyle 
bir çalışmaya özellikle örnek bir sosyalleştirilmiş sağlık 
hizmeti geliştirmekte olduğumuz çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma 
Bölgesi'nden çağrılmış olmam, komisyona bu yönden katkılı 
olabileceğim, sakıncalar konusunda grubu uyarabileceğim, 
çalışmalar sonucunda gelişecek sentezi olumlu yönde 
etkileyebileceğim ve grubun değişik görüşler ve tartışmalarla 
ülkemiz için en doğru bir modeli geliştirebileceği düşünceleri 
ile, olabildiğince yapıcı ve yaratıcı yaklaştım.

3. Ancak, sonuç raporda da ortaya çıktığı gibi, çalışma 
grubu 'sağlık hizmetlerinin rasyonalizasyonu’ kavramına tamamiyle 
aykırı biçimde, mahzurları ne olursa olsun genel sağlık 
sigortasına dayanan bir sistemi geliş tirme ön şartı ile kurulmuş



ve rapor aşamasına kadar, işçi, işveren, çeşit, i meslek 
kuruluşları kesimlerinden gelen uzmanların ısrarla ve 
defalarca belirttikleri aykırı görüşleri dikkate almadın, DPT’ce 
önceden benimsendiği izlenimi alman bir modeli oluşturmaya 
yönlendirilmiştir. Sonuç raporda, çeşitli zmanlarm
belirttikleri sakıncalar ya da alternatif görüşler yer 
almamıştır,

4. Yansız ve bilimsel bir grup çalışmasını olusturamayan 
komisyona, pek çok kez sosyalizasyon uygulamalarıyla eleştirilen 
Prof.Dr.Nusret Fişek, bu konuda geniş çalışmaları bilinen Ankara 
Tabip Odası temsilcileri, defalarca çeşitli komisyon üyelerinin 
önerilerine rağmen, komisyon başkanı ve raportörü tarafından 
çağrılmamışlardır. Son olarak, raporun resmi yazıyla bu 
kuruluşlara gönderilerek görüş istenmesi önerisi de 
benimsenmemiştir.

5. Komisyon çalışmalarına büyük yararı olacağı, grubun 
çalışabilmesi için mekan ve ulaşım (servis) imkanlarının 
olduğu belirtilmesine rağmen, çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma 
Bölgesi'nda sosyalleştirilmiş hizmetleri birinci basamak sevk 
sistemi, ikinci basamak hastanesi, kişisel kayıt sistemleri, 
koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin entegrasyonu gibi günümüzde 
güncel önem taşıyan sorunlara getirilen çözümleri yerinde 
inceleme önerisi de yerine getirilmemiştir.

6. Komisyon çalışmaları süresince, rapor tartışması da
dahil, genel sağlık sigortasına ilişkin görüşlerim aşağıdaki 
biçimde belirtilmiştir:

6.1. Genel sağlık sigortası bir finans sistemidir, bir 
sağlık sistemi değildir. Hele, yönlendirilmek istendiği gibi 224 
sayılı yasanın uygulanmaması nedeniyle oluşan ülkemiz sağlık 
sorunlarını çözecek bir sistem hiç değildir.

6.2. Halkın sağlık sorunları, dünyada, İngiltere gibi 
ülkelerde, ülkemiz de Çubuk, Etimesgut gibi bölgelerde 
ispatlandığı gibi, Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri ile çözüm 
yoluna girebilir. Bu yolu izlememek, gerekenleri bir an önce 
yerine getirmemek, çeşitli saptırmalarda bulunmak, halk sağlığı 
yönünden ağır bir sorumsuzluktur.

6.3. Sosyalleştirmenin önündeki engel olarak gösterilen 
finansman kaynağı yokluğu, dünyanın diğer ülkelerinde görüldüğü 
gibi, sağlık hizmetlerine bütçeden yeterli pay ayrılarak 
giderilebilir. Kaynakların en 'rasyonel' kullanımı böyle 
olabilir. Sigorta sistemleri, ülkemizde ve dünyada görüldüğü 
gibi, (ilaç, tıbbi malzeme, araç - gereç vb.) tüketimi ve israfı 
artırıcı pahalı sistemlerdir; 'rasyonel' olmadıkları için pek
çok ülke tarafından eleştirilmekte ve terkedilmektedir. Bu
sistemde artan tüketim ve fiat artışları, maliyeti artırdığından, 
halktan toplanan primler sürekli yükseltilmekte (SSK da olduğu 
gibi), böylece bu sistem ilaç ve tıbbi teknoloji tekellerinin 
yararına, kamunun zararına çalışmaktadır.

6.4. Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetleri sistemine finans 
kaynağı olarak, genel sağlık sigortasının gösterilmek istenmesi 
de rasyonel değildir. Zira, sade bir sistem olan bütçeden pay 
ayırma yerine, ayrı, karmaşık, prim toplama gibi son derece 
güç, külfetli, denetimi daha güç, hatta raporda nasıl ve kim
tarafından yapılacağı belli olmayan, kamusal yarar güvencesi 
olmayan bir sistem, yeni karmaşık bir kurumlaşma getirilmektedir.



224 sayılı yasada toplanabileceği söylenen primler, ayrı bir 
sigorta sistemine değil, devlet bütçesine toplanmaktadır. 
Böylece tüm kesimlerden genel bir vergilendirmeyle finansman 
sağlanmış olmaktadır.

224 sayılı yasada, SSK dahil bütün kuruluşların hizmet 
kapasitelerinin SSYB'na devredileceği ve tek elden yönetim 
sağlanacağı belirtilmektedir.

6.5. Bedensel, ruhsal ve sosyal gönden tam İyilik halini 
sağlamak üzere, evrensel bir hak olarak, herkese eşit ve 
kapsamlı (koruyucu - tedavi- rehabilitasyon) sağlık hizmeti, 
sağlık hizmetlerinde tek elden yönetim, birinci basamak 
sağlık sistemi ve sevk zinciri, sağlık kütüğü (kayıtlar), 
personele özendirici önlemler, Sağlık Hizmetlerinin
Sosyaleştirilmesi Hakkındaki Kanun'da mevcutken, yöneticilere 
uygulanmaması; Anayasa'ya, bir yönlendirme zorlaması olarak, 
genel sağlık sigortasının kurulabileceğinin konması; Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu gibi hukuk karşıhmda iptal edilen bir 
metinle yine zaman kaybedilmesi, ülkemizin kayıplarıdır.

6.6. Bilimsel bir çalışma grubunun işlevi, karar 
organlarına, bir sorunun çözümünü olumlu ve olumsuz yönleri ile 
göstermektedir. Doğru ya da yanlı# siyasi tercihler grubun 
bilimsel çalışmasını sınırlandıramaz. Genel sağlık sigortasının 
rasyonelliğini değerlendirme ' durumunda olan bir grup, sonuçta 
bu finans sisteminin rasyonel olmadığı ve genel bütçenin 
daha uygun olacağını ortaya koyabilir.

GSS'nm, ülkemizin . gündemine yıllardır bir çözüm gibi 
getirilip, çeşitli bilimsel kurullar tarafından
geliştirilememesi ve karar vericiler tarafından da uygulamaya 
konmaması, rasyonel olmadığının bir diğer kanıtıdır.

Entegre biçimde verilecek sağlık hizmetleri, kamu 
yaklaşımıyla başarılı olabilir. Kamu yaklaşımında gözetilmesi 
gereken ilke, verimlilik ilkesidir. Sağlık hizmetlerine özel 
girişimcilik yaklaşımı ise, karlılık ilkesini benimser, genel ve 
özel sigortacılık da karlılık ilkesine göre çalıştırılır. Oysa 
sağlık hizmeti, kar amacı güdülmemesi gereken bir temel insan 
hakkıdır.

Sigorta sisteminde kar amacıyla tüketimin teşvik edilmesi, 
bütçeden pay ayıramayan ülkemizin sınırlı kaynaklarıyla
çelişmektedir.

67. Raporda (212/3.maddenin 7.paragrafı) sosyalleştirmenin 
gelişememesinin en önemli nedeni olarak mali kaynak ve insan 
çüçü yetersizliği gösterilmektedir. Bu ifadenin, bütçeden yeterli 
pay ayrılmaması,mevcut sağlık insan gücünün iyi
değerlendirilmemesi ve kamu hizmetine özendirmeme olarak 
düzeltilmesi gerekir.

6.8. Raporda (212/3.maddenin 8.pragrafı) belirtildiği gibi, 
GSS bir hizmet örgütlenmesi değil, finans örgütlenmesidir. Tedavi 
edici hizmetleri ve sigortalıları hedef aldığı için, 'tüm 
toplumun sağlığını koruyup geliştiremez'; birinci basamak 
sağlık ocağındaki entegre koruyucu ve tedavi edici hizmetleri 
finanse edemez; sağlık insangücünü geliştirmede gerekli olan 
eğitim vb. yatırımlarla ilgisi yoktur. Zorunlu olarak kamu 
yatırımı ve hizmeti olması gereken sağlık hizmetlerinin 
finansmanı için, toplanan vergilerle oluşturulan genel bütçe 
yeterli olacaktır.



6.9. Raporda (213.maddenin 3.pragrafı) GSS'nın Anaî'asa'da 
yer aldığı belirtilmektedir. Herhangi bir finans modelinin 
Anayasa gibi temel bir metinde yer almasının doğru olmayacağı, 
bir politik-ekonomik tercihin zorlamalarla kabul ettirilmek 
istendiği izlenimi, komisyonumuzun çalışma-- smda ortaya 
çıkmıştır.

Bir sonraki pragrafta, 1961 Anayasası ve 224 sayılı yasada, 
GSS'na atfen herhangi bir hükmün bulunduğuna katılmak mümkün 
değildir. 1961 Anayasası'nda genel olarak sosyal güvenlik amaçlı 
sigortalardan söz edilirken, 224 sayılı yasada söz konusu olan 
primler, mevcut olan SSK'nm sisteme uyum sağlaması amacıyla 
zikredilmiş olup, bununla GSS kastedilmiş değildir; üstelik, 
primler herhangi bir kuruma değil, devlet bütçesine 
toplanabilecektir.

6.10. Raporda (214.maddenin 3.paragrafı) kişinin sağlığını 
koruma ve geliştirmede sorumluluk taşıması gereğinden hareketle, 
çalışan ve çalıştıranın katkılarıyla finansman olarak GSS'nın 
önerilmesi uygun değildir. Vergi sistemi, hem kişilerin bilinçli 
olarak ve sorumluluk duyarak katkılarıyla yaratacakları, hem de 
kamu denetimini sağlayacakları ve en önemlisi aşırı tüketimle 
kaynak israfına yol açmayacak bir finansman sistemi olacaktır.

6.11. Raporda (214.maddenin 4.paragrafı) halen sosyal 
güvenlik kapsamındaki nüfusun, prim karşılığı hizmetlerden 
faydalandığı belirtilmekte ise de, evlet memurları için prim 
sözkonusu değildir. Devlet memurları ve aileleri gibi çok 
geniş bir nüfusun sağlık harcalamaları, halen vergilerle oluşan 
devlet bütçesinden karşılanmaktadır.

6.12. Raporda (214.maddenin 5.paragrafı) hizmetin 
finansmanında ve hizmetten yararlanmada farklı uygulamaların 
nedeni olarak; nüfusun tamamının genel bir sağlık sigortası 
kapsamına alınmamış olmasının gösterilmesi uygun değildir. Tüm 
nüfus için, sosyalleştirme ve genel bütçeden finansman, amaca 
daha uygundur.

6.13. Raporda (214.maddenin 6.paragrafı) söz konusu edilen, 
kaynak yetersizliğinin giderilmesi ve sağlık ekonomisi disiplini, 
gereksiz ve aşırı tüketim doğuran GSS ile değil, genel bütçe ile 
finanse edilen sosyalleştirme ile sağlanabilir.

6.14. Raporun 10.sayfa 1.paragrafında, sosyal sektörlere 
daha sınırlı kaynak ayrılmasının nedeni olarak gösterilen; 
kalkınmanın devamlılığı açısından, kaynakların bü3,'ük bir 
bölümünün iktisadi sektörlere tahsisi zorunluluğu ifadesi 
uygun değildir. Sağlık ve sosyal sektörlere yeterli kaynak
ayırarak daha hızlı kalkman dünyada pek çok ülke vardır. Kaldı 
ki, ülkemizde, örneğin savunma gibi doğrudan iktisadi
kalkınmaya yük getiren ve bütün dünyada hafifletilmeye
çalışılan sektörlere, bütçenin önemli payının ayrıldığı da bir 
gerçektir.

6.15. Raporda (214.madde 8.paragraf) sağlık sektörüne 
ayrılabilen kamu tahsislerinin % 80'inin, korumadan çok daha 
pahalı olan tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine harcandığı, 
kısıtlı kaynağın etkili şekilde kullanılmadığı gerçeği, tedavi 
hizmetlerinin tüketimine yönelik GSS'nı değil, genel bütçeden 
finanse edilen sosyalleştirme kamu yaklaşımını zorunlu 
kılmaktadır.

Bir sonraki paragrafta, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri



için gerekli olduğu belirtilen, bütçenin % 7'sinden fazla elan 
payın niçin ayrılamadığmı daha gerçekçi olarak araştırmak, bu 
payın ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasını (daha iyi 
dağıtım; gerekirse, yeni - özel vergilendirme) istemek
gerekmektedir.

6.16. Raporda (214.madde son paragraf) GSS konusu, aklı
ve gerçekçi bir biçimde ele alınmamış, yöntem olarak,
benimsenmemiş ve zorunlu bulunmamıştır.

6.17. Raporda (2152.madde) hedefler bölümünün (a-f) 
maddeleri, bir finans modeli için uygun değildir, bu maddeler
genel bir sağlık sisteminin hedefleri olabilir.

(f) Maddesinde özel sağlık kuruluşları ve özel hekimler
teşvik edilip, kamu kesimi teşvik edilmediği için uygun değildir,

(ı) Maddesinde ifade edilen yeniden gelir dağılımını
yaygın bir şekilde gerçekleştirmek vergi sistemi ile daha
uygundur.

Hedefler bölümünün tümü gerçekçi bulunmamaktadır.
6.18. Raporda (2153.madde g bendi) Genel Sağlık Sigortası

Kurumu'nun kamu ve özel kesime ait bütün sağlık tesislerinden 
hizmeti satın alacağı belirtilmektedir. Ancak 2152.madde f 
bendinde sadece özel kuruluşlar teşvik edilmektedir. Bütün 
bunlar temelinde sağlık hizmetine yanlış bir yaklaşımın, 
birbiriyle ilgili ortaya çıkan diğer yanlışlar zinciridir.

6.20. Temelinde yanlış olan, sağlık hizmetlerini kar 
getirici meta olarak değerlendiren yaklaşım kaçınılmaz olarak 
temel çelişkileri oluştur- maktadır: Raporda (2153.madde e bendi) 
'sigortalı, faydalanacağı hizmetin standardını ve bu standarda 
karşılık tesbit edilen prim oranını seçme hakkına sahiptir' 
denilmektedir. Burada herhangi bir hakka sahip olmak değil, 
ekonomik güce göre en üst düzeyde sağlık hizmetinden 
yararlanamama mahkumiyeti söz konusudur. Raporun 213.madde 
3.paragrafında, Anayasaya atıf yapılarak belirtilen, 'hastalara 
eşit tıbbi bakım imkanları sağlanması' ne olacaktır?

Genel sağlık sigortasının bu temel esası, açıkça, evrensel 
insan haklarına ve Anayasanın özüne aykırıdır.

Oysa, 224 sayılı yasanın 2.maddesinde, 'sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmeti 
için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin 
bütçelerinden ayrılan tahsisat karşılığı her çeşit sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz veya kendisine yapılan masrafın bir 
kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmalarıdır' 
denmektedir.

6.21. Raporda (2153.madde h bendi) sigortalıların 
sosyalleştirilmiş . sağlık hizmetleri programları gereğince Devlet 
tarafından sağlanması gerekli entegre hizmetlere ait yatırım 
yükünden etkilenmeyecekleri belirtilmektedir. Entegre sağlık 
hizmetleri, birinci basamakta (sağlık ocağında), GSS kapsamına 
giren tedavi edici hizmetleri, koruyucu hizmetlerle birlikte 
kapsaması gerektiğine göre, bir çelişki sözkonusudur. Birinci 
basamakta çalışan bir hekim (sağlık personeli), tedavi edici 
hizmetleri için ayrı koruyucu hizmetleri için ayrı yerlerden 
mi. ücretlendirilecektir? Yoksa, gerçek anlamda entegre sağlık 
ocağı temel sağlık hizmetinden, yalnız tedavi edici hizmet veren 
muayenehane - poliklinikler lehine vaz mı geçilecektir?

Sonuçta, GSS'nın hedefler ve temel esaslarının halk sağlığı
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yönündön çel içicilerle' dolu olduğu, ülkemiz koşullarına uymayan 
bir karmaşıklık getirdiği ve (ayrıntılı analizini ekonomistlere 
bırakarak) temel ekonomik karakterinin, tedavi hizmetlerinin 
(ilaç, tıobi malzeme,vb.) tüketiminin teşvikiyle sermaye 
birikiminin geliştirmek olduğu söylenebilir. Sağlık sektörünün, 
serbest piyasa ekonomisinin olumsuz etkilerinin dışında 
tutulmasının zorunluluğu ve bir kamu hizmeti,olarak verilmesinin 
gerekliliği, çağdaş bir yaklaşım olarak bütün dünyada kabul 
edilmektedir. GSS'nın bu çağdaş gelişmeye ters düştüğü açıktır.

6.22. Raporun, prim sistemini açıklayan 2154.madde ilk 
paragrafta, açıkça, her türlü sağlık ihtiyaçlarının teminat 
altına alınması ve hizmetten faydalanma imkanı, prim ödenmesi 
ön koşuluna bağlanmaktadır, çağdaş devlet anlayışında, sağlık 
hakkına sahip olması gereken vatandaşlar içir, böyle bir koşul 
kabul edilemez.Hizmetten yararlanma, böylesi karmaşık sistemlere 
bağlanamaz.

Bir sonraki paragrafta öngörülen geçici dönemdeki prim 
sistemi eşitsizlik yaratacaktır.

ilk üç parafraflardaki prim toplamadaki ödeme gücü 
belirlenmesi işlemleri, halen genel vergilendirme çalışmaları 
yapılmakta iken, gereksiz ek bir iş, külfet ve karmaşıklık 
getirecektir.

Prim ödeme gücü olmayanlar için sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma fonu gibi türlü suistimallere açık yöntemlerin uygun 
olamayacağı açıktır. Sosyal devlette vatandaş onuruyla 
bağdaşmayan bu gibi yöntemler benimsenemez,

6.23. Raporda (2154.madde 6.paragrafta) tahakkuk edecek 
giderler çin toplanacak primlerin oranlarının ayarlanması ve 
devlet süps 'nsiyonu konusu açıklanmaktadır. Böyle bir sistemin 
temel soi.jiu, maliyetlerin ve harcamaların nasıl kontrol 
edileceği, nasıl denetleneceği, nasıl yönlendirileceğidir. Bu 
sistemin kamu denetimi nasıl sağlanacaktır? Sorumlu.lukar nasıl 
belirlenecektir?

6.24. Raporda (2154.madde 1.fıkra) T.C.Emekli Sandığı
iştirakçileri bölümünde, halen sağlık bakımları bütçeden 
karşılanan devlet memurlarının nasıl GSS'na bağlanacağı ve nasıl 
prim ödeyecekleri açıklanmaktadır. Halen devlet güvencesi altında 
ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanan memurların prim ödemeyi 
kabul etmeleri beklenemez.

Uygun ve rasyonel olan,, devlet bütçesinden sigortaya 
aktarmak değil, sigorta- sistemini ve primleri kaldırarak 
devlet bütçesiyle tek sistemde tüm vatandaşları birleştirmektir.

6.25. Raporda (2154.madde ) Sosyal Sigortalar Kurumu
sigortalılarının GSS'na bağlanmasının anlatıldığı bölümünde, 
halen sSK'nın işverenlerden prim toplayamaması gibi çok temel 
bir sorunun nasıl çözüleceği belirtilmemektedir. Görüldüğü 
gibi, sigorta sisteminde prim ödeyemeyen gruba işverenler de 
dahildir.

6.26. Sigorta sisteminin işlemeyeceği alan,tarım kesimindeki 
nüfustur. Böyle geniş bir nüfusun varlığı da, genel bütçeden 
finanse edilen sosyalizasyonu zorunlu kılar.

6.27. İşsizler ya da başka herhangi bir vatandaş _grubu
için, herhangi bir yardımlaşma fonu değil, devlet desteği ve
güvencesi esas olmalıdır.

6.28. Raporda (21551.madde son paragraf) sigorta karnesi



anlatılmakta, prim ödemede süreklilik göstermediği tesbit 
edilenlerin karnelerinin iptal edileceği belirtilmektedir. Sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmek için karne gerekeceği 
anlaşıldığından, karnesi ve parası bulunmayan vatandaşların acil 
yada diğer sağlık gereksinimleri nasıl karşılanacaktır? Eu 
vatandaşlara, çeşitli bürokratik sıkıntılara sokulmadan, 
zamanında ve gerekli sağlık yardımı yapılmayacak mıdır?

6.29. Raporun GSS'nın kuramsal yapısının anlatıldığı 
bölümünde, örgütlenme ve işleyişte tümüyle varolan karışıklık 
giderilememiştir.

Sağlık hizmetlerinin bir ülkede sorumlusu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığıdır. Devlet hizmetlerinin finansmanı, 
yürütülmesi, denetlenmesi ve kamunun denetim mekanizmaları 
bellidir.

GSS kurumunu,devlet ve halk nasıl denetleyecek, yönetime 
halkın katılımı nasıl sağlanacaktır?

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkmdaki Kanun ve 
ilgili yönetmelikte. Sosyalleştirme Genel Kurulu, il, sağlık 
merkezi ve sağlık ocağı, sağlık kurulları ile halkın katılım 
mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu mekanizmalara, günün 
koşullarına göre uyarlamalarla işlerlik kazandırılmalıdır.

7- Bu komisyon çalışmalarının, ülkemiz sağlık sorunlarına 
zaman geçirilmeden rasyonel çözüm yoluna gidilebilmesi için,
GSS'nın değil, devlet bütçesinden finansmanla
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin seçilmesine katkıda
bulunmasını bir kez daha diler; bu olanağı tanıdıkları için DPT
yetkililerine, komisyon başkanı ve raportörüne teşekkürlerimi 
sunarım.

2162 KSC.III:
21603. GENSL SAĞLIK SİGORTASI ALT KOMÎSTON BAŞKANI 

Dt.ORHAN ÖEKAK'IM AÇIKLAMALARI
Sayın Dr.DERMAN BOT.TOK'ur Görüşleri Hakkında:
Yazılarında da belirttikleri gibi komisyon toplantısına, 

tabib odasının bir mensubu oldukları ve uygulama alanında 
çalıştıkları için, görülen lüzum üzerine çağrıldıklarında geç
katılmışlardır. Alt komisyon oluşmasındaki yöntemleri 
bilmediklerinden, bazı kişi ve kuruluşların çağrılmadığı gibi 
yanlışlıklara düşmüşlerdir.

'Sosyal Güvenlik ve Sağlık Hizmetlerinin
Rasyonalizasyonu özel İhtisas Komisyonu'DPT tarafından uygun 
görülüp çağrılan üyelerden ve kuruluş temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Eleştiride adı geçen üye ve kuruluşlar 'özel 
İhtisas Komisyonu'nda'bulunmuşlar, ancak'Genel Sağlık Sigortası 
Alt Komisyonu' na katılmayı arzu etmemişlerdir. Buna rağmen 
bazı kuruluşlar ve kişiler, Genel Sağlık Sigortasına karşı 
oldukları bilinmesine ve ön yargılarına rağmen, Komisyonumuza 
davet edilmişlerdir. Sayın eleştiri sahibi de bunlardan biridir. 
'Halk sağlığı uzmanı olmanın Genel Sağlık Sigortasına olumsuz 
bakma ' koşulu olduğunu da bilmiyorduk.

Raporumuzda da görüleceği gibi Komisyonumuz, kendi 
alanlarında uzman üyelerine 7 komite kurdurarak gayet ciddi



bir kaynak araştırması yapmış ve konusunu geniş bir araştırmaya 
tabi tutmuştur. Sayın BOZTOK'un çalıştığı yer, üyelerimizin çoğu 
tarafından bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinin
'vitrini'sayılabilecek yerleri kriter almak ülke gerçeklerinden 
uzaklaşmak demektir. Genel Sağlık Sigortası sağlayacağı maddi 
olanak ve disiplin ile 'göstermelik bir kaç yer' dışında sağlık 
hizmetlerinin her kademesinde hizmetin dengeli, sürekli ve 
etkili olmasını amaçlamaktadır. Bütün dünyada, Dr.BOZTOK'un 
(6.2) de iddia ettiği gibi, sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi ile çözüm yoluna gidilmemiştir. Ama belli 
ilkelerle ve ülkelerin kendi imkanları ve şartlarına göre 
başarılı politikalar uygulanmıştır. Raporümuzda, bu sistemlerle 
ilgili bilgiler ve ekleri mevcuttur.

Aslında Genel Sağlık Sigortası ile 224 sayılı 
Sosyalleştirme Kanunu’ndaki temel ilkeler arasında da belirgin 
bir ayrılık olmayıp aksine ortak yönler çoktur: Hizmet
finansmanını vatandaşların vereceği primlerin oluşturması, 
sözleşmeli personel istihdamı gibi. Eleştirmenin kendisinin de, 
belirttiği gibi önyargılı olmasından kaynaklanan önemli 
yanılgılarından birisi de 'vergi' ve 'prim' tanımları arasındaki 
farkın bilinmesinden (1) doğmaktadır. Keza, nüfusumuzun % 
56'sının Sosyal Güvenlik hizmetleri kapsamında olduğu ve 
bunların % 82'sinin de ödedikleri prim ile Sağlık Hizmetlerinden
yararlandığı da bilmezlikten gelinmiştir.

Muhalefet şerhi koyan üyelerimizin, aynı görüşleri, 
komisyonumuzda somut belgelerle aydınlatılmalarına ve son olarak 
sunduğumuz raporda 'Genel Sağlık Sigortası'run ne olduğu ve 
olmadığı açıkça yazılmasına rağmen hala görüşlerinde ısrar 
etmelerini anlamak güçtür. 'Genel Sağlık Sigortası' konusu 'dünya 
düz müdür, yuvarlak mıdır ' gibi bir münazara konusu olmadığından 
'dünyanın düzlüğünü' savunmak gibi olumsuz bir tezin sahibi 
olacaklarını düşünemeyiz. Yıllardır kuramsallıktan öteye 
gidilmemiş bazı yöntemlerle milletin derdine çare bulunamadığı 
gerçeğini görmemek ve sağlık hizmetlerinde başarılı olmuş 
ülkelerin sistemlerini ülkemize adapte etmek, bilimsellikten 
uzaklaşan bir ifade ile eleştiri konusu olmamalıdır. Gelişmiş 
ülkelerin teknolojisini alıp, sistem vs hizmet disiplinini 
reddetmekle başarıya ulaşabilmesi mümkün değildir, çağımızın 
uzmanlık çağı olduğunu unutup, Genel Sağlık Sigortası ilkelerinin 
tümünü, sırf kendi görüşlerimizi ispatlamak için bilgi ve görgü 
alanlarımın dışına çıkarak eleştirmek çok yönlü sakıncalar 
doğuracak ve milletimizin sıkıntılarının önlenmesini 
geciktirecektir.

(1) 'Bilinmemesinden'olması gerektiğini sanıyoruz. (Editör)



Sayın Doç.Dr.DOĞU NEBİOĞLU’mın Görüşleri Hakkında
Genel Sağlık Sigortası‘nın uygulatması ile ilgili:
örgütlenme biçimi, primlerin toplanması, primlerini 

ödeyemeyeceklerin tesbit çekli ve bunların devlet bütçesinden 
karşılanması, sağlık hizmetlerinin kademelerinden hizmetin satın 
alınması, hizmet satan kurum veya kurumlarla olan ilişkiler, 
tedavi hizmetlerinin büyük bir kısmının primlerle karşılanması 
sonucu koruyucu hizmetlere devlet bütçesinden daha fazla pay 
ayrılması, standartlığı sağlanmış muayenehanelerden de hizmetle 
yararlanılması ve vatandaşın hekimini bulma sıkıntısından çıkıp 
hekimini seçme özgürlüğüne kavuşması konuları Komisyonumuzda, 
verilere dayanarak tartışılmıştır. Genelde, başarıyla 
uygulanmakta olan ülke örnekleri de dikkate alınarak, olumlu 
bir görüş birliğine varılmıştır.

üzerinde çok tartışılan konuların başında geleni, kuşkusuz 
'ilaç tüketimi' ile ilgili olanıdır. Bu konuda olumsuz görüşe 
sahip olanların veya ilaç tüketiminin artacağından endişe 
duyanların çoğunlukla yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve 
kendilerine verilen başarısız örneklerden kuşkuya kapılmadıkları 
gözlenmiştir.

Ülkemizde, bugünkü uygulamada, ilaçların her yönden 
denetimsiz, bilinçsiz bir tüketimi ve hatta savurganlığı 
olduğu gerçektir. Genel Sağlık Sigortasının başarıyla ve
yıllardır uygulandığı ülkelerde, ilaç tüketimi, üretilmesinden, 
doktor tarafından yazılmasına, reçeteyi alanlardan ilaç satan 
eczanelere kadar tam anlamı ile disipline edilmiş ve
bilinçsiz ilaç yazılması, alınması ve satılması ciddi bir 
kontrole tabi tutulmuştur.

Tüm Eczacılar Birliği sayın temsilcilerinin değerli 
katkılarının bir örneği olarak komisyonumuza sundukları ve
raporumuzun eklerinde yer alan bu bilgilerin, kendilerindeki 
tereddütlerini ortadan kaldıracak kadar açık olduğu 
kanısındayım.

21604. Namık TAN1 nm Görüşü
(Türk-îş Uzmanı)

SAĞLIK HİZMETLERİ:
Sağlık, son yüz yılda dünyanın hemen her yerinde 'Sosyal 

bir hak' niteliğine kavuşmuştur. Bunun sonucu olarak da toplum 
alanında meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle sağlık hakkının 
devlet tarafından düzenlenmesi temel esas olmuştur. Sosyal devlet 
vasfının vazgeçilmez unsurlarından olan birey ve toplum 
sağlığının korunması sorumluluğu, devlet açısından devredilmez 
bir sorumluluk niteliği kazanmıştır.

Türkiye devamlı olarak sağlık hizmetlerinin gelişmesine önem 
vermiş bir ülkedir. Planlı döneme girişten sonra, yatırım 
harcamaları içinden yeterli miktarlar sağlık hizmetlerine 
ayrılmaya başlanmış ve bütün ülkeyi kapsayacak bir sağlık 
hizmetleri sosyalizasyonu başlatılmıştır.

Sağlık sektörüne verilen önem 1980'li yıllarda 
sürdürülmemiş, bu alanda değişik arayışlar görülmüştür.



Uygulanması hedeflenen sağlık politikaları ile devletin bu 
alandaki sorumluluğu azaltılmakta, sağlık hizmetJ.eri bir 
ticaret anlayışı çerçevesinde yürütülmek istenmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesislerini de bu kapsam 
içerisinde değerlendirmek, sigortalıların ve yükümlülerinin 
alacağı hizmeti daha da zayıflatacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumu, devlet bütçesinden hiç bir katkı 
almadan; işçi ve işverenlerin primleriyle 15 milyonun üzerinde 
bir kitleye hizmet götürmektedir,

506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunu, bir hizmet akti ile 
çalışanları sigortalı addetmiş ve bunlardan tahsil edilen 
primlerle oluşan sağlık kuruluşları eliyle kendilerine sağlık 
hizmeti verilmesini düzenlemiştir. 506 sayılı Yasa uyarınca 
işçi ücretlerinden kesilen primlerle oluşturulmuş bulunan sağlık 
kuruluşları (hastahaneler, dispanserler, sağlık klinikleri) 1964 
yılından bu yana işçilere sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca bir 
genel müdürlük bünyesinde toplanıp koordineli hizmet veren SSK 
Sağlık tesisleri, işçinin öz malıdır. İşçiler, devlete ödedikleri 
gelir vergisi dışında ücretlerinden kesilen primlerle oluşan 
sigorta sağlık kuruluşları yolu ile sağlık hizmetlerini kendi 
olanakları ile elde etmektedirler.

Devlet, vatandaşları tarafından ödenen vergilerden oluşan 
kaynağı kullanarak, herkese sağlık hizmeti vermekle ödevlidir. 
İşçiler ise, devletin bu görevini yerine getirmesini sağlayacak 
normal vergilerini ödemekte ve ayrıca vergi dışında fedakarlıkta 
bulunarak ödedikleri primlerle oluşan SSK tesisleri eli ile 
sağlık hizmeti görmektedirler. İşçilerin kendi sağlık 
hizmetlerini kendi kaynaklarından karşılamaları Devletin diğer 
vatandaşlara daha etkin hizmet verme ödevini yerine getirmesinde 
yardımcı olmaktadır. Ayııı şekilde işçiler dışında, bazı kamu 
kurura ve kuruluşları da kendi mensuplarının vergi dışında 
ödedikleri ek gelirlerle sağlık tesisleri oluşturmuşlardır.

Sağlık Hizmetlerinin Yürütünü:

Sosyal sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetlerinin yürütümüncie 
karşılaşılan darboğazlar ile sigortalıların devamlı 
şikayetlerine neden olan hususların başında, kurum sağlık
tesislerinde verimliliğin ve hizmetlerde etkinliğin arzu edilen 
düzeye çıkarmaması hususu gelmektedir. Eu hizmetlerden istifade 
eden işçiler, emekliler ile bunların eşleri ve bakmakla mükellef
oldukları çocuklarının şikayetleri zaman içinde artış
göstermekte, maalesef sağlık hizmetlerinde bir iyileşme ve 
gelişme olmadığı gibi geriye dönüş ise hızlı bir şekilde devam 
etmektedir.

1) Sağlık tesislerinin dağılımı dengesizdir. Yeni 
yatırımlarla dahi bu dengesizliğin izalesi uzun sürede dahi 
mümkün olamayacaktır. Uygulama bunu göstermektedir.

2) Sağlık tesislerindeki mütehassıs hekim, hemşire, ebe ve 
diğer yardımcı sağlık personel kadroları noksandır. Ayrıca 
mevcut kadrolara da tayin yapılamamaktadır.

3) Sağlık tesislerinde tıbbi alet, yatak, cihaz ve tıbbi 
malzeme yönünden noksanlıklar ve sıkıntılar vardır. Mevcut tıbbi 
alet ve tıbbi cihazların büyük bir kısmından arızalar nedeniyle 
istifade edilememekte, tamirleri de yaptırılamamaktadır. Maalesef



nevcut bir envanter de yoktur.
4) Sağlık tesislerinde mevcut röntgen cihazlarının talebi 

Karşılayamaması nedeniyle, çok uzun süreler randevu 
verilmektedir.

5) ilaç fiyatlarındaki devamlı artışlar nedeniyle işçiler ve 
emekliler, ayakta tedavilerde ödedikleri % 20 - % 10 1ar için 
sıkıntıya düşmekte ve adeta zorlanmaktadırlar. Bu uygulamanın 
kuruma ve hak sahiplerine getirdiği maddi yük ve bürogratik 
engeller gözönüne alınarak kaldırılması hususunda gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır.

Tablo: 42 - SSK'da Görev Yapan Hekim Sayısı ve Hizmet Götürülen 
Kişi Sayısı

Hekim Sayısı
Hizmet Götürülen 
Kişi sayısı

Hekim
Hasta

Başına Düşen 
Sayısı

SSK 4079 
SSYB 14191 
Üniversiteler 6212 
özel 12814

15.000.000 3677

Toplam 38829 52.059.000 1340

Tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye genelinde bir 
hekime 1340 kişi düşerken, SSK'da bir hekime 3677 kişi 
düşmektedir.

1987 verileri ile benzer değerlendirmeyi yapacak olursak, 
SSYB hastanelerinde 23.118.287 hastane poliklinik muayene 
gerçekleştirilmiştir. Bu rakam SSK’da ise 16.109.6501 dır.

Bu durumda SSYB hastanelerinde 1987 yılında bir hekim 1629 
kişiye hizmet verirken SSK’da ise bir hekim 3949 kişiye hizmet 
vermiştir.

Tablo: 43 - Kuramlarda Yatak îşgal Oranları
Yatak İşgal Oranı(%)

SSK 69,8
SSYB 56,1
Üniversiteler 53,3

Tablodan da anlaşılacağı üzere yatak işgal oranı açısından 
da SSK diğer kurumlara göre en yüksek orana sahiptir. SSK’nın 
sağlık hizmetleri açısından yeterli kadrolara sahip olması 
durumunda bu oran daha da yukarıya çıkacak, hizmetler daha etkin 
sunulabilecektir.

Eu özet verilerden de anlaşılacağı üzere SSK hastaneleri, 
Bağ-Kur sigortalılarına sağlık hizmeti sunmada en son düşünülecek 
kurum olmalıdır. SSK’da zaten yetrsiz olan sağlık hiz;metleri, 15 
milyon sigortalının yanma 8 milyon 333 bin (Kaynak: 1988 Yılı
Hükümet Programı) Bağ-Kur sigortalısının da eklenmesiyle tıkanma 
düzeyine gelecektir. Ayrıca SSK'da sağlık hizmetinin diğer
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kurnalara göre ucuzluğu Bağ-Kur sigortalılarına hizmet vermede 
seçilecek kurum açısından ölçüt olmamalıdır, çünkü SSK 
hastaneleri işçinin primiyle işçiye hizmet sunmak amacıyla 
kurulmuştur ve hizmetlerini en düşük maliyetlerle sürdürmeye 
çalışmaktadır. SSK hastanelerinin ucuz olmasından yararlanmaya 
çalışmak, herhangi bir işletmeye sermaye koymadan karını 
paylaşmak anlamına gelmektedir. Bu uygulama SSK sigortalılarına 
yapılabilecek en büyük haksızlık olacaktır.

Temel Hedefler

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 616 sayılı tedbirinde 
10 kişiye 26 yatak sağlanması hedeflenmiştir. SSK'nun 2000 yılını 
hedef alan Master Planı'nda oran 100.000 kişiye 185 yatak 
sağlanması olarak programlanmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Kurum 15 milyonun üzerinde 
bir kitleye hizmet vermektedir.

SSK hastanelerinde fiili yatak sayısı 21.019'dur. Ruhsatı 
alman yatak sayısı ise, 18.166 olduğu dikkat çekmektedir. 
Aradaki fark yeni yapılmış tesisler için ruhsat başvurularından 
ileri gelen bir farktan öte, eski tesislerin yatak ruhsatı 
hakkmdaki sorunlarından ileri gelmektedir.

SSK hastanelerinden hizmet alanların giderek arttığı 
gerçekği gözönüne alındığında, VI.Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hedefi ve SSK Master Palanı günümüz gerçeklerine göre yeniden 
belirlenmelidir.

DPT, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar tarafından belirlenen 
sağlık programlarına gerekli onayı vermeli ve sağlık 
hizmetlerinin etkin yürütülmesinde yol gösterici olmalıdır.



Tıbbi Cihazlanma Alt Komisyonu iki ayrı alt komisyon raporu 
hazırlamayı uygun görmüştür.

25.01.19S0 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aynı 
konuda hazırlanan iki raporun arka arkaya yayınlanması 
kararlaştırılmıştır.



RAPORU (Rapor 1)
Komisyon Başkanı : Prof .Dr. Necini TANYOLAÇ 

Komisyon Raportörü: Doç.Dr.Ziya İDER

231. GÎRÎŞ
DPT Müsteşarlığınca kurulan Sosyal Güvenlik ve Sağlık 

Hizmetleri özel İhtisas Komisyonu 23 Haziran 1988 günü yaptığı 
ilk toplantıda çalışmalarına dört alt komisyon olarak devam 
etmeye karar vermiştir. Bu rapor,tıbbi cihazlanma alt komisyonu 
tarafından, komisyon başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır. 
Rapor Türkiye'de tıbbi cihazların envanteri, alımı, kullanım ve 
bunlarla ilgili eğitim ve mevzuat konularını kapsamaktadır. 
Raporun 2.bölümünde mevcut durum ve sorunlar belirlenmekte, 3. 
bölümde ise öneriler yer almaktadır.

Tıbbi cihazlanma alt komisyonu çalışmalarını kendi içinde 
çalışma grupları teşkil ederek yapmıştır, çalışma grupları 
raporun belli bölümlerini hazırlamakla görevlendirilmişler ve 
daha sonra çalışma gruplarının hazırladıkları taslaklar komisyon 
toplantılarında tartışılmış ve rapor son haline, kurulan 
redaksiyon komitesi tarafından getirilmiştir. Asıl raporda 
bazıdetaylara, raporun uzamaması için yer verilmemiş, ancak 
çalışma gruplarının raporları ve faydalanılan dokümanlar ek 
olarak sunulmuştur.

232. TÜRKİYE'DE TIBBÎ CİHAZLARLA İLGİLİ MEVCUT DURUM VE SORUMLAR
2321. TIBBİ CİHAZLARIN ENVANTERİ

Türkiye'de tıbbi cihazlarla ilgili envanter çalışmalarının 
ne durumda olduğu incelendiğinde ne Türkiye çapında ve ne de 
ilgili kuruluşların kendi bünyeleri içinde tıbbi cihazların 
durumunu takip etmeye yönelik modern bir envanterin olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yapılmış ve yapılmakta olan çeşitli çalışmaların 
kapsam ve ana sonuçları aşağıda çıkarılmıştır..

1. SSYB'nin çalışmaları
SSYB'de devamlı takip amaçlı bir envanter yoktur.SSYB îdare 

ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca 1982 yılında başlayarak 
mevcut cihazların envanteri çıkarılmaktadır. 1987 yılındaki durum 
çıkarılmış ve bulgular bu Daire Başkanlığı'nın 1935-86-87 yılları 
çalışmalarını içeren raporunda yer almıştır. Sözkonusu envanter 
çalışması, kuruluşlardan tıbbi cihaz listelerinin temini, 
bunların tasnif edilmesi, ilgili föylere işlenmesi ve istatikler 
yapılması şeklindedir. Bu envanter modern anlamda bir envanter 
çalışmasının başlangıcı kabul edilebilir, örneğin, herhangi bir 
anda mevcut cihazların adedini, çalışır durumda olup 
olmadıklarını, tiplere göre adetlerini, tiplere göre ülkedeki 
dağılımlarını, bir kuruluştaki cihazların listesini değiştirme



maliyetinin ne olacağını, cihazların yaşını ve bunun gibi mikro 
ve makro planlama ve uygulama için çok önemli bilgileri veren ve 
bunları kolayca günleyen 'dinamik' bir envanter değildir. 
Günümüzde böyle bir envanterin bilgisayarla yapılması gereği 
ortadadır.

SSYB raporundan elde edilen bilgi, cihazların tiplerine göre 
her ildeki adedidir. Buna göre SSYB ünitelerinde toplam 36848 
tıbbi cihaz vardır. Bunlardan 902'si röntgen cihazıdır.

2. SSK’nın çalışmaları

SSK merkez örgütünde 1986 yılında faaliyete geçirilen 
bilgisayarlı 'Stok Kontrol Servisi' kendi sağlık tesislerinde 
tarama yapmış ve kuruluşlara gidilerek tıbbi. cihazların 
miktarları ve teknik verimlilik durumları tesbit edilmiştir. Bu 
çalışma sonunda SSK'da faal tıbbi cihaz sayısı 16.924, arızalı 
tıbbi cihazlar 1086, hizmet dışı ve hurda tıbbi cihaz sayısı 1350 
olarak tesbit edilmiştir. Raporda % 7,4 arızalı cihaz oranının 
ünitedeki teknik elemanların yetersiz olması ve merkez kadronun 
da Türkiye'de yetmeyişinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca 
bu envanter çalışması sonunda 20 yıldır faaliyet gösteren pek 
çok SSK hastanesinin cihazlarının demode olduğu ve bu konuda 
büyük yatırıma ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

3. B.Ü.'nin çalışmaları

B.Ü. BME, İstanbul'daki SSYB'na ait hastanelerin envanter 
değerlerini rayiç değerlere göre hesaplayan bir çalışma 
yapılmıştır. B.Ü. B^E'nin 1986 yılında (İstanbul ili 2000 yılı 
Sağlık Master Planı) projesinde yaptığı envantere göre, 
İstanbul'da mevcut tıbbi cihazların % 41'i yeni (1-6 yaşında), % 
35,4'ü orta yaşlı (6-15 yaşında), % 23,6'sı eski (15-30
yaşında)'dir. Bu envantere göre, Türkiye'deki 1985 yılında mevcut 
tıbbi cihazların toplam rayiç bedeli 900.000.000 dolar olarak 
tahmin edilmiştir.

t-. Tıp Fakülteleri ve Diğer Kuruluşlar

Ülkede mevcut tıbbi cihazların büyük bir kısmına sahip 
üniversiteler ve diğer (M.S.B., P.T.T., kamu kuruluşları)
kurumlarda ayniyat kaydı ötesinde bir envanter tutulmadığı 
anlaşılmaktadır.
2322. 0YGÖN TIP CİHAZLARININ SSÇÎMİ VE TIBBİ CİHANLARIN SATIN

ALINMASI
ülkemizde tıbbi cihaz seçimi ve satın alınması ile ilgili 

sorunlara değinmeden önce sözkonusu sektörün büyüklüğü ve 
ülkedeki dağılım konularında bilgi vermek uygun olacaktır. Maliye 
Bakanlığı gümrük tarife pozisyonlarına göre 1984-1987 ithal 
edilen tıbbi cihazların yıllara göre dağılımı şöyledir:
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(Dolar)

1987 (ilk 6 ay) 15.764.697
.38.983.000
39.264.000
40.570.000

1386
1985
1984

Bu verilere göre yılda ortalama 40.000.000 Dolar'lık tıbbi 
cihaz ithal edilmekte olduğu belirlenmektedir. Tıbbi cihazların 
seçimi ve satmalmmasına ait V.Plan devresinde, 2.6.1983 
tarihinde, DPT bünyesinde Tıbbi Cihazlar Daimi özel İhtisas 
Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, 1984 yılı bütçe uygulama ile 
ilgili olarak sağlık kuruluşlarına satın alacakları tıbbi 
cihazların DPT tarafından değerlendirilmesini ve izne tabi 
tutulmasını kararlaştırmıştır. Bu karara göre, Komisyon Tıbbi 
cihaz Taleplerini Değerlendirme Bilgi Formu'nu ve izne tabi olan 
50 grup cihaz listesini kuruluşlara yollamıştır. Ayrıca, listede 
olamayan ve değeri iki milyon liranın üstünde olan elektrik ve 
elektronik tıbbi cihazlarda DPT'nin iznine tabi tutulmuştur. 
DPT'nin bu uygulamasını değerlendiren Ocak 1988 tarihli raporuna 
göre 1984 yılında;

1. İzin istenen 1626 adet cihazın % 98,5 olan 1602'sine izin 
verilmiştir.

2. İzin verilen 1602 cihazın yalnız 28.8 olan 462 cihaz 
alınmıştır.

3. İzin istenen 1626 cihazın o tarihteki 446,97.-TL = 1
Dolar üzerinden tutarı 28.155.000 Dolar = 12.584.472.965 TL.dir.

4. İzin verilen 1602 cihazın tutarı 24.558,862 Dolar =
10.976.181.655 TL dir.

5. Fiilen alınan 462 cihazın tutarı 6.358.169 Dolar =
2.842.358.275 TL dir.

6. İzne tabi olmayarak alınan 102 cihazın tutarı (2.050.795 
Dolar) olan (916.645.598 TL) dir.

7. Tahakkuk eden 462 cihazdan 239 adedi üniversitelere ait 
olup tutarı 7.055.572 Dolar olan 3.153.629.524 TL dir ve ilk 
sıradadır, ikinci sırada tahakkuk eden 125 cihaz SSYB'na ait 
tutarı 1.032.970 Dolar olan 461.707.921 TL dir.

üniversitelerin 1984 yılında ilk sırayı alması, yeni 
üniversitelere ayrılan bütçe tahsisatı ile ilgilidir. Tıbbi 
cihazların satın alınması devlet kuruluşlarında 2886 sayılı ihale 
kanununa, SSK'da kendi satın alma yöntemlerine göre 
yapılmaktadır. Hepsinde de bir ürünün satın alınması için, önce 
bir şartname hazırlanması gerekliliği vardır. Teklif 
değerlendirme aşamasında da en ucuz değil en uygun ürünün 
alınması gerektiği ve bunun belgelenerek mümkün olduğu 
belirtilmektedir.

Ancak, kuruluşlar tıbbi cihazların alımı için, satın alma 
yönetmeliklerinde genel olarak belirtilenler dışında usuller 
geliştirmemiştirler. DPT'nin 17 Temmuz 1984 tarih ve 261-69-84- 
2687 sayılı genelgesinde tıbbi cihazların satın alınmasında 
uyulacak esaslar Tıbbi Cihaz ihtisas Komisyonunca , hazırlanmış 
şekliyle kuruluşlara bildirilmiştir. Bu raporda şartname



haz-ırlania komisyonunun teşkili, çalışma şekli, hazırlanacak 
şartnamenin kapsayacağı konular ve alt başlıkları detayıyla izah 
edilmiştir. Ayrıca gerekli gözüken bazı idari hususlar, 
tekliflerin sunuluş biçimi ve teklif değerlendirmenin esasları 
kapsanmıştır.

E.ü. BME'nin tıbbi cihaz seçimi ve satın alınması ile ilgili 
geliştirdiği bilimsel metod planlama, seçme ve satın alma, kabul 
muayenesi, kullanıcı ve bakım personelinin eğitimi, kalibrasyon, 
koruyucu bakım safhalarını kapsamaktadır. Bu safhalar 
ayrıntılarıyla birlikte ekler bölümünde mevcuttur.

Bu genelgede ve Prof.Dr.Necmi Tanyolaç'm raporunda 
belirtilen esaslara uyabilmek, herşeyden önce bunları 
uygulayabilecek elemanların kuruluşlarda mevcut olmasıyla veya 
bu hizmetin Biyo-Medikal Mühendislik Müşavirlik hizmeti veren 
kuruluşlarca yapılması ile mümkündür. SSK merkez örgütünde bir 
mühendis, üç yüksek tekniker ve birkaç teknisyen şartname 
hazırlama faaliyetinde kabul muayenelerinde görev almaktadırlar. 
Sağlık Bakanlığı1nda, merkez örgütünde bir mühendis konunun idari 
yönleri ve gerekli iletişimi ile meşguldür. SSYB'nın şartname 
hazırlaması, teklif değerlendirme, kabul ve teknik danışmanlığı 
kapsayan cihaz hizmetini 5 yıldır TYlH-TABOM örgütü yapmaktadır. 
Bu örgüt DPT'ce önerilen esasları uygulamaktadır ve 5 yıldır 
kullanılan prosedürlerde gelişme olmuştur.

üniversite hastanelerinde tıbbi cihaz alımı için tam zamanlı 
görevlendirilmiş teknik eleman yoktur. Bu görev zaman zaman 
hastanenin diğer tıbbi cihaz dışı teknik konuları ile görevli 
teknik elemanlara aktarılıyorsa da genel olarak teknik 
birikimleri olmayan elemanlarca yerine getirilmektedir.

özet olarak, tıbbi cihazların seçiminde, alımmda, ön ve 
kati kabul muayenelerinde Ankara'da TYÎH ve İstanbul'da SSYB ait 
iki büyük hastane hariç, günün teknolajik ve bilimsel metodları 
kullanılmaktadır.

2323. TIBBİ CİHAZ STANDARDİZASYONU 
a. Kalite ve Deney Standartları

Tıbbi cihazlar, gelişen yüksek teknolojiye göre devamlı 
olarak yeniliklere uygun imal edildiği için, uluslararası (ISO) 
ve (IEC) ve ulusal standartların adedi azdır. Bu standartlar esas 
olarak, hastaları ve kullanıcıları kazalardan korumak için 
anestezi cihazı, defibrilatör, elektrokardiogram, ultrasound 
tedavi cihazları, röntgen cihazları ve nükleer radyasyon gibi tıp 
cihazlarına aittir.

Tıbbi cihaz imalatçıları genellikle; çihazlarma ait kalite 
satandartlarınm tesbitini istememektedir. Bunun temel nedeni, 
aynı cihazdan alıcı ülkeye göre değişik kalitede mal yaparak 
satış karlarını arttırabilmektedir. Tıbbi cihaz alımında, 
şartnameler de varsa ISO, IEC, TSE ve imalatçı ülkenin milli 
standartlarına uygunluğunun belirtilmesi ve varsa imalatçı 
ülkenin veya TSE'nin kabul ettiği kalite deney metodunun kabul 
deneyine uygulanacağının yazılması gerekir.



b. Hastanelerde Aynı. Marka, ve Tipte Standart Cidarların 
, • Kullanılması

Her hastanede, aynı marka tıp cihazının kullanılması 
bunların kullanım, koruyucu bakım, ayar ve tamir işlerini 
kolaylaştırır ve cihazların kullanım süresini arttırır.

Tablo: 44 - Tıbbi Cihaz İmalatçıları Hakkında B.Ü.Biyo-Medikal 
Mühendislik Enstitüsü'nün İstanbul'daki Araştırması

Tıbbi Cihaz İmalatçı Sayısı

Ameliyat lambası 24
Ameliyat masası 12
Anestezi cihazı 15
Aspiratör 24
EKG 15
Elektrokoter 14
Röntgen cihazı 17
Kuvöz 9
Galvani Faradi 9

tesbit edilmiştir.

Bunun başlıca üç nedeni vardır:

- Tıbbi cihaz endüstrisinin Türkiye'de gelişmemiş olması,
- Son 4 yıl hariç Türkiye'nin devamlı bir döviz sıkıntısında 

olması
- Kamu kurulşlarınm en uygun cihazı alma yerine eski 

satmalına yönetmeliğinin en ucuz teklifi seçme usulünden 
kurtulamamasıdır.

Aynı marka ve aynı tip cihazların seçilerek, hastanelerde 
kullanmın da iki sakıncası vardır; Başlangıçta toptan yapılacak 
ilk alımda bu cihazlar ucuza alınabilir, fakat yedek parça 
fiyatları çok yüksek olur ve yeni gelişmiş cihazlar yerine, 
doktorlar demode cihaz kullanımına zorlanmış olurlar. Yeni 
cihazların bilhassa elektronik ve kcmpüterli cihazların fiyatları 
devamlı azalmakta ve kaliteleri yükselmektedir. Bu durumda, ilk 
satın almadaki ucuzluk avantajı da ortadan kalkacaktır. Ayrıca 
sağlık^ kuruluşlarımız cihaz bakımından tek bir ülkeye bağımlı 
olur.

2324. TIBBÎ CİHAZ ÜRETİMİ
Halen ülkemizde otoklav, santrifüj, dişçi cihazları, 

aspiratör gibi esası mekanik ve elektrokoter, diyatermi 
cihazları ve yoğun bakım monitörleri gibi elektronik cihazlar 
yapılmaktadır.

Tıbbi cihazların ülkemizde çok yüksek kcirla satışı 
yerli imalatı teşvik edici en iyi bir faktör olmakla beraber, AT 
toplumuna katılınca, yerli cihaz imalat kuruluşlarından KALİTE 
VE FÎAT bakımından dış ülkelere rekabet edemeyenlerin ömrü kısa 
olacaktır.



Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazlar 
verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Bunun birçok sebebi 
olmakla beraber, en başta koruyucu bakım, onarım ve 
kalibrasyonlarmın yapılamaması gelmektedir. Bakım ve onarımı 
yapılmadığı için hizmet dışı kalmış tıbbi cihazların sayısı 
çok kabarıktır ve sayı halen artmaktadır.

Bu gerçekler yıllardır bilinmesine ve ifade edilmesine 
rağmen, halen sağlık kuruluşları genelde bu konuya ciddi 
olarak gereken önemi vermemişlerdir. Bu konuda ciddi olarak TYÎH 
dışında hiçbir hastanede önlem alınmamıştır. 1982 yılında ODTÜ 
tarafından Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi1 nde açılan, kısa adı 
TABOM olan, Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezi tam kapsamlı 
bakım, onarım ve üst düzeyde biyomedikal teknoloji danışmanlığı 
hizmeti vermektedir. Boğaziçi üniversitesi, Biyo-Medikal 
Mühendislik Enstitüsü de İstanbul'da SSYB'nin büyük 
hastanelerinde yaptığı Biyo-Medikal Mühendislik hizmetleri 
arasında bakım-onarım hizmetleri de vermektedir. Arızalı 
cihazlara bakım onarım servisi hizmetini başarıyla verebilen bazı 
tıbbi cihaz firmaları bulunmaktadır. Ancak bu çok düşük bir 
yüzdeyi teşkil etmektedir. Genel olarak tıbbi cihaz satıcı 
firmaları bakım onarım servisini gereğince verememekte, 
bazılarının ise herhangi bir teknik servisi bulunmamaktadır. 
Sağlık kuruluşlarında çalışan hastane teknisyenleri ise genelde 
bilgi ve eğitim seviyeleri yetersiz ve müdahale imkanları 
zayıftır. Bu nedenle bakım, onarım işlerinde faydadan çok zarar 
vermektedirler.

Bu merkezlerin bakım-onarım ve kalibrasyon dışında, 
koruyucu bakım, teknik danışmanlık hizmetleri verdikleri ve 
hastane içinde bulunmalarının yarattığı pek çok avantaj 
ayrıntıları ile açıklanmıştır. Bu merkezlerin altyapı 
ihtiyaçlarının pek fazla olmadığı, esas olarak çalışan 
elemanların birikimlerinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

2326. TIBBÎ CÎHAZLAKLA ÎLGÎLÎ TKKHÎK PKR80HSL SURUMU
1. Yüksek teknolojinin getirdiği tıbbi cihazlar ve sistem 

son beş yıldır Türkiye'deki yeni gelişmelere ve problemlere neden 
olmuştur. Doktorlarımız, an iyi ve en yeni cihazları» alarak 
hastalarına teşhis ve tedavide daha çok yardım etme gayreti 
içindeler. Bu hususta, üniversite hastanelerimiz öncülük 
etmektedir. Ancak, bütçe imkanları kısıtlı olduğu için arzu 
edilen hedefe ulaşılmamıştır. Yeni üniversitelerin tıp 
fakülteleri daha şanslı durumdadır. Devlet hastaneleri yeni 
teknolojilerin getirdiği cihazların alınmasında üniversitelere 
nazaran çok geridedir. Yüksek teknolojinin gerektirdiği tıbbi 
cihazların en kısa zamanda bu hastanelerce alınması için 
gerekli gayretler sarfedilmektedir. Eski cihazlara göre çok 
pahalı olan bu cihazların şartnamelerinin tesbitinde, alımmda, 
kabul muayenelerinde, kullanımında, koruyucu bakımında, ayar ve 
tamirinde hastanelerin Biyo-Medikal Mühendislik hizmet veren 
müesseselerden faydalanmaları veya hastanelerinde Biyo-Medikal 
mühendislik servislerini en kısa zamanda kurmaları gerekir. Aksi 
halde, hastanelerimiz verilen paranın karşılığı cihazları



alamayacağı gibi, çalışmayan tıbbi hurdalarla karşı karşıya 
kalabilir.
Ancak, halen hastanelerde Biyo-Medikal mühendislik hizmeti 
verecek müşavir Biyo-Medikal Mühendislik müesseselerinin adedi 2- 
3'den fazla olmadığı gibi, hastanelerimizde Biyo-Medikal 
mühendislik hizmetleri verecek teşkilatı kurup çalıştıracak Biyo- 
Medikal mühendis veya Biyo-Medikal Teknisyen adedi de çok azdır. 
Gelişen yüksek teknolojinin ihtiyacını karşılamak için Türkiye’de 
önümüzdeki 5 sene içinde 400 kadar Biyo-Medikal Mühendise ve 2000 
kadar Biyo-Medikal Teknisyene ihtiyaç vardır. Halen Türkiye'de 
yurt içinde ve yurt dışında yetişmiş Biyo-Medikal Mühendis adedi 
40 civarındadır. Bunun dışında, yalnız bakım ve oııarımda 
ihtisası olan elektronik mühendislerin adedinin de 30 kadar 
olduğu tahmin edilmektedir. Tıbbi cihazların onarımında özel 
eğitim görmüş usta ve teknisyen adedi ise 150 kadardır. Bunların 
bir kısmı MSB hastanelerinde, bir kısmı tıbbi cihaz satan 
müesseselerde bir kısmı da müstakil olarak çalışmaktadır. Bu 
teknisyenler, genellikle tek bir veya iki cins tıp cihazının 
onarımı için yetişmişlerdir.

Tıbbi cihaz imal eden gelişmiş ülkeler, tıbbi cihaz 
sattıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki cihazlarının bakım ve 
onarımınm imalatçı firmaların mühendis ve uzman teknisyenleri 
ile yapılmasının büyük kadrolar ve masraflar gerektiğini 
bilmektedirler.

Gelişmiş ülke tıp cihazı imalatçılarının bu görüşlerine 
ve arzularına uygun olarak, uluslararası kuruluşların desteği 
ile, gelişmekte olan ülkelerde tıbbi cihaz bakım ve onarım 
teknisyeni yetiştirme sistemleri kurulumuştur. Bu politika ile 
1979 yılında Türkiye'de EBOEM projesi başlatılmıştır.

2. EBOEM PROJESİ

1979 yılında UNIDO'nun yardımı ile, Türkiye'de TÜBİTAK'ta 
(ELEKTRONİK CİHAZLARIN BAKIM ONARİMA EĞİTİM) EBOEM projesi 
başlatılmıştır.

Sanat enstitüsü hocalarından 12 kişilik bir grup 
Macaristan'a staja gönderilmiştir. Eunlar, staj sonu sanat 
enstitüsünde elektronik bölümünde ders verecek hocalara 
öğrendiklerini öğretmeye başlamıştır. 1962 yılında, MEB ve SSYB 
arasında yapılan anlaşma ile, Gebze'de, EBOEM'de Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Bölge Depo ve Tamirhanelerindeki 
teknisyenlere, tıbbi elektronik cihaz tamirine ait kurslar 
açılmıştır.

Az gelişmiş memleketlerde bile beklenen neticeyi 
vermeyen ancak imalatçıların desteklediği bu sistem yedek parça 
temini, basit ayarlar dışındaki onarım ve kalibrasyon için 
imalatçıların mühendislerine gelme süresinin uzunluğu nedeni ile 
cihaz bakım ve tamiri çok pahalı bir sistemdir. Ayrıca, bu sistem 
cihazların kullanım süresini azalttığı için sağlık hizmetinin 
verimini düşürmekte ve bozuk diye kullanılmayan cihazların 
adedi hastanelerde her yıl artmaktadır.



3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'HDE BİYO-MEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
B.ü. elektrik bölümü hastanelerimizin tıbbi cihaz 

probleminin eden gelişmiş ülkelerde yerli' ve ithal malı 
cihazlarla ilgili çözüm yollarını o ülkelerde etüd etmiş ve Biyo- 
Medikal Mühendis yetiştirme programına 1979 yılında 
başlamıştır.îlk iki yıl Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünde 
son sınıf öğrencilerine seçmeli ders olarak tıp cihazları 
konularını ve Eiyo-Medikal konulu tez çalışmalarını yaptırmıştır. 
1SS0 yılında Elektrik bölümünde Biyo-Medikal Mühendisliği Lisans 
üstü programına başlamıştır. Ayrıca, 1981'de Biyo-Medikal 
Mühendisliği Araştırma Enstitüsü kurulmuştur.
2547 sayılı YÖK ve üniversiteler Teşkilat Kanunu ile 1982 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Biyo - Medikal Mühendisliği 
Enstitüsü Yüksek Lisans eğitim ve araştırma yapmak üzere 
kurulmuştur. Ekli (B.ü.lnstitute of Biomedical Engineering) 
broşüründe görüldüğü gibi 1982 yılında, bir tam zamanlı ve üç 
kısmı zamanlı öğretim üyesi olan Enstitü halen 13 öğretim üyesi 
46 yüksek lisans öğrencisi olan ve her yıl ortalama 20 
öğrenci mezun verebilen bir eğitim ve araştırma Enstitüsü'dür. 
Enstitü UNDP ve UNESCO yardımı ile yurt dışından 12 öğretim 
üyesi ve uzman getirmiş ve 12 öğretim üyesini de yurt dışında 
ihtisas ve etüd için yollamıştır.
Enstitünün eğitim, araştırma tıbbi cihaz, kalibrasyon, onarım, ön 
ve kati kabul muayenesi yapacak ve hastalar ile cihaz 
kullananların kazalara karşı korunmasını sağlayacak (safety) 
deney ve ölçülerini verebilecek cihazları olan dört 
laboratuvarı, röntgen filmlerinin process metodunu teknisyenlere 
öğreten özel bir laboratuvarı ve kompüter sistemi vardır. 
Enstitüde ayrıca, tıp cihazları kullananlara, öğrencilere, 
araştırmacılara ve imalatçılara hizmet veren bir dokümantasyon 
ve enformasyon servisi vardır. Enstitüde yapılan tezlerin adedi 
40 ve araştırmaların adedi 12'yi bulmuştur.
Enstitü (Biyo-Medikal Mühendisliği Bülteni> adlı yayınını 
üniversitelere ve sağlık kuruluşlarına yollanmaktadır. Enstitü, 
halen Amerika'da Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi yapan 
üniversitelerin en önde olanları ile aynı duruma gelmiştir. 
1989 yılından itibaren UNESCO ve UNDP'nin önerisi ile bölgesel 
bir Enstitü haline getirilecektir.
4. ORTA SOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE BİYO-MEDİKAL MÜHENDİSSĞÎTÎHİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1970 yılından beri tıp 
cihazları teknolojisi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 1981 
yılından itibaren ODTÜ'deki faaliyetler, Yüksek İhtisas 
Kestanesi'nde bir merkez kurulmasına paralel olarak çok 
artmıştır. Halen ODTü'deki mevcut durum şudur;

a. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Biyomedikal 
Mühendislik yüksek lisans ve doktora derecesi verilmektedir. Bu 
programlar 1985 yılında başlatılmıştır.

b. Ayrıca elektrik mühendisliği yüksek lisans ve doktora 
derecesi alan kişilerin Elektronik Anabilim Dalı Eiyoelektronik 
bilim dalı çerçevesinde ders almaları ve tez yapmaları mümkündür.



c. 4.sınıf öğrencileri için Biyomedikai Enstrümantasyon ■ 
opsiyonu 1935 yılından beri sürdürülmektedir.

d. İki adet 4.sınıf madikal enstrümantasyon dersi, 5 adet de 
yüksek .lisans enstrümantasyon ve görüntüleme dersleri 
verilmektedir.

şimdiye kadar 44 adet yüksek lisans tezi yapılmıştır ve 10 
adet çalışma halen sürmektedir. Ayrıca THÎY-TABOM'da çalışmak 
suretiyle 14 mühendis, 22 teknisyen 1985 yılından beri 
biyomedikai mühendislik ve teknisyenlik konusunda yetişmişlerdir. 
SSYB'na bağlı 14 teknisyen ve 1 mühendise TAEOM'da işbaşında 
eğitim verilmiştir.

5. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÎYO-MEDÎKAL MÜHENDİS EĞİTİMİ
ÎTÜ Elektrik-Elek.trorıik Fakültesi'nde Biyomedikai Mühendisi 

Eğitim alanındaki ilk faaliyet 1980 yılında yüksek lisansta iki 
dersin açılmasıyla başlamıştır.
1985-86 yılında fakültenin Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nde 7. 
yarıyılda başlamak üzere paket sistemine geçilmiş, ilk yıl 
Elektronik II isimli pakette Biyomedikai Mühendisliği alanında 
bir ders ve bir de laboratuvar açılarak bu alanda, lisans 
seviyesinde de eğitime geçilmiştir. 1986-87 ve 1987-88 yıl-larında 
bu pakette konu ile ilgili . verilen derslerin sayısı 
artırılmıştır. Halen liscins seviyesinde 6 ders verilmektedir. 
1987-88 akademik yılında bu derslere 50 öğrenci devam etmiştir, 
özellikle, Elektronik II paketine devam etmiş olan öğrencilerin 
Yüksek Lisans eğitimini ÎTÜ bünyesinde yapabilmelerini sağlamak 
amacıyla ITÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Biyomedikai Mühendisliği 
Pogramı 1988-89 akademik yılında başlatılmak üzeredir.

2327. TIBBÎ CİHAZLARLA ÎLGÎLÎ MEVZUATIN İRDELENMESİ
Tıbbi cihazların alınmasında hem mali, hem de idari pek 

çok bağlayıcı denetim ve yönetim mekanizması mevcuttur, 
özellikle idari yönden kuruluşların verdikleri kararlarda pek 
çok izne tabi oldukları ve bu yüzden ödeneği olsa dahi cihaz 
teminin çok yavaş sürdüğü anlaşılmaktadır. Diğer bir bakışla, 
mevcut mevzuat ,sağlık ünitelerinin üst kuruluşlara bilgi 
vermeleri ve daha sonra denetimden geçmeleri şeklinde 
değil, karar aşamasında denetlenmeleri usullerini
belirlemektedir.

2328. VI.PLAN DÖNEMİ İÇİN TIBBÎ CİHAZLARLA ÎLGÎLÎ ÖNERİLER, 
UYGULAMALAR VE SOKFUÇLARI, PLAN HEDEFLERİ AÇISINDAN 

İRDELENMESİ
1. Boğaziçi üniversitesi Biyomedikai Mühendisliği 

Enstitüsü'nün SSYB için İstanbul'da beş büyük hastane için 
yaptığı envanter hariç halen hastanelerimizdeki tıbbi cihazların 
çalışma durumunu rayiç değerlerini ve bu cihazlarla ilgili 
alınması gereken tedbirleri tesbit eden dinamik bir envanter 
mevcut değildir.

2. Tıbbi cihazların alımında gelişen teknolojiye ve maliyet- 
etkinlik ölçülerine göre tıbbi cihaz seçiminde bilimsel metodlar



kullanılmaktadır. 1984 yılında, bu maksatla planlamada 
(Hastalerde tıbbi cihaz alımında ve teknik şartnamelerin 
hazırlanmasında uygulanacak esasları belirten) yazı ile 
başlatılan çalışma SSY3 ve SSK hastanelerinde, Bıyomedikal 
Mühendislik servisleri olamadığından beklenen hizmeti vermemiş ve 
faaliyeti durdurulmuştur.

3. Bakım onarım ve kalibrasyon hizmetleri, ODTÜ'nün TYÎH 
Hastanesinde kurduğu TABCM ve B.Ü.BME'nin, İstanbul'da SSYE ait 
hastanede yaptığı Biyomedikal Mühendislik hizmetler dışında, 
hastanelerimizdeki cihazların uzun ömürlü olması için koruyucu 
bakım yapılmamakta ve genellikle cihazların tamiri ehil olamayan 
teknisyenlere terk edilmektedir.

4. Hastanelerimizde ve SSYB, SSK ve üniversitelerde tıbbi 
cihazların seçimi, şartname hazırlanması, ön ve kati kabul 
muayenesi, kullanım, koruyucu bakım, tamir, kalibrasyon ve cihaz 
kullananlar ile hastaları kazalardan koruma hizmetlerini yapacak 
yetişmiş teknik personel adedi çok azdır.

5. Tıbbi cihazlarla ilgili mevzuat, yüksek teknolojinin 
özelliklerini doğru seçim ve doğru kullanım imkanlarını 
karşı1ayamaaaktadır.

233. S5ERÎL8R
2331. TIBBÎ CİHAZLARIN DEVAMLI ENVANTERİNİM TUTULASI ÎCÎN

GHBRÎLBR
1. Bir envanterin tuttuğu bilgiler herşeyden önce doğrudan 

cihazları kullanan sağlık ünitesine faydalıdır. Sağlık 
ünitelerinde ayniyat yönetmeliklerinde tıbbi cihazlarla ilgili 
yeni düzenlemeler yapılarak, kişisel bilgisayar bazında devamlı 
günlenen envanter sistemleri kurulmalıdır.

2. Ayrıca bu sağlık ünitelerinden bu sistemlerin verilerini 
periyodik olarak toplayan, ünitelere sistem danışmanlığı yapan ve 
bilgi akış standardını tesbit eden merkezi bir örgüt ihtiyaç 
duyulmaktadır.-Bu örgüt temelde bir bilgi işlem envanter uzmanlık 
örgütü olmalı ve uygun bir yazılım kullanılmak üzere tesbit 
edilmelidir. Ülke çapında bilgilerin derlenmesi ve rapor edilmesi 
ele bu örgütün görevi olamlıdır..

3. Tıbbi cihaz envanteri en azından cihazların adedini, 
markalarını, rayiç bedellerini, kullanım durumlarını, tiplerine 
göre adetlerini ve bunlar gibi mikro ve makro planlama ve 
uygulama için çok önemli olan bilgileri vermeli ve bunları 
kolayca giinleysbilmelidir. Ünite düzeyinde ve genel raporları 
üretebilmen ve konu ile ilgili bilgi ihtiyacını çabuk 
karşılayabilmslidir.

4. DPT tarafından, yukarıda sözkonusu edilen dinamik 
envanteri tasarlamayı ve gerçekleştirmeyi taahhüt edebilen ve 
tıbbi einaz dinamik envanteri uygulamasında denetimi bulunan 
B.Ü., ÎTÜ ve ODTÜ ve özel kuruluşlardan hizmet aliminin 
sağlanması ve bu kuruluşun desteklenmesi gereklidir. Bu kuruluş, 
en kısa zamanda yetkili ve tecrübeli bir ekiple, 
hastanelerimizdeki cihazların çalışır, demode, tamiri imkansız ve 
tamiri yap?labilineceklerin envanteri çıkarmalıdır.



1. Sağlık kuruluşları mümkün olduğu kadar bağımsız ve 
verimlilik esasına göre çalışan yerler halinde getirilmelidir.

2. Sağlık kuruluşlarının bu işleri daha iyi yapabilmeleri 
için, kuruluşun yıllık cihaz ihtiyacı bedelinin en az % 10'u 
kadar ödenek ayırmaları gereklidir. Bu ödeneğin, kurumun 
gerekli danışmanlık hizmetlerini satın alabileceği şekilde 
bütçesine yerleştirilmelidir.

3. Bu ödeneği alan kuruluşların, bunu kullanarak biyo- 
medikal danışmanlık hizmeti satın alabilecekleri kamuya ve özel 
sektöre ait kuruluşlar desteklenmelidir.

4. Tıbbi cihazların doğrusunun seçimi, ancak doğru ve ciddi 
uygulanan satın alma ve tedarik usulleri ile bunları 
uygulayacak kalifiye elemanlarla olacaktır. Bu konudaki asıl 
itici güç gerçek ihtiyaç sahibi kuruluşlardan gelecektir. Tıbbi 
cihaz temininde merkezi çözümler yerine, kuruluşlarca bu hizmetin 
yaptırılması veya satın alınması gereklidir.

üniversitelerde bu konuda gerekli birikim olduğu gibi, 
ülkemizde gerekli hizmeti verebilecek elemanları ve müşavir 
kuruluşları balmak da mümkündür.

2333. STANDARDİZASYON
1. Sağlık ocaklarında ve 200 yataklıya kadar olan 

hastanelerde ve yataksız ön teşhis ve acil tedavi yapan kamu 
sağlık kuruluşlarında, kullanılacak standart tıbbi cihazların 
neler olabileceğini, marka ve tiplerini tesbit edecek bir 
araştırma DPT veya SSYB tarafından dış yardım sağlanarak 
yaptırılmalıdır. Bu araştırmada varsa Türkiye'de imal edilen 
cihazlara öncelik verilmelidir.

2. Yüksek teknoloji ve yüksek fiyatı olan tıbbi cihazların 
kullanımı, koruyucu bakımı, kalibrasyonu ve tamiri özel ihtisası 
gerektirdiğinden, bunlardan marka ve tiplerin standardizasyonla 
sınırlandırılmayarak, tıbbi cihaz üretimi ve standardizasyonunun 
da deneyimli olan gelişmiş imalatçı ülkelerin sınırlandırılması 
ve bu cihazların;

- üniversite hastanelerie,
- Yüksek teknoloji teşhis kuruluşlarına,
- Yatak adedi 500 ve daha fazla olan eğitim hastanelerine 

alınması,
- Bu müesseselerin, cihaz seçim, şartname hazırlama, ön ve 

kati kabul muayenelerinin yapılmasında Biyomedikal
Mühendisliği eğitimi veren üniversite ve biyomedikal 
mühendislik hizmeti veren kuruluşlardan hizmet alma prensibi 
benimsenmelidir.

2334. TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER
1. Tıbbi cihaz üretimi her türlü teşvikten faydalanmalı,
2. İhracat imkanlarını sağlayacak yabancı kuruluşlarla 

işbirliği teşvik edilmeli,
3. Yerli ve ithal malı tıbbi cihazların kalite muayenesi



ve kalite belge sisteminin kurulması, uygulanması esaslarını 
tesbit için DPT tarafından TSE, Sağlık Eakanlığı ve B.ü.BME 
Enstitü temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon 
kurulmalıdır.

2335. MEVCUT VE BUNDAN SONRA ALINACAK TIBBİ CİHAZLARIN KULLANIMI, 
BAKIM-ONARIM-KALÎBRASYONU ÎLE İLGÎLİ ÖNERİLER

1. 200 yataktan fazla kapasiteli her hastanede yer alacak, 
öncelikle, literatür izleyecek ve yazışmaları yürütecek düzeyde 
İngilizce bilen elektronik mühendislerinin ve teknisyenlerinin 
çalışacağı bir 'Biyo-Medikal Mühendisliği Departmanı' veya 
'Klinik Mühendisliği Departmanı' desteklenmelidir. Burada 
istihdam edilecek elemanlardan Biyomedikal Mühendisliği ve 
teknisyenliği eğitimi görmüş olanlar tercih edilmelidir.

2. Bu merkezlerin sorumluluğu altındaki cihazların bakım, 
onarım ve kalibrasyonu için cihazların değiştirme bedelinin 
(replacementcost) % 5'inden az olmamak üzere kaynağın kurum 
tarafından amaç doğrultusunda kullanılması için mali ve idari 
mevzuatta tedbir alınmalıdır.

3. Tıbbi cihaz bakım-onarım hizmeti verecek özel 
kuruluşlar desteklenmelidir.

4. Madde l'de belirtilen merkezler kuruluncaya kadar tıbbi 
cihaz bakım onarım hizmeti verecek özel kuruluşlar denetlenmeli 
ve ehil olanlar seçilerek desteklenmelidir.

5. 200 yatağın altındaki hastaneleri, bölgelere ayırmak 
suretiyle 1.maddede sözü edilen merkezlerden en yakın olanının 
sorumluluğuna verilmelidir.

6. Tıbbi cihaz kullanımı özel bir eğitimi gerektirmektedir. 
Bu eğitimin imaltçınm ülkesinde veya biyomedikal mühendisliği 
eğitim yapan üniversitelerde yaptırılması satmalma 
şartnamelerinde yer almalıdır.

7. Her hastanenin yıllık koruyucu bakım ve cihaz kalibrasyon 
programı yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bu konuda, Biyomedikal 
Mühendislik eğitim yapan üniversitelerin, hastane personeline 
özel kurslar açması ve işyerinde eğitim uygulaması sağlanmalıdır.

8. SSYB'da hastanelerdeki biyomedikal mühendislik 
hizmetlerini teşvik eden ve tıbbi cihaz kullanımı ve alimini 
denetleyen, müstakil bir biyomedikal mühendislik ünitesi 
kurulmalıdır.

2335. TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRİLMESİ ÎLE İLGİLİ ÖNERİLER
Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl için Biyo-Medikal Mühendis 

ihtiyacı 860 ve Biyo-Medikal Teknisyen ihtiyacı 3100 olarak 
tahmin edilmiştir. Bu tahmin (200-400) yataklı hastaneler için 1 
EME ve 4 BMT, 400-600 yataklılar için 2 BME ve 6 BMT, üniversite
hastaneleri ve 600'den fazla yataklı hastaneler için 4 EME ve 16 
BMT ölçüsüne göre yapılmıştır. Eu ihtiyacın kısa zamanda 
karşılanabilmesi için;

1. Boğaziçi Üniversitesi BME ve BMT -programının 
geliştirilerek yılda 50 BME yüksek lisans ve 100 BMT yetişme 
imkanlarının sağlanması, ODTÜ’nde EKE yetiştiren müstakil bir
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bölümün kurulması ve yılda 25 BME yetiştirme imkanının 
sağlanması, ITÜ'nde de BME yetiştiren bir bölümün kurulması ve 
yılda 25 BME yetiştirme imkanının sağlanması,

2. Marmara üniversitesi Meslek Okulu'nda yılda 100 adet BMT 
yetiştirme imkanlarının sağlanması,

3. Dokuz Eylül üniversitesi Meslek Yüksek okulu'nda da yılda 
100 BMT yetiştirme imkanlarının sağlanması,

4. Halen SSYB ve SSK hastanelerinde tıbbi cihazla ilgili 
olarak çalışan mühendis ve teknisyenlere Boğaziçi, 
üniversitesi'nde ODTÜ'nde ve ITÜ'nde özel yetiştirme kursları 
açılarak bunların en kısa zamanda hizmet becerilerinin 
artırılması için gerekli program ve sözleşmelerin yapılması,

5. BME ve BMT'lerin yetişmesi için 1,2,3 ve 4 olarak 
önerilen hususların uygulanması ve koordinasyonu için gerekli 
mevzuat düzenlemelerini ve mali desteklerini tesbit ve koordine 
edecek bir üst kuruluşun hemen kurulması,

Bu kuruluşta, DPT, SSYE, SSK temsilcileri ile Bü, BME 
Enstitüsü, ODTÜ Elektronik Bölümü, ÎTÜ Elektrik-Elektronik 
Fakültesi, Maramara üniversitesi MYO ve Dokuz Eylül üniversitesi 
MYO temsilcileri bulunmalıdır.

6. Boğaziçi BME Enstitüsü, eğitim programları ve öğretim 
üyesi bakımından ÎTÜ, Marmara üniversitesi ve Dokuz Eylül 
üniversitesi'ne yardım etmelidir.

7. Biyomedikal teknolojiye ilişkin üst düzeyde bilginin 
üretilmesi, bilimsel ve teknolojik bilgi ve deneyim birikiminin 
(know-how) oluşturulması için yapılacak somut sonuç gözetecek 
bilimsel ve teknolojik girişimler desteklenmelidir.

8. Hastanelerde biyomedikal mühendisliği ve biyomedikal 
teknisyenliği mesleklerini daha cazip kılabilmek için daha cazip 
bir ücret politikası takip edilmelidir.

2337. MEVZUAT ÎLE ÎLGÎLÎ ÖNERİLER

1. îdari mekanizmanın merkeziyetçi olmayan bir şekilde 
çalışmasını ve kuruluşların uygulama aşamasından sonra 
denetlenmesini sağlayan mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

2. Bakım - onarım - kalibrasyon ve teknik danışmanlık 
hizmetlerinin kuruluşlarca genel bütçeden kapsamlı olarak satın 
alınabilmesi için mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

3. Sözkonusu mevzuat değişikliklerini belirlemek amacıyla 
bir ihtisas komisyonunun kurulması uygundur.

4. Taşıtların trafiğe çıkabilmeleri için periyodik bir 
muayeneneden geçmiş olmaları koşulu bir kanunla düzenlenmiştir.Bu 
kanun bazı önemli akşamları bozuk arçların cana ve mala 
verebileceği hasarlar gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Benzer 
bir kanuna tıbbi cihazlar için de gerek vardır. Bozuk, 
kalibrasyonsuz ya da kctü tasarımlanmış pek çok tıbbi cihaz, 
cihazın uygulandığı kişiye ya da cihazı kullanana önemli zarar 
verebilecek potansiyeldedir. Bu tür tıbbi cihazlar bağımsız ve 
yetkin bir teknik kuruluş tarafından periyodik olarak denetimden, 
geçirilmeli, denetimde kusurlu bulunan cihazların gerekli onarım 
ve kalibrasyon yapılıncaya kadar kullanımına izin verilmemelidir.

5. Madde 1 dışında kalan diğer tüm tıbbi cihazlara da yine 
yetkin bir teknik kuruluş tarafından yılda en az bir kez 
"elektrik güvenliği testi" uygulanmalı ve test sonucu tehlikeli



bulunan cihazlar gerekli onarım yapılıncaya kadar mühürlenerek 
servis dışı bırakılmalıdır.

6. Genelde binalarda elektrik tesisatı ile ilgili bazı 
mevzuat bulunmasına karşın, hastane ve sağlık kuruluşları ile 
ilgili bir mevzuata rastlanmamıştır. Büyük üniversite hastaneler 
de dahil olmak üzere hastanelerin büyük bir çoğunluğunda gerek 
hasta ve hastane personelinin can güvenliği, gerekse cihazların 
güvenli ve doğru çalışması açısından son derece önemli olan 
topraklama sistemlerinin ihmal edilmiş olması çok acı bir 
gerçektir, özellikle hastalara katater uygulayan odalarda bir 
toprak sisteminde oluşabilecek 20 milivolt kadar küçük bir 
gerilim farkının bile kataterli bir hastada ventrikuler 
fibrillasyona neden olabileceği gerçeğinin bu tür yerlerde montaj 
ve servis yapan uzman mühendisler tarafından bile bilinmediği 
tarafımızdan üzülerek tesbit edilmiştir. Mikroşok diye tanımlanan 
bu olay sonucu hastanelerimizde farkında olmadan çok sayıda 
hastanın kurban gitmiş olması olasılığı hiç de küçük değildir. Bu 
konuda ciddi bir nizamnameye gerek vardır. Sağlık hizmeti veren 
ve tıbbi cihaz bulunan tüm kuruluşların elektrik ve topraklama 
sistemleri yetkin bir kuruluş tarafından en az senede bir kez 
denetlenmeli, sakıncalı bulunan hususlar düzeltilinceye kadar bu 
gibi yerlerde tıbbi elektrikli cihaz kullanılmasına izin 
verilmelidir.

7. özellikle madde 3'de sözü edilen konu ile ilgili olarak 
tıbbi cihaz servis ve montajı yapan kuruluşların teknik 
ekiplerinde en az bir biyomedikal mühendis istihdam etmeleri 
koşulu aranmalıdır. Türkiye'de yeterli sayıda biyomedikal 
mühendis yetişinceye kadar bu koşul, teknik ekipte çalışanların 
biyomedikal mühendislik barnşı bulunan bir üniversitenin 
düzenleyeceği ve özellikle tıbbi cihazlarda elektrik güvenliği 
konusu vurgulayan bir kursu başarı ile tamamlama koşulu ile 
değiştirilebilir.

8. Radyodiagnostitke kullanılan cihazların doğru çalışması 
kullanıcılar tarafından doğru kullanımı ve satın alman 
cihazların dünya standartlarına uyması hastaların maruz 
kaldıkları şua, doğru tanı ve lüzumsuz sarfiyatın önlenmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konunun önemi dünya sağlık 
teşkilatı başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ve standartlar 
yayınlamıştır. Bunların doğrultusunda radyodiagnostikte 
kullanılan cihazlarla ilgili ayrıntıları Ek 8'de verilen raporda 
sunulan hususların uygulanabilmesi için gerekli mevzuat 
hazırlanmalıdır.

9. ülkemizde tıbbi cihazlarla ilgili en önemli sorunlardan 
birisi de mevcut yasalardaki boşluklar nedeniyle yeterli hiç bir 
teknik ve klinik testlerden geçmemiş kalitesiz tıbbi aletin 
piyasalarda serbestçe satılmasını önleyebilecek etkili bir 
kuruluşun bulunmamasıdır. Tıbbi alet (medical device) deyimi 
"ilaç dışında sağlık hizmeti ile ilgili olarak kullanılan her 
türlü malzemeyi" kapsamaktadır ( uluslararası Tıp ve Biyoloji 
Sözlüğü). Her türül implant ve graftlar, stür materyali, 
enjektörler ve hatta tıbbi amaçla hazırlanmış bilgisayar yazılımı 
da tıbbi alet kapsamına girmektedir.
Bu sorunun çözümü için, yasalarla bir düzenleme getirilmesini ve 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde biyomedikal mühendislik hizmetlerin 
yürütebilecek bağımsız bir birimin kurulmasının öneriyoruz. Bu



birim başlıca şu görevleri üstlenmelidir;

- İtiıal ve yerli tıbbi aletlerin kalite belgesini vermek vs,
- Hastanelerdeki biyomedikal mühendislik hizmetlerini 

koordine etmek, kuruluşlarını yönlendirmek ve verimi artırmak.

Tıbbi cihazların devamlı yüksek teknolojiye göre gelişmesi 
karşısında bu kuruluşun laboratuvar ve uzman eleman bcikımmdan 
beklenen hizmeti vermesi uzun süre alabileceğinden ilk beş yıl 
için bu kuruluş TSE, B.ü., ÎTÜ, ODTÜ ve dış ülkelerdeki cihaz 
değerlendirme imkanlarmadan faydalanmalıdır. Bu birimin 
gelişmesini ve gelişen teknolojiye en kısa zamanda intibakını 
sağlayabilmek için bu birimin çalışmalarını teşvik eden ve 
denetleyen bir de danışma kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul 
biyomedikal eğitimi yapan üniversitelerden seçilecek bir üye, tıp 
eğitimi yapan üniversitelerden seçilecek bir üye, Sağlık 
Bakanlığı'ndan bir üye, DPT'den bir üye ve Maliye Bakanlığından 
bir üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşmalıdır.



24. TIBBÎ CÎHAZLANMA ALT KOMİSYONU 
RAPORU (Rapor 2)

HAZIRLAYANLAR

Doç.Dr.Ziya ider (Komisyon 2.Başkanı ve Raportörü)
Doç.Dr.Hayrettin Köymen (üye)
Prof.Dr.Ertuğrul Yazgan (Üye)
El.Müh.Ahmet Sözmen (üye)
El.Yük.Müh.Hayri Genç (Üye)
El.Müh.Ahmet Karayiğit

241. GİRİŞ
DPT Müsteşarlığınca kurulan Sosyal Güvenlik ve Sağlık 

Hizmetleri özel İhtisas Komisyonu 23 Haziran 1988 günü yaptığı 
ilk toplantıda çalışmalarına dört alt komisyon olarak devam 
etmeye karar vermiştir. Bu rapor, tıbbi cihazlanma alt komisyonu 
tarafından, komisyon başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmıştır. 
Rapor Türkiye'de tıbbi cihazların envanteri, alımı, kullanımı ve 
bunlarla ilgili eğitim ve mevzuat konularını kapsamaktadır. 
Raporun 2.bölümünde mevcut durum ve sorunlar belirlenmekte, 3. 
bölümde ise öneriler yer almaktadır.

Tıbbi cihazlanma alt komisyonu çalışmalarını kendi içinde 
çalışma grupları teşkil ederek yapmıştır. Çalışma grupları 
raporun belli bölümlerin hazırlamakla görevlendirilmişler ve 
daha sonra çalışma gruplarının hazırladıkları taslaklar komisyon 
toplantılarında tartışılmış ve rapor son haline, kurulan 
redaksiyon komitesi tarafından getirilmiştir. Asıl raporda 
bazı detaylara, raporun uzamaması için yer verilmemiş, ancak 
çalışma gruplarının raporları ve faydalanılan dokümanlar ek 
olarak sunulmuştur.

242. TÜRKİYE'DE TIBBÎ CİHAZLARLA İLGİLİ MEVCUT DURUM VE SORUMLAR 
2421. TIBBÎ CİHAZLARIM KNVAMTERÎ

Türkiye'de tıbbi cihazlarla ilgili envanter çalışmalarının 
ne durumda olduğu incelendiğinde ne Türkiye çapında ve ne de 
ilgili kuruluşların kendi bünyeleri içinde tıbbi cihazların 
durumunu takip etmeye yönelik modern bir envanterin olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yapılmış ve yapılmakta olan çeşitli çalışmaların 
kapsam ve ana sonuçları aşağıda çıkarılmıştır..

1. SSYB'nin Çalışmaları
SSYB'de devamlı takip amaçlı bir envanter yoktur. S5YB îdare 

ve Mali îşler Dairesi Başkanlığı'nca 1982 yılında başlayarak 
mevcut cihazların envanteri çıkarılmaktadır. 1987 yılındaki durura 
çıkarılmış ve bulgular bu Daire Başkanlığı'nın 1985-86-87 yılları 
çalışmalarını içeren raporunda yer almıştır (EK-12). Sözkonusu 
envanter çalışması, kuruluşlardan tıbbi cihaz listelerinin 
temini, bunların tasnif edilmesi, ilgili föylere işlenmesi ve 
istatikler yapılması şeklindedir. Bu envanter modern anlamda bir



envanter çalışmasının başlangıcı kabul edilebilir. örneğin, 
herhangi bir anda mevcut cihazların adedini, çalışır durumda olup 
olmadıklarını, tiplere göre adetlerini, tiplere göre ülkedeki 
dağılımlarını, bir kuruluştaki cihazların listesini değiştirme 
maliyetinin ne olacağını, cihazların yaşını ve bunun gibi mikro 
ve makro planlama ve uygulama için çok önemli bilgileri veren ve 
bunları kolayca günleyen 'dinamik' bir envanter değildir. 
Günümüzde böyle bir envanterin bilgisayarla yapılması gereği 
ortadadır.

SSYB raporundan elde edilen bilgi, cihazların tiplerine göre 
her ildeki adedidir. Buna göre SSYB ünitelerinde toplam 35843 
tıbbi cihaz vardır. Bunlardan 902'si röntgen cihazıdır.

2. SSK'nın Çalışmaları
SSK merkez örgütünde 1986 yılında faaliyete geçirilen 

bilgisayarlı 'Stok Kontrol Servisi' kendi sağlık tesislerinde 
tarama yapmış ve kuruluşlara, gidilerek tıbbi cihazların 
miktarları ve teknik verimlilik durumları tesbit edilmiştir (EK- 
11). Bu çalışma sonunda SSK'da faal tıbbi cihaz sayısı 16.924, 
arızalı tıbbi cihazlar 1986, hizmet dışı ve hurda tıbbi cihaz 
sayısı 1350 olarak tesbit edilmiştir. Raporda % 6 arızalı cihaz 
oranının ünitedeki teknik elemanların yetersiz olması ve merkez 
kadronun da Türkiye'de yetmeyişinden kaynaklandığı 
belirtilmiştir. Ayrıca bu envanter çalışması sonunda 20 yıldır 
faaliyet gösteren pek çok SSK hastanesinin cihazlarının demode 
olduğu ve bu konuda büyük yatırıma ihtiyaç duyulduğu
anlaşılmıştır.

Gerek SSK ve gerekse SSYB envanter çalışmalarında 
kablorimetre, terazi v.s. gibi cihazlar ile ultrasonik 
görüntüleme cihazı ve röntgen cihazı gibi cihazlar adet yönünden 
aynı toplama 'dahil edilmişlerdir. Eu envanterde, karmaşık 
teknoloji içeren ve servis, kullanım, satın alma yönlerinden asıl 
problemleri yaratan ve bedelleri de tıbbi cihazlara harcanan
paraların büyük kısmını meydana getiren cihazların ayrıca 
değerlendirilmeleri gerekir. Bu tip bilgilerin kolay çıkarılması 
daha öncede belirtilen 'dinamik' envanterlerin kurulması ile
mümkün olacaktır.

3. B.G.'nia çalışmaları
E.ü. EME, İstanbul'daki SSYB'na ait hastanelerin envanter 

değerlerini rayiç değerlere göre hesaplayan bir çalışma
yapılmıştır. B.Ü. BMS'nin 1986 yılında (İstanbul ili 2000 yılı
Sağlık Master Planı) projesinde yaptığı envantere göre, 
İstanbul'da mevcut tıbbi cihazların % 41'i yeni (1-6 yaşında), % 
35,4'ü orta yaşlı (6-15 yaşında), % 23,6'sı eski (15-30
yaşında)’dir. Bu envantere göre, Türkiye’deki 1985 yılında mevcut 
tıbbi cihazların toplam rayiç bedeli 900.000.000 dolar olarak 
tahmin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'da yapılan çalışmada 
hazırlanıp kullanılmış olan envanter kartı'nın bir örneği EK- 
12'de sunulmuştur.



ülkeda mevcut tıbbi cihazların büyük bir kısmına sahip 
üniversiteler ve diğer (M.S.E., P.T.T., kamu kuruluşları)
kurumlarda ayniyat kaydı ötesinde bir envanter tutulmadığı 
anlaşılmaktadır.

2422. ÎJTG0N TIP CİHANLARINIM SEÇİMİ VE TIBBÎ CİHAZLARIN SATIM
ALINMASI VE ÜRETİMİ

Ülkemizde tıbbi cihaz seçimi ve satın alınması ile ilgili 
sorunlara ' değinmeden önce sözkonusu sektörün büyüklüğü ve 
ülkedeki dağılım konularında bilgi vermek uygun olacaktır.

Maliye Bakanlığı gümrük tarife pozisyonlarına dayanarak 
ithal edilen tıbbi cihazların miktarını bulmak mümkün olmaktadır. 
Buna göre ithal edilen tıbbi cihazların yıllara göre dağılımı 
şöyledir:

Tablo: 45 - İthal Edilen Tıbbi Cihazların Yıllara Dağılımı ve 
Tutarı (US Doları)

1987 (ilk 6 ay) 15.764.697
1986 38.983.000
1985 39.264.000
1984 40.570.000

Bu verilere göre yılda ortalama 40.000.000 Dolar'lık tıbbi 
cihaz ithal edilmekte olduğu belirlenmektedir.

DPT Sosyal Planlama Başkanlığı koordinatörlüğü'nde V.Plan 
devresinde, 2/6/1983 tarihinde kurulan Tıbbi Cihazlar Daimi 
özel İhtisas Komisyonu Türkiye'de tıbbi cihazların alimini 
düzene sokmak için çalışmalar yapmış ve yapılan uygulamalara dair 
Ocak 1988 tarihli bir rapor ilgili DPT uzmanlarınca derlenmiştir 
Eu rapordaki bazı veriler konumuzla ilgili önemli bilgileri 
oluşturmaktadır.

1984 yılında ülkemizde bulunan 725 sağlık ünitesinin % 48'i 
için 1728 adet tıbbi cihaz talebinde bulunulmuş, bunların % 
98'inin alınmasına DPT tarafından izin verilmiş ve bunlardan 
462'sinin alımı kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir. Demek ki 1984 
yılında ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ancak % 25'i
alınabilmiştir. 1934 yılında alımı yapılan cihazların % 55'i
Ankara, İstanbul ve İzmir illerimize aittir. Bu durum tıbbi 
cihazların üç ana ilimizde yoğunlaştığının bir göstergesidir. 
Alımı yapılan cihazların % 52'si üniversitelerce, % 27'si SSYB
tarafından ve % 6'sı SSK tarafından alınmıştır.

Bu veriler 1984 yılını kapsamakla birlikte, 
genelleştirdikleri zaman ülkemizde tıbbi cihaz ihtiyacının tam 
doyurulamadığı ve bu ihtiyacın % 50' sinin üç büyük şehrimizde 
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Üniversite hastanelerimizin tıbbi 
cihaz kullanımında önemli bir yer tuttuğu da bu verilerle 
anlaşılmaktadır.

Tıbbi cihazların satın alınması devlet kuruluşlarında 2886 
sayılı ihale kanununa, SSK'da kendi satın alma yönetmeliğine göre 
yapılmaktadır. Hepsinde de bir ürünün satın alınması için önce



bir. şartname hazırlanması gerekliliği vardır- Teklif 
değerlendirme aşamasında da en ucuz değil en uygun ürünün 
alınması gerektiği ve bunun belgelenerek mümkün olduğu 
belirtilmektedir.

Ancak kuruluşlarımız, tıbbi cihazların alımı için, satın 
alma yönetmeliklerinde genel olarak belirtilenler dışında usuller 
geliştirmemişlerdir. DPT'nin 17 Temmuz 1984 tarih ve 261-69-84- 
2687 sayılı genelgesinde tıbbi cihazların satın alınmasında 
uyulacak esaslar Tıbbi cihaz İhtisas Komisyonu tarafından 
hazırlanmış şekliyle kuruluşlara bildirilmiştir. Bu raporda 
şartname hazırlama komisyonunun teşkili, çalışma şekli, 
hazırlanacak şartnamenin kapsayacağı konular ve alt başlıkları 
detayıyla izah edilmiştir'. Ayrıca gerekli gözüken bazı idari 
hususlar, tekliflerin sunuluş biçimi ve teklif değerlendirmenin 
esasları kapsanmıştır. Ayrıca B.Ü.BME'nin tıbbi cihaz seçimi ve 
satın alınması ile ilgili geliştirdiği bilimsel metod planlama, 
seçme ve satın alma, kabul muayene, kullanıcı ve bakım 
personelinin eğitimi, kalibrasyon koruyucu bakım safhalarını
kapsamaktadır.

Bu genelgede belirtilen esaslara uyabilmek, herşeydeıı önce 
bunları uygulayabilecek elemanların kuruluşlarda mevcut olmasıyla 
mümkündür. SSK merkez örgütünde bir mühendis, üç yüksek tekniker 
ve birkaç teknisyen şartname hazırlama faaliyetinde görev 
almaktadırlar. Sağlık Bakanlığında, merkez örgütünde bir mühendis 
konunun idari yönlerini ve gerekli iletişimi kapsamakta, merkez 
örgütünde ayrıca bir ekip bulunmaktadır. SSYB'nin şartname
hazırlanması, teklif değerlendirme, kabul ve her safhada teknik
danışmanlığı kapsayan cihaz alma hizmetini 5 yıldır TYÎH-TABOM
örgütü yapmaktadır. Bu örgüt DPT'ce de önerilen esasları 
uygulamaktadır ve 5 yıldır kullanılan prosedürlerde gelişmeler 
olmuştur. Üniversite hastanelerimizde tıbbi cihaz alımı için tam 
zamanlı görevlendirilmiş teknik eleman yoktur. Bu görev zaman 
zaman hastenin diğer teknik konuları ile görevli teknik 
elemanlara aktarılsa da, genel olarak teknik birikimleri olamayan 
elemanlarca yerine getirilmektedir.

Türkiye'de tıbbi cihazların standardizasyonu konusu da zaman 
zaman tartışılan ancak dikkatle ele alınması gereken, bir konudur. 
Tıbbi cihazlar gelişen yüksek teknolojiye göre devamlı olarak 
yeniliklere uygun imal edildiği için, uluslararası (ISO,IEC,v.s.) 
ve ulusal standartların adedi azdır. Bu standartlar da esas 
olarak hasta ve kullanıcı emniyetine yöneliktir.

Standardizasyonun cihazlarda marka ve tip bazında yapılması 
şu yönlerden sakıncalı ve yanlıştır: Başlangıçta toptan
yapılacak ilk alımda bu cihazlar ucuza alınabilir, fakat yedek 
parça fiatları çok yüksek olur ve yeni ihtiyaç alımlarında ise 
rekabet olamayacağı için daha yüksek fiatlarda alınmak zorunda 
kalınır, veya doktorlar yeni gelişmiş cihazlar yerine demode 
cihaz kullanmak zorunda kalırlar. Yeni geliştirilen bilhassa 
elektronik ve kompüterli cihazların birçoğunun fiatları devamlı 
azalmakta ve kaliteleri yükselmektedir. Eu durumda ilk satın 
almadaki ucuzluk avantajı da ortadan kalkacaktır. Ayrıca belirli 
markalara yönelmek, sağlık kuruluşlarını bir veya iki ülkeye 
bağımlı yapar.

TYÎH-TABOM'da edinilen bilgi birikimi de göstermektedir 
ki, tıbbi cihaz alımlarında standardizasyon , cihaz markasında



değil, sadece ve sadece şartnamede istenen özellikler vasıtasıyla 
sağlanabilir.

Tıbbi cihaz olarak halen ülkemizde otoklav, santrifüj, bazı 
dişçilik cihazları, aspiratör gibi esası mekanik ve elektrokoter, 
diyatermi ve yoğun bakım monitörleri gibi elektronik cihazlar 
üretilmektedir. Üretimle ilgili, DPT tarafından kurulmuş, bir
komisyon çalışmalar yapmakta ve bir anket de düzenlemektedir. 
Türkiye'deki tıbbi cihaz üretiminin kapasitesi ve sorunları bu 
komisyon raporunda belirtilecektir. Tıbbi cihaz üretimi ileri 
teknoloji kullanan ve üst düzeyde eğitilmiş eleman katkısı 
gerektiren yüksek katma değerli bir sektördür, ülkemizde cihaz 
üretimi, diğer ülkelere göre düşük ücretle çalışan, iyi yetişmiş 
üst düzey elemanların verimli kullanılabileceği bir sektördür. 
Yerli üretimin bazı faydaları arasında üretici ile kullanıcı 
diyoloğu ve çabuk servis olanaklarını sayabiliriz.

2423. TIBBÎ CİHAZLARIN BASIM, ONARIM, KALÎBRASYON0
ı

Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazlar
verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Eunun birçok sebebi 
olmakla beraber, en başta koruyucu bakım , onarım ve 
kalibrasyonlarının yapılamaması gelmektedir. Bakım ve onarımı 
yapılmadığı için hizmet dışı kalmış tıbbi cihazların sayısı
çok kabarıktır ve sayı halen artmaktadır.

Bu gerçekler yıllardır bilinmesine ve ifade edilmesine 
rağmen , halen sağlık kuruluşları genelde bu konuya ciddi 
olarak gereken önemi vermemişlerdir. Bu konuda ciddi olarak TYİH 
dışında hiçbir hastanede önlem alınmamıştır . 1982 yılında ODTÜ
tarafından Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi' nde açılan , kısa 
adı TABOM olan , Tıbbi Aygıtlar Bakim Onarım Merkezi tam kapsamlı 
bakım , onarım ve üst düzeyde biyomedikal teknoloji danışmanlığı 
hizmeti vermektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi EK-5'deki 
rapor,' sayfa 1,2,3'te bulunmaktadır.

Boğaziçi üniversitesi, Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü de 
İstanbul'da SSYB'nin büyük hastanelerinde yaptığı Biyo-Medikal 
Mühendislik hizmetleri arasında bakım-onarım hizmetleri de 
vermektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi EK-6’daki rapor, 
sayfa 1,2'de bulunmaktadır.

Arızalı cihazlara bakım onarım servisi hizmetini başarıyla 
verebilen bazı tıbbi cihaz firmaları bulunmaktadır. Ancak bu çok 
düşük bir yüzdeyi teşkil etmektedir. Genel olarak tıbbi cihaz 
satıcı firmaları bakım onarım servisini gereğince verememekte , 
bazılarının ise herhangi bir teknik servisi bulunmamaktadır. 
Sağlık kuruluşlarında çalışan hastane teknisyenleri ise genelde 
bilgi ve eğitim seviyeleri yetersiz ve müdahale imkanları 
zayıftır. Bu nedenle bakım , onarım işlerinde faydadan çok 
zarar vermektedirler.

Sağlık kuruluşlarında biyomedikal mühendislik merkezlerinin 
yaptıkları görevler EK-5 ve EK-6'daki raporlarda açıklanmıştır. 
Bu merkezlerin bakım-onarım ve kalibrasyon dışında, koruyucu 
bakım, teknik danışmanlık hizmetleri verdikleri ve hastane içinde 
bulunmalarının yarattığı pek çok avantaj ayrıntıları ile 
açıklanmıştır. Bu merkezlerin altyapı ihtiyaçlarının pek fazla 
olmadığı, esas olarak çalışan elemanların birikimlerinin önemli 
olduğu vurgulanmıştır.
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Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihanların bakım- 
onarımında ve biyomedikal mühendislik hizmetlerinde çalışan 
teknik elemanlar gerek sayı, gerekse kalite bakımından gelişmekte 
olmasına karşın yeterli değildir. Kaliteli eleman temin
edilememesinin sebeplerinin başında bu elemanları yetiştirecek 
okulların olmaması ve son yıllarda kısıtlı ölçüde organize 
edilerek kurulmuş olmalarıdır. Bunlara örnek olarak B.Ü., 
O.D.T.Ü. ve l.T.Ü.'ni gösterebiliriz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgiler EK-5'teki rapor sayfa 1-2, EK-6 rapor bölüm 2.4 ve EK- 
10'daki raporda bulunmaktadır. Bu raporlarda B.Ü., O.D.T.Ü. ve 
î.T.Ü.'deki eğitim faaliyetlerinin durumu, biyomedikal 
mühendislik merkezlerinde görev yapan elemanların İngilizce 
bilmeleri gerektiği ve diğer teknik birikimlerinin nasıl
olduğu, yurtdışmda ve ülkemizdeki durumun karşılaştırması 
ayrıntılarıyla belirtilmektedir.

2425. TIBBI CİHAZLARLA ÎLGİLt MEVZUATIM İRDELENMESİ
EK-7, 8 ve 9 komisyon üyelerinin mevcut mevzuatın durumunu

belirleyen çalışmalarının raporlarıdır. Bu eklerde ayrıntıları 
ile izah edildiği gibi, tıbbi cihazların alınmasında hem mali, 
hem de idari pek çok bağlayıcı denetim ve yönetim mekanizması 
mevcuttur. özellikle idari yönden kuruluşların verdikleri 
kararlarda pek çok izne tabi oldukları ve bu yüzden ödeneği
olsa dahi cihaz teminin çok- yavaş sürdüğü anlaşılmaktadır. Diğer 
bir bakışla, mevcut mevzuat ,sağlık ünitelerinin üst kuruluşlara 
bilgi vermeleri ve daha sonra denetimden geçmeleri şeklinde
değil, karar aşamasında denetlenmeleri usullerini
belirlemektedir.

v 243. ÖNERİLER
2431. TIBBI CİHAZLARIN DEVAMLI ENVANTERİNİN TUTULMASI IçİN

ÖNERİLER
1. Bir envanterin tuttuğu bilgiler herşeyden önce doğrudan 

cihazları kullanan sağlık ünitesine faydalıdır. Sağlık 
ünitelerimizde.ayniyat yönetmeliklerinde tıbbi cihazlarla ilgili 
yeni düzenlemeler yapılarak, kişisel bilgisayar bazında devamlı 
günlenen envanter sistemleri kurulmalıdır.

2. Ayrıca bu sağlık ünitelerinden bu sistemlerin 
verilerini periyodik olarak toplayan, ünitelere sistem 
danışmanlığı yapan ve bilgi akış standardını tesbit eden merkezi 
bir örgüte ihtiyaç duyulmaktadır. Bu örgüt temelde bir 
bilgiişlem-envanter uzmanlık örgütü olmalı ve uygun bir yazılım 
kullanılmak üzere tesbit etmelidir. Ülke çapında bilgilerin 
derlenmesi ve rapor edilmesi de bu örgütün görevi olmalıdır.

3. Tıbbi cihaz envanteri en azından cihazların adedini, 
markalarını,rayiç bedellerini, kullanım durumlarını, tiplerine 
göre adetlerini ve bunlar gibi mikro ve makro planlama ve 
uygulama için çok önemli olan bilgileri vermeli ve bunları 
kolayca günleyebilmelidir. Ünite düzeyinde ve genel raporları 
üretebilmen ve konu ile ilgili bilgi ihtiyacını çabuk



karşılayabilmelidir.
4. DPT tarafından, yukarıda sözkonusu edilen dinamik 

envanteri tasarlamayı ve gerçekleştirmeyi taahhüt eden bir 
kuruluşun desteklenmesi gereklidir.

2432. TIBBÎ CİHAZLARIN SATIN ALINMASI, SEÇİMİ, STANDARDİZASYONU 
VE ÜRETÎMt İLE İLGİLİ ÖNERİLER

1. Sağlık kuruluşları mümkün olduğu kadar bağımsız ve 
verimlilik esasına göre çalışan yerler halinde getirilmelidir.

2. Sağlık kuruluşlarının bu işleri daha iyi yapabilmeleri 
için, kuruluşun yıllık cihaz ihtiyacı bedelinin en az % 10’u 
kadar ödenek ayırmaları gereklidir. Eu ödeneğin, kurumun 
gerekli danışmanlık hizmetlerini satın alabileceği şekilde 
bütçesine yerleştirilmelidir.

3. Bu ödeneği alan kuruluşların, bunu kullanarak biyo- 
medikal danışmanlık hizmeti satın alabilecekleri kamuya ve özel 
sektöre ait kuruluşlar desteklenmelidir.

4. Tıbbi cihazların doğrusunun seçimi, ancak doğru ve ciddi 
uygulanan satın alma ve tedarik usulleri ile bunları 
uygulayacak kalifiye elemanlarla olacaktır. Bu konudaki asıl 
itici güç gerçek ihtiyaç sahibi kuruluşlardan gelecektir. Tıbbi 
cihaz temininde merkezi çözümler yerine, kuruluşlarca bu hizmetin 
yaptırılması veya satın alınması gereklidir, üniversitelerimizde 
bu konuda gerekli birikim olduğu gibi, ülkemizde doğru bir 
istihdam politikası ile gerekli hizmeti verebilecek elemanları 
bulmak da mümkündür.

5. Tıbbi cihaz standardizasyonu marka ve tip bazında 
değil, sadece şartname bazında istenen belirli özelliklere göre 
yapılmalıdır.

6. Tıbbi cihaz üretimi ila ilgili önerilerimiz de şöyledir:
a. Tıbbi cihaz üretimi her türlü teşvikten 

faydalanmalıdır.
b. İhracat imkanlarını sağlayacak yabancı kuruluşlarla 

işbirliği teşvik edilmelidir.
c. Yerli üretim cihazların muayene , test ve çeşitli 

standartlara uygunluğunun ehliyetli yerlere 
yaptırılması için tedbirler alınmalıdır.

2433 . MEVCUT VE BUNDAN SONRA ALINACAK TIBBÎ CÎHMLARIN KULLANIMI, 
BAKIM- ONARIM-ISLÎBRASYOHU ÎLE ÎLGÎLÎ ÖNERİLER

1. 200 yataktan fazla kapasiteli her hastanede yer alacak,
öncelikle, literatür izleyecek ve yazışmaları yürütecek düzeyde 
İngilizce bilen elektronik mühendislerinin ve teknisyenlerinin 
çalışacağı bir 'Biyo-Medikal Mühendisliği Departmanı' veya 
'Klinik Mühendisliği Departmanı’ desteklenmelidir. Burada 
istihdam edilecek elemanlardan Biyomedikal Mühendisliği ve 
teknisyenliği eğitimi görmüş olanlar tercih edilmelidir, 
önerilen 'Departmanlar' ile ilgili ayrıntılı bilgi EK-5’teki 
rapor, sayfa 3-8'de mevcuttur.

2. Eu merkezlerin sorumluluğu altındaki cihazların bakım, 
onarım ve kalibrasyonu için cihazların değiştirme bedelinin 
(replacementcost) %5'inden az olmamak üzere kaynağın kurum 
tarafından amaç doğrultusunda kullanılması için mali ve idari
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mevzuatta tedbir alınmalıdır.
3. Tıbbi cihaz bakım-onarım hizmeti verecek özel 

kuruluşlar desteklenmelidir.
4. 200 yatağın altındaki hastaneleri, bölgelere ayırmak 

süretiyle, 1.maddede sözü edilen merkezlerden en yakın olanının 
sorumluluğuna verdirilmeiidir.

2434. BAKMAKLARIN YETÎŞTÎRŞÎLMESÎ ÎLE ÎLGİLÎ (MERİLER
1. Üniversitelerde 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu, lisansüstü 

düzeylerinde ve İngilizce eğitim de verecek biyomedikal 
mühendislik ve uzman teknisyenlik programlarının
yaygınlaştırılarak yeterli sayıda teknik eleman
yetiştirilmelidir.

2. Biyomedikal teknolojiye ilişkin üst düzeyde bilginin 
üretilmesi, bilimsel ve teknolojik bilgi ve deneyim birikiminin 
(know-how) oluşturulması için yapılacak somut sonuç gözeten 
bilimsel ve teknolojik girişimler desteklenmelidir.

3. Sınavla seçilecek elektronik mühendis ve 
teknisyenlerine, değişik seviyelerde ve sürelerde kursların 
açılması ve biyomedikal cihaz teknolojisi bilgi düzeyinin 
yükseltilmesi desteklenmelidir.

4. Hastanelerde biyo-medikal mühendisliği ve biyo-medikal 
teknisyenliği mesleklerini daha cazip kılabilmek için daha cazip 
bir ücret politikası takip edilmelidir.

2435. MEVZUAT ÎLE İLGİLİ ÖMERÎLER
1. İdari mekanizmanın merkeziyetçi olmayan bir şekilde 

çalışmasını ve kuruluşların uygulama aşamasından sonra 
denetlenmesini sağlayan mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

2. Bakım - onarım - kalibrasyon ve teknik danışmanlık 
hizmetlerinin kuruluşlarca genel bütçeden kapsamlı olarak satın 
alınabilmesi için mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

3. Sözkonusu mevzuat değişikliklerini belirlemek amacıyla 
bir ihtisas komisyonunun kurulması uygundur.
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Dr.Muzaffer Turan
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Atıf Akdaş Dekan 
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Ahmet Karadeniz 
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Emel Sağıroğlu 
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Güler Gürsu Hazarlı 
Prof.Dr.
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Erdal Sanguhani

Nihat Baykan
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Teyfik Dinçer

Doç.Dr.Ziya Ider 
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Başk.Yardımcısı
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Prof.Dr.

Prof.Dr.Ali Ersöz
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Koşuydu Kalp Has. 
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Dokuz Eylül üniv.
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Marmara üniv.T:ıp Fak. 
İSTANBUL

Trakya üniv.
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA
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ANKARA

Ankara Üniv.Tıp Fak. 
ANKARA

Selçuk üniv.Tıp Fak. 
KONYA

SSK.Gen.Md.ğü 
ANKARA



Tuııcel özden 
Prof.Dr.
Sevita Büyükdevrim 
Rektör Yard.

K.özcan Gülcür 
Doç.Dr.

Hayrettin Köymen 
Doç.Dr.

Prof.Dr.Erkmen Böke 

Doç.Dr.Münci Oran

Doç.Dr.Cevat Yakut

Ertuğrul Yazgan 
Prof.Dr.

Karadeniz Teknik üniv.
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ANKARA

Haccetepe Üni.Kalp Cerrahisi 
ANKARA
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Başkanı
ANKARA

Koşuyolu Kalp Hastanesi 
İSTANBUL

İstanbul Teknik üni.
Nükleer Ar.Mer.Eaşk.
İSTANBUL

A. TIBBÎ CİHAZLANMA - ENVANTER, SATIN ALMA, STANDARDİZASYON 
VE ÜRETİM ALT KOMİSYONU ÜYELERİ

Doç.Dr.Ziya ider (Koordinatör)

Müh.Ahmet Sözmen

Ecz.Sabahattin Abbasoğlu
Doç.Dr.Ömer Harmancıoğlu

Doç.Dr.Yalçın Güran

Muharrem Varlık

şükrü Güner
Prof.Dr.Necmi Tanyolaç

ODTÜ

SSYB

SSK
9 Eylül Üniv. 

Koşuyolu Kalp Hast 
DPT 

SSK
B.Ü.-BME

B. TIBBÎ CİHAZLARIN BAKIM,ONARIM,KALİBRASYON VE TEKNİK 
PERSONEL YETİŞTİRME ALT KOMİSYONUÜYBLERİ

Prof.Dr.Ertuğrul Yazgan (Koordinatör)

Prof.Dr.Baha Tekeli

Doç.Dr.Yekta Ülgen
Doç.Dr.Halil özcan Gülcür

ITÜ
E.ü.Tıp Fak.

E.Ü.-BME
B.Ü.-BME



Doç.Dr.Hayrettin Köymen ODTÜ

Hami Türkeli SSYB

Şükrü Güner SSK

Prof.Dr.Necmi Tanyolaç B.ü -BME

C. TIBBÎ CÎHAZLANMA MEVZUAT KOMİSYONU ÜYELERİ 
Prof.Dr.Güler Gürsu Hazarlı (Koordinatör)

Gani Sınık SSYB

Muharrem Varlık DPT

Prof.Dr.Arman Bilgiç 19 Mayıs üniv.

Doç.Dr.Münci oran Haccetepe üniv.

Doç.Dr.Halil özcan Gülçür B.ü.-BME

Yrd.Doç.Dr.Albert Güveniş B.ü.-BME

EK: 2. DPT'MİH GENELGESİ
Teşkilatımız, ülkemizin imkan ve kaynakları dikkate 

alınarak, sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihazların 
seçimi, alımı, muhafazası, kullanımı, bakım ve onarımı konularını 
displin altına alabilmek ve bunlara ışık tutabilecek kararlar 
geliştirebilmek elmacıyla Başbakanlığın 2.6.1983 tarih ve 2.6.1.20 
- 83-2421 Sayılı onayı ile DPT - Cihazlar Daimi özel İhtisas 
Komisyonu çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Uygulamaya
ilişkin prosedür ilgide kayıtlı yazımızla kamu kıırum ve
kuruluşlarına daha önce bildirilmiştir.

Bu Komisyon ülke çapında standart birliğini sağlayabilmek 
amacıyla ilişikteki 'Tıbbi Cihazların Alımında ve Teknik
şartnamelerin Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar'a ilişkin bilgi 
formunu hazırlamıştır.

Eundan böyle, tıbbi cihazların alımı ve teknik şartnamelerin 
hazırlanmasında bilgi formunda belirtilen esaslara uyulacak ve 
uygulamada beliren aksaklıklar teşkilatımıza bildirilecektir.

TIBBÎ CİHAZ ALIMINDA VE TEKNİK ŞARTNAMELERİN 
HAZIRLANMASINDA UYULACAK ESASLAR

A. KONU: sağlık kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla
her türlü makina ve cihaz alımı, yapımı ve onarımı 
hizmetlerine ait teknik şartnamelerin hazırlanmasında 
izlenecek yöntem ve esaslardır.

B. AMAÇ: 1. Teknik Şartnamelerin hazırlanmasında takip edilecek
usullerin standartlaştırılması.

2. Şartnamelerin mevcut yerli ve yabancı sanayi



imkanlarına bilim ve tekniğe uygun olarak 
hazırlanmasının temini.

C. GEREKÇE RAPORU
C.l. GEREKÇE RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Cihaz şartnamesi hazırlama çalışmasının başlaması için ön 
koşul ihtiyaç sahibi servis, bölüm veya birim tarafından 
hazırlanacak olan GEREKÇE raporudur. Bu raporda ihtiyacın sebebi, 
boyutları, kuruluşun amaçları açısından değerlendirilmesi, 
karlılık ve verimlilik açılarından değerlendirilmesi, alınacak 
cihazın kullanılması için gerekli tıp ve teknik personelin ve 
diğer altyapının mevcut durumunun detaylı açıklanması; cihazın 
bakım onarım ve kalibrasyonunun nasıl karşılanacağı konusundaki 
mevcut durumun detaylı açıklanması; bu konularda ihtiyaç sahibi 
tarafından öngörülen tedbir ve teşebbüslerin neler olduğu 
yazılır. Eu rapor DPT nin 5/12/1983 tarih ve 2.6.1-27-83-5281 
sayılı genelgesinin ekindeki talep değerlendirme formu ile 
birlikte düşünülmeli ve en az bu genelgedeki sarulara cevap 
vermelidir. Gerekçe raporu hazırlayanlar tarafından imzalandıktan 
sonra servis, birim veya bölüm yönetimi ve ayrıca bir üst makamca 
onaylanır.

C.2. GEREKÇE RAPORUNUN ONAYLANMASI
Gerekçe raporunun onaylanması titiz bir inceleme sonucu 

olmalı ve şu yönlerden değerlendirilmelidir:

a. Alınacak cihaza ihtiyaç var mıdır?
b. Alınacak cihazın kullanılabileceği altyapı ve kullanacak 

eleman yeterli midir?
c. Alınacak cihazın bakım, onarım ve kalibrasyonunun 

zamanında ve düzenli yapılması mümkün müdür?

D. ŞARTNAME HAZIRLAMA. KOMİSYONUNUM TEŞKİLİ VE ÇALIŞMASINDA 
UYULACAK ESASLAR

D.1. Gerekçe raporunun onaylanmasından sonra, alınacak 
cihazın teknik ve idari şartnamesi hazırlanmalıdır. Bu amaçla 
alımı yapacak olan makam tarafından bir şartname komisyonu 
oluşturulur. Eu komisyon aşağıda belirtilen elemanlardan meydana 
gelmelidir:

a. Talebi yapan kuruluş birim veya bölümün tercihen gerekçe 
raporunu hazırlayan elemanlarından biri,

b. Alımı söz konusu olan cihazın kullanımında uzmanlaşmış 
bir kişi ve

c. Alımı sözkonusu olan cihazda kullanılan teknoloji 
dalında uzmanlaşmış yüksek tahsilli, cihazın tasarımında, bakım, 
onarım ve kalibrasyonunda bilgi sahibi bir teknik eleman. 
(Mevcutsa bu eleman tercihen üniversite veya araştırma 
kuruluşunda görevli olmalı ve sözkonusu kuruluşun bakım onarım 
imkanlarını değeriendirebilmelidir. Aksi takdirde bu doğrultuda 
diğer kuruluşlardan eleman temin edilmelidir.)



D.2. Komisyon, işlerlik sahibi olması için en az üç üyeden 
oluşmalıdır. Gerekli ise bu sayı artırılabilir.

D.3. Komisyona, yapılacak çalışmanın kapsamına göre, 
makul bir süre verilmelidir.

D.4, özellikle çok kapsamlı ve büyük yatırım niteliğine haiz 
karmaşık teknoloji içeren cihazların alımmda kullanılacak 
şartnameyi hazırlama işi konunun uzmanlarını barındıran eğitim, 
araştırma ve üretim kurum ve kuruluşlarından birine sözleşme ile 
yaptırılabilir.

D.5. Şartnamelerin hazırlanmasında yararlanılacak dökümctn ve 
kaynaklar:

a. Ulusal, diğer ülke ve uluslararası standartlar,
b. Diğer ülke ve uluslararası normlar,
c. Ulusal, diğer ülke ve uluslararası şartnameler,
d. Araştırma, geliştirme, üretim yapan resmi kuruluşlar,
e. üniversiteler,
f. Ticaret ve Sanayi odaları, Eorsalar,
g. Bilimsel ve Teknik Yayınlar,
h. Ulusal ve diğer ülke firmalarının imalat katalogları, 

broşürleri ve teknik dokümanları.
D.6. Teknik şartnamenin hazırlanmasında dikkat edilecek

hususlar:
a. Kullanıcının öneri ve ihtiyaçları gözönüne alınmalıdır.
b. Kullanıcının altyapı ve personel imkanları gözönüne

alınmalıdır.
c. Teknik şartnameye konulacak hükümler tereddüde, yanlış 

anlamaya ve bir şartın diğeri ile çelişmesine imkan 
bırakmayacak şekilde açık, anlaşılır ve kesin olmalıdır.

d. Teknik şartname fazla kısıtlayıcı hazırlanarak tek 
firmayı hedef alacak şekilde olmamalıdır.

e. Teknik şartname fazla genel hükümler içerip, çok değişik 
yapı ve özelliklere sahip cihazları kapsamamalıdır.

f. Cihazın bakım onarım ve kalibrasyonunu yapacak 
birimlerin görüşü alınmalıdır.

g. Şartnamede kullanılacak hükümler cihazın eski bir 
modelinin teklifine imkan vermemelidir.

h. Daha önce hazırlanmış şartnamelerden kaynaklanan 
şikayet ve noksanlar dikkate alınmalıdır.

ı. Teknik şartnamenin kapsamı; cihazın alınması için 
düzenlenen gerekçe raporunun ve cihazın içerdiği 
teknolojik •ayrıntılar elverdiği ölçüde daraltılmış 
olmalıdır.

i. Yürürlüğe konmuş ve uygulanması zorunlu bulunan Türk 
standartları dikkate alınmalıdır.

j. ikmal ve tedarik makamlarının tatbikattan doğan 
aksaklıklar hakkmdaki teklif ve mütaalaları gözönüne 
alınmalıdır.

k. Süratle gelişen teknolojiye uygunluk sağlanmalıdır.
1. Kamu iktisadi Teşekküllerinin imalatları ile ilgili 

teklif ve mütaalalar dikkate alınmalıdır.
E. TEKNtK ŞARTNAMENİN KAPSAMI - TEKLÎF DEĞERLENDİRME VK MUAYENE 

ÎLE ÎLGÎLÎ ESASLAR
E.l. Teknik şartnamede istenen tıbbi ve teknik özellikler,



"VAZGEÇİLMEZ TIBBI ÖZELLİKLER" ve "DİĞER TERCİH SEBEBLERİ" 
olarak sınıflandırılmalıdır. VAZGEÇİLMEZ TIBBÎ ÖZELLİKLER 
cihazın kullanımından beklenen ve tıbbi uygulama açısından 
muhakkak istenen işlev ve özelliklerdir. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK 
ÖZELLİKLER, vazgeçilmez tıbbi özellikleri sağlayabilmesi için 
cihazın çalışma prensibine, üretim teknolojisine ait zorunlu 
görülen teknik özellikler ve zorunlu diğer özelliklerdir. DİĞER 
TERCİH SEBEBLERİ ise vazgeçilmez olanlar dışında önemli görülen 
ve tercih nedeni olan özelliklerdir.

E.2. Vazgeçilmez özelliklerin en az birine sahip olmayan 
cihaz teklifleri reddedilecektir.

E.3. Teklifler değerlendirilirken vazgeçilmez özelliklere 
sahip cihazlar, diğer tercih sebebi özellikler açısından bir 
puantaj sistemine tabi tutulacak ve teklifler buna göre tercih 
sırasına konacaktır. Bu işlem yapılırken izlenen yöntem, karar ve 
sonuçlar ayrıntılı olarak bir tutanakla saptanacaktır.

E.4. önceki yıllarda kuruluşa ve diğer kuruluşlara cihaz 
satan, gerek garanti süresi içinde ve gerek garanti süresi 
dışında satışını yaptığı cihazın yedek parça, sarf malzemesi ile 
teknik servisini verme konusunda kuruluşun taleplerini 
karşılamayan veya fahiş , fiyatlarla yedek parça ve sarf
malzemesi sağlama gayreti içinde olup, kötü niyetle vecibelerini 
yerine getirmediğinden kuruluşu ve
ülkeyi zarara sokma eğilimi içinde bulunan veya kuruluşa
devamlı sorun yaratmış firma ve şahıslardan kesinlikle alım 
yapılmamalı veya alım onaylanmama!ıdır.

E.5. Teklif veren imalatçı firmalardan veya temsilci 
firmadan son 5 yıl içinde yurtdışı veya içinde satışını
yaptıkları cihazların ve satış yaptıkları kuruluşların listesi 
(referans listesi) istenmeli, bu listenin teklif mektuplarına 
eklenme şartı , şartnameye konmalıdır.

E.6. Teklif veren firmaların referans listesinde adı geçen 
kuruluşlardan gerektiğinde yazılı olarak aşağıda belirtilen 
hususların sorulacağı ve alman cevapların değerlendirmede 
gözönünde tutulacağı şartnamede belirtilmelidir.

a. Firmanın garanti süresi içinde ve daha sonra şartnamede 
istenen veya bakım, onarım sözleşmesi ile taahhüt edilmiş 
olan, yedek parça, sarf malzemesi ve teknik destek hizmeti 
verme konusunda kuruluşun taleplerini zamanında ve sorun 
yaratmadan karşılayıp karşılamadığı,

b. Teklif veren firmaların veya temsilcilerinin satmış 
oldukları cihazların sorun yaratıp yaratmadığı, yaratmışsa 
firmanın yaklaşımının ne olduğu.

E.7. Garanti süresi ve teknik servis ile ilgili olarak 
firmadan istenen hizmetin türü, süresi, kapsamı şartnamede 
belirtilmelidir. Garanti süresi içinde genelde sadece fabrikasyon 
hatalarına karşı önlem ve servis taahhüt edilir. Bu bakımdan 
aksine kayıt olmadıkça garanti süresi içinde firmadan istenen 
bakım-onarım sözleşmesinin şartları açıkça belirtilmeli ve 
firmadan cihaz teklifi ile birlikte bakım-onarım servisi .için da 
teklif vermesi istenilmelidir. Bakım-onarım sözleşmesinin 
garanti süresi sonunda yapılması
hususunda imalatçı firmadan veya temsilci firmadan taahhütname 
alınmalıdır.



E.8. Garanti süresi cihazın hizmete başlad.ğı tarihte
başlamalı ve herhangi bir arıza nedeni ile geçen süre bu süreden
sayılmamalı ve ayrıca sözleşmeye, verilen süre iç nda onarım
yapılmaması halinde (kuruluşun zararının firmadan ne oranda tahsil 
edileceğine ilişkin hüküm konmalıdır. Alınacak her türlü 
garantinin esas muhatabı imalatçı firma olmalıdır.

E.9. şartname ve sözleşmede imalatçı firmadan alınacak
taahhüt ve garantiler:

1. Garanti süresi içindeki ücretsiz bakım ve onarım.
2. Garanti süresi bitiminden sonra teknik destek hizmeti, 

bakım ve onarım, yedek parça veya sarf malzemesi garantisinin 
süreli olarak (ör:10 yıl) verilmesi,

3. Elemanların eğitimine ilişkin garantiler.

F. TEKNİK ŞARTNAME FORMU
1. KONU: Teknik şartnamenin hangi cihazla ilgili olduğu 

konusunda özetleyici bilgiyi ihtiva edecektir.
2. GENEL ŞARTLAR: şartname konusu cihazın teknik özellikleri 

dışında uyulması istenilen genel haller, örneğin alt yapı ile 
ilgili koşullar vs., bu bölümde belirtilecektir.

3. CİHAZLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR:
a. Vazgeçilmez tıbbi özellikler:

Bu maddede cihazın kullanımından beklenen, tıbbi açıdan 
vazgeçilmez işlev ve özellikler tanımlanacaktır.

b. Vazgeçilmez teknik özellikler:
Vazgeçilmez tıbbi özellikleri sağlayabilmesi için 
cihazın çalışma prensibine, üretim teknolojisine ait 
vazgeçilmez teknik özellikler bu maddede belirtilecektir.

c. Diğer tıbbi ve teknik özellikler:
Vazgeçilmez özellikler dışındaki önemli görülen ve tercih 
nedeni olan özellikler bu maddede belirtilecektir.

4. MONTAJ: Satın alınacak cihazın çalışabilmesi için montaj 
gerekiyor ise kimin tarafından ve ne süre içinde monte 
edileceği bu madde de belirtilecektir.

5. İSTENİLEN YARDIMCI MALZEME VE AKSESUARLAR: Satın alınacak
yardımcı malzeme ve aksesuarların cins ve miktarı 
belirtilecektir. Cihazın kullanımında gerekli sarf malzemesi., 
gerekçe raporunda belirtilen klinik yüküne göre, günlük,
haftalık, aylık ihtiyaç saptanarak bir yıllık üzerinden 
belirtilecektir. Süreli sarf malzemesi ise süreleri göz önüne 
alınarak miktarları saptanacak ve gümrük gecikmelerinden
etkilenmeksizin ithali yoluna gidilecek şekilde 
belirtilecektir.

6. YEDEK PARÇA, TAKIM VE AVADANLIK: Yedek parçanın ne düzeyde ve 
ne müddetle istenildiği belirtilir. Eğer miktarlar biliniyorsa 
belirtilir. Eğer ayrıntılar alıcı tarafından bilinmiyorsa, bu 
maddede firmanın teklif edeceği malzeme her kalem için 
ayrmtılandırılarak kuruşlandırılması istenir.

7. İSTENİLEN TEKNİK DÖKüMAN: Eğitim, işletme, bakım, onarım
ve revizyon için gerekli dokümanlardan hangileri teklif 
değerlendirme aşamasında, hangilerin cihazın tesliminde ve ne 
miktarda istendiği belirtilir. Burada 'Firmalar, cihazla
beraber ikişer adet İngilizce ve Türkçe kullanma kitabı, 
İngilizce tam bakım onarım kitapları tam ayrıntılı ve



orjinal elektronik ve elektro-mekanik devre şemalarını
verecektir.' ibaresi mutlaka yer alacaktır.
EĞÎTÎM: Cihazın çalışma ilkeleri ile üretim teknolojisini
anlayıp denetleyecek bir eğitim ve deneyime sahip teknik
personelin, cihazın, bakım onarım, kalibrasyon ve kullanımı
hakkında firma tarafından sağlanması istenen eğitim yeri, 
zamanı, süresi ve cinsi belirtilir. Tercihan eğitimin,
cihazın teslim edildiği kuruluşta yapılması istenir. 
İdarî HUSUSLAR: Bu bölümde yer alacak hususlar, varsa Teknik
şartname dışında İdari şartnamede de yer alabilir. Aşağıdaki 
ifadeler şartnamede yer almalıdır.

a. Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi:
i. "Teklif mektupları şartnamedeki madde sırasına göte 

verilecektir." •
ii. "Teklif mektupları ilt 'birlikte madde 7'de belirtilen 

ve teklif değerlendirmesi a .  sırasında gereken 
dokümanlar da gönderilecektir." 

iii. "Alıcı lehine olan alternatif teklifler nazarı 
itibare alınacaktır." ' ? -r*. '

iv. "Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında
demonstrasyon ve deheylerin nerede ve hangi şartlarda 
yapılacığını belirtecektir." 

v. "Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler 
veya yerler hakkında firmalar tarafından referans 
verilecektir."

vi. "Vazgeçilmez özelliklere sahip olmayan cihazların 
teklifleri reddedilecektir." 

yii. "Tekliflerin değerlendirilmesinde vazgaçilmez
özelliklerin dışında kalan özellikler açısından bir 
puantaj sistemi uygulanacak ve buna göre teklifler 
elimine edilebilecektir. Bu işlem yapılırken izlenen 
yöntem, karar ve sonuçlar ayrıntılı olarak bir 
tutanakla saptanacaktır."

b. Kontrol ve Muayene Şartları:
i. Muayenelerin nerede, kimin tarafından ne şekilde 

yapılacağı, numunenin ne miktar olacağı belirtilir, 
ii. 'Firmaca fabrikada’ yapılaiıi' nihai testlere ait 

raporlar (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine 
verilmek üzere alıcıya teslim edilir;’, 

iii. Muayene masrafları satıcı firmaya aittir, 
iv. Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve 

test cihazları firma tarafından temin edilecektir, 
v. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları 

sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan 
satıcı firma sorumludur, 

vi. Muayenelerde firma teklifinde belirtilen özellikler 
mutlaka aranacaktır. ' , ...

c. Garanti Şartları: Garanti süresi ve teknik servis ile 
ilgili olarak, firmadan istenen hizmetin türü, sürtesi, 
kapsamı belirtilecektir. Firmadan bu servis i sağlayacak, 
teknik personel"*" ve altyapıya sahip olduğunun teklifte 
kanıtlanması ve kuruşlandırılması istenecektir. Her türlü 
garantinin muhatabı imalâtçı firmadır.
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10. ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR: Burada şartnameyi hazırlayanların
ve tasdik, edenin adı soyadı, görevi ile bağlı olduğu kuruluş 
ve imzası bulunacaktır.

EK-3. PROF.DR.NECMİ TANYOLAÇ'IN RAPORU
A, E VS e ALT KOMİSYONLARI RAPORLARI ÎLS İLGİLİ ÖMSRİLER 

(Prof.Dr.Necmi TANYOLAÇ)

A. ENVANTER, SATIN ALMA, ÜRETİM KOMİSYONU
ÜYELERİ: -Doç.Dr.Ziya îder (Koordinatör) -ODTÜ 

-Ecz.Sabahattin Abbasoğlu -SSK
-Doç.Dr.Ömer Harmancıoğlu -9 EYLÜL ÜNİV.
-Doç.Dr.Yalçın Güran -Koşuydu Kalp H.
-Muharrem Varlık -DPT
-Şükrü Güner -SSK
-Prof.Dr.Necmi Tanyolaç -E.ü-BME

2.1. ENVANTER (MEVCUT DURUM)
Türkiye'de mevcut tıbbi cihazların adet ve tip olarak ve 

çalışabilenlerin durumunu ve değerlerini bildiren tam bir 
envanter yoktur. Üniversite hastanelerinin, SSYB ve SSK 
hastanelerine ait kısmi envanter bilgileri mevcuttur. 
Genellikle cihazların değerleri alış tarihindeki defter 
kayıtlarına göredir.
B.ü-BME, İstanbul'daki SSYB'na ait hastanelerin envanter 
değerlerini rayiç değerlere göre hesaplayan bir çalışma 
yapmıştır. B.ü - BME'nin 1986 yılından (İSTANBUL İLİ 2000 YILI 
SAĞLIK MASTER PLANI) projesinde yaptığı envantere göre, 
İstanbul'da mevcut tıbbi cihazların % 41-yeni (1-ei yaşında), 
da), % 35,4-orta yaşlı (6-15 yaşında), % 23.6'sı ise eski (15-30 
yaşında) dir.

3.1. ENVANTER ÖNERİLERİ
Bir hastanenin tıbbi cihaz envanteri en azından, cihazların 

markasını, tipini, yaşını, rayiç değerini ve kullanım durumunu 
belirtmelidir.

Hastanelerimiz için B.Ü-BME tarafından hazırlanmış EK- 
12'deki envanter kartının bütün Türkiye için kullanımı ve B.ü- 
BME'nin hazırladığı tıbbi cihazlar kodlama sistemi ile
Türkiye'deki tıbbi cihazların SSYB ve DPT'de bilgisayarla 
toplanması ve her yıl güncel duruma getirilmesi yerinde olur.

Bu envanter çalışmasının B.Ü-BME'nin desteği ila iki yılda
tamamlanması mümkündür.

2.2- UYGUN TIBBÎ CİHAZLARIN SEÇİMİ VE TIBBÎ CİHAZLARIN 
SATIN ALINMASI VE ÜRETİMİ

MEVCUT DURUM
Tıbbi cihazların seçimi ve satın alınmasına ait V.Plan



devresinde, 2.6.1983 tarihinde, DPT bünyesinde Tıbbi cihazlar 
Daimi özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur.

Bu komisyon, 1984 yılı bütçe uygulaması ila ilgili olarak 
sağlık kuruluşlarına satın alacakları tıbbi cihazların DPT 
tarafından değerlendirilmesi ve izne tabi tutulmasını 
kararlaştırmıştır. Bu karara göre, Komisyon, Tıbbi cihaz 
Taleplerini Değerlendirme Bilgi Formu'nu ve izne tabi olan 50 
grup cihaz listesini kuruluşlara yollamıştır.

Ayrıca, listede olmayan ve değeri iki milyon liranın 
üstünde olan elektrik ve elektronik tıbbi cihazları da DPT'nin 
iznine tabi tutulmuştur. DPT'nin bu uygulamasını değerlendiren 
Ocak 1988 tarihli raporuna göre 1984 yılında :

1. İzin istenen 1626 adet cihazın % 98,5 olan 1602' sine 
izin verilmiştir.

2. izin verilen 1602 cihazdan yalnız % 28,8 olan 462 cihaz 
alınmıştır.

3. izin istenen 1626 cihazın o tarihteki 446.97 TL=1 Dolar 
üzerinden tutarı '28.155.000 Dolar'='12.584.472.965 TL'dır.

4. izin verilen 1602 cihazın tutarı "24.558.862 
Dolar"="10.976.181.65 5 TL"dır.

5. Fiilen alınan 462 cihazın tutarı '6.358.169 Dolar' = 
'2.842.358.275 TL'dır.

6. İzne tabi olmayarak alınan 102 cihazın tutarı(2.050,795^ 
Dolar) olan (916.645.598-TL) dır.

7. Tahakkuk eden 462 cihazdan 239 adedi üniversitelere ait 
olup tutarı (7.055.572 Dolar) olan (3.153.629.524.-TL) dır ve 
ilk sıradadır, ikinci sırada tahakkuk eden 125 cihaz SSYB'na ait 
olup tutarı (1.032.970 Dolar) olan (461.707.921.TL) dır.

Üniversitelerin 1984 yılında ilk sırayı alması, yeni 
üniversitelere ayrılan bütçe tahsisatı ile ilgilidir. 1985, 1986, 
1987 yıllarında bu uygulama yapılmamıştır.

3.2.Î- TIBBÎ CİHAZ S*ÇİMİ VK ALIHBvASINDA KDLLAHILAH 
3ÎİÎMSKI, I4KTO0

Gelişen Yüksek Teknoloji'nin getirdiği imkanlar karşısında 
hastanelerin etkin ve ekonomik olabilmesi için:

1. Doktorların yeni tıbbi cihazların kullanımında ve 
ölçülerin değerlendirilmesinde özel tecrübelerinin olması,

2. En uygun tıbbi cihazların seçilip kullanılması,
3. Gelişen teknolojiye uygun hastane organizasyonun 

kurulması,4. Modern sevk ve idare prensiplerinin uygulanması
gereklidir.
Maliyet ve etkinlik bakımından ön sırada,yetişmiş doktor ve 

yardımcı sağlık personeli, en uygun tıbbi cihaz seçimi ve onların 
alımı ve bakımından sorumlu Biyomedikal Mühendis yer almaktadır.

Tıbbi cihaz seçimi ve alışında aşağıdaki prosedür 
kullanılmalıdır:
I. Planlama Safhası: Cihaz ihtiyacının nedeni en az bir yıl
evvelinden tasbit edilmelidir.



II. Seçıne va Satmalına:
1. ihtiyacın doktor tarafından belirtilmesi,
2. Biyo-Medikal Mühedisin yardımı ile cihazdan beklenen 

özlü kleria tarifi,
3. Cihazın kullanılacağı yerin tesbiti ve oradaki

enerji, rutubet, ısı, diğer cihazlarla olabilecek elektrik ve
magnetik etkilerin ve varsa uygulanacak standart şartların 
tesbiti,

4. Piyasada mevcut cihazların özelliklerinin kalite ve
fiatlarmın tesbiti,

5. Yeni çıkacak cihazların farklılıklarının, özelliklerinin 
ve fiatlarmın tesbiti, '

6. ön teknik ve idari şartnamenin hazırlanması, (DPT'nin 
1984 yılında hazırladığı şartnamelerin hazırlanmasında
uyulacak esaslar bazı ilavelerle, örnek olarak bu raporda 
EK.2 olarak verilmiştir.)

7. ön tekliflerin satıcılardan alınması,
8. ön teklifler incelendikten sonra satmalma' teknik, 

idari ve mali şartnamenin hazırlanması (kullanıcı doktorun, 
BME'nin ve Satmalma Komisyonu ’nun müştereken mutabık kalıp 
imzalamaları gerekir.)

9. Tekliflerin değerlendirilmesi 
-Klinik bakımından,
-Teknik özellik bakımından,
-Fiyat bakımından,
-Mali şartlar bakımından,

10. Satıcının seçilmesi ve satmalma mukavelesinin 
imzalanması.

III. Kabul Muayenesi :

1. ön kabul muayenesi
2. Kati kabul muayenesi

IV. Kullanıcıların ve bakır» personelinin eğitimi safhası:

V. Kalibrasyon Koruyucu Bakım ve Bakımının yapılması:

Tıbbi cihaz seçimi ve satın alınmasına ait yukarıda 
belirtilen bilimsel metoda ait detaylar Prof.Dr.Necmi Tanyolaç'm 
ders notlarında mevcuttur. Yukarıda belirtilen ve beş safhada 
toplanan tıbbi cihaz seçimi ve satmalmması özel bir ihtisası 
gerektirmektedir. Bunun için de:

1. Hastanelerin Biyo-Medikal Mühendislerinden,
2. Biyo-Medikal Mühendislik hizmeti veren özel ihtisas 

kuruluşlarından,
3. Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi yapan üniversitelerden 

hizmet istenmelidir.

3.2.I.Î- TIBBI CİHAZ ALANLARA ÖZEL ÖĞÜTLER
(Prof.Dr.Necmi Tanyolaç'm ders notlarından)

1. Yeni geliştirilmiş bir tıbbi cihazın ilk alıcısı 
olmayınız.



2. Cihazın imal edildiği memlekette ve gelişmiş ülkelerde 
kullanım müsadesi olmayan cihazları almayınız.

3. Aldığınız cihazın, kalite bakımından, şartnameye uyup 
uymadığını, cihazın yeni olup olmadığını, muhakkak o cihazı 
kullanacak doktorun ve Biyo-Medikal Mühendisin, yoksa Biyo- 
Medikal mühendislik hizmeti veren üniversite veya müşavir 
kuruluşunun ön ve kati kabul muayene raporunu alınız,

4. Tıbbi cihazın ön ve kati kabulü için alıkonan teminat 
miktarı cihazın değerinin % 25'inden az olmamalıdır.

5. Alınacak cihazın, garanti müddeti sonu gerekli, bir 
yıllık zaruri yedek parçalarını beraber alınız.

6. Alman cihazın kullanımı için en âz 3 kişinin imalatçıda 
veya Türkiye’de Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi veren 
üniversitelerde yetişmesini sağlayınız.

7. Alman cihazın 3 adet kullanım, bakım, ayar ve tamirine 
ait orijinal kitaplarını ve Türkçe tercümelerini satıcıdan 
alınız.

8. İmalatçı ve satıcı müessese hakkında aşağıdaki bilgileri 
toplayıp değerlendiriniz.

a. İmalatçıya ait bilgiler :
-İmal ettiği tıbbi cihazların tipleri,
-Sizin almak istediğiniz cihazın son 3 yılda üretim miktarı 
ve sattığı yerlerin adresi,

-Yıllık cirosu,
-Cihaza ait, varsa, kullandığı, ISO, IEC ve imalatçı ülke 
nin standardları,

-imalatçının cihazın kullanım, bakım ve kalibrasyonüna ait 
eğitim imkanları ve ücreti.

b. Satıcıya ait bilgiler (satıcı imalatçı değil ise);

-Garantiyi kimin ve nasıl vereceği,
-Sattığı cihazların adedi ve kullanıcıların adresi,
•Satış, eğitim ve garanti süresine ait servis elemanlarının 
adedi, meslek ve tecrübeleri,
-Yedek parça temin imkanları,

9. Batın aldığınız cihazın garanti süresinin başlangıcı, 
cihazın hastaneye teslim tarihi yerine, montajı yapılıp ön 
kabul muayene tarihi olmalıdır.

10. ön kabul muayenesi, cihazın montajı yapıldıktan, varsa 
eksik, arızalı, kırık kısımlar tamamlandıktan sonra 
kullanacak doktor ve teknisyenler ile beraber tecrübeli ve 
yetkili teknik heyetçe yapılmalıdır.

ön ve kati kabul muayenesi için hastanenin Biyo-Medikal 
Mühendisi yok ise, BKE-eğitimi yapan üniversitelerin veya BMS 
hizmeti veren müşavir kuruluşların hizmeti alınmalıdır. (Aksi 
halde, yeni diye rekondisyon bir cihaz ve kalitesi şartnameden 
düşük bir cihaz alma ihtimalini önleyemeyebilirsiniz.)



3.2.İ.1.1- HASTANELERDE TIBBİ CİHAZ SEÇİMİ VF ALIMI 
. ORGANİZASYONU HASIL OLMALIDIR?

Tıbbi cihazlar Yüksek Teknoloji cihazları olarak gelişmekte 
ve aynı hizmeti gören cihazların ade'di ve tipi artmaktadır. 
Gerekli teknik bilgi ve tecrübesi olmayan ve tıbbi cihaz
piyasasını fiat ve kalite bakımından takip edemeyen ve kabul
muayenelerinde cihazın kalitesini ölçemeyen kuruluşlara, 
satıcılar cihazlarını kolaylıkla yüksek karla satabilmektedir. 
Ayrıca bu kuruluşlara, demode ve hatta tamir edilmiş cihazlar 
yeni olarak yüksek fiatla satılmaktadır.

Yıllık bütçe uygulamaları nedeni ile mali .sene sonu, cihaz
imalatçısı ve temsilcisi yerine aracı küçük kuruluşlar üç ayrı
teklif alma usulünü kullanarak kalitesiz malları kolayca 
yüksek fiyatlarla hastanelere satabilmektedir..

Bu durumu önleyebilmek için, hastanelerde tıbbi cihaz seçimi 
ve alımı başhekime bağlı başhekim yardımcısı yetkisinde, Biyo- 
Medikal Servis Müdürü alet seçimi, alımı ve ön ve kati kabul 
muayenesinden sorumlu olmalıdır.

Halen Biyo-Medikal Mühendislik Servisi olmayan hastanelerde 
tekliflerin değerlendirilmesi ve kabul. muayenesinin 
yapılmasında Biyo-Medikal Müşavirlik hizmeti veren kuruluşlar 
veya Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi veren üniversitelerden 
faydalanmalıdırlar. .

3-.2.Î.Î.Î.Î. TIBBÎ CÎHAS STANDARDİZASYONU
a. Kalite ve deney standardları

Tıbbi cihazlar, gelişen yüksek teknolojiye göre devamlı 
olarak yeniliklere uygun imal edildiği için, uluslararası {ISO) 
ve (IEC) ve ulusal standardlarm adedi azdır. Bu standardıarda 
esas olarak hastalar ve kullanıcıları kazalardan korumak :{ 
safety ) için anestezi cihazı, defibrilator, elektrokardiogram, 
ultrasound . tedavi cihazları, röntgen cihazları ve nükleer 
radyasyon gibi tıp cihazlarına aittir.

Tıbbi cihaz imalatçıları genellikle, cihazlarına ait KALİTE 
STANDARTLARI' nın tesbitini istememektedir. Bunun temel 
nedeni, aynı cihazdan alıcı ülkeye göre değişik kalitede mal 
yaparak satış karlarını artırabilmektir.

Tıbbi cihaz alımında, şartnameler de, varsa ISO, IEC, TSE ve 
imalatçı ülkenin milli standardına uygunluğunun belirtilmesi 
ve varsa imalatçı ülkenin veya TSE'nin kabul ettiği deney 
metodunun kabul deneyinde uygulanacağının yazılması gerekir.

b. Hastanelerde Aynı Marka ve Tipte Cihazların Kullanılması
t

Her hastanede, aynı marka tıp cihazının kullanılması, 
kullanım koruyucu bakım, ayar ve tamir işlerini kolaylaştırır ve 
cihazların kullanım süresini artırır.

Tablo: 46 - Tıbbi Cihaz İmalatçıları Hakkında B.Ü.Biyo-Medikal 
Mühendislik Enstitü'sünün İstanbul'da Sağlık 
Eakanlığı İçin Yaptığı Araştırma



Tıbbi cihaz: İmalatçı sayısı
Ameliyat lambası 24
Ameliyat masası 12
Anestezi cihazı 15
Aspiratör 24
EKG 15
Elektrokoter 14
Röntgen cihazı 17
Kuvöz 9
Galvani Faradi 9

tesbit edilmiştir. Bunun başlıca üç nedeni vardır:
1. Tıbbi cihaz endüstrisinin Türkiye'de gelişmemiş olması,
2. 'Son 4 yıl hariç Türkiye'nin devamlı bir döviz sıkıntısında 

olması,
3. Kamu kuruluşlarının satmalına yönetmeliğinin en ucuz teklifi 

seçme zorunluluğu.

Aynı marka ve aynı tip cihazların seçilerek, 
hastanelerimizde kullanımının da iki önemli sakıncası vardır. 
Başlangıçta toptan yapılacak ilk alımda bu cihazlar ucuza 
alınabilir, fakat yedek parça fiatları çok yüksek olur ve yeni 
atımlarda ise rekabet olamayacağı için fiatlar çok yüksek olur 
ve yeni gelişmiş cihazlar yarine, doktorlar demode cihaz 
kullanımına zorlanmış olurlar. Yeni cihazların bilhassa 
elektronik ve kompüterli cihazların fiatları devamlı azalmakta ve 
kaliteleri yükselmektedir. Bu durumda ilk satın almadaki ucuzluk 
avantajı da ortadan kalkacaktır. Ayrıca, sağlık kuruluşlarımız 
cihaz bakımından tek bir ülkeye bağımlı olur.

ÖNERİLER
1. Sağlık ocaklarında ve 50 yataklıya kadar olan 

hastanelerde ve yataksız ön teşhis ve acil tedavi yapan kamu 
sağlık kuruluşlarında kullanılacak tıbbi cihazların neler 
olduğunu, marka ve tiplerini tesbit edecek bir araştırmanın 
DPT veya SSYB tarafından yaptırılmalıdır. Bu araştırmada varsa 
Türkiye'de imal edilen cihazlara öncelik verilmelidir.

2. Yüksek teknolojisi ve yüksek fiyatı olan tıbbi 
cihazların kullanımı, koruyucu bakımı, kalibrasyonu ve tamiri 
özel ihtisası gerektirdiğinden, bunlarda marka ve tiplerin 
sınırlandırılmayarak, imalatçı ülkelerin sınırlandırılması ve bu 
cihazların;

a. üniversite hastanelerine,
b. Yüksek teknoloji teşhis kuruluşlarına,
c. Yatak adedi 500 ve daha fazla olan eğitim 

hastanelerine alınması,
d. Eu müesseselerin, cihaz seçim, şartname hazırlama, ön ve 

kati kabul muayenelerinin yapılmasında Biyo-Medikal 
Mühendisliği eğitimi veren üniversite veya Eiyc-Medikal 
müşavirlik hizmeti veren kuruluşlardan hizmet alma 
prensibinin benimsenmesi.



a. Mevcut Durum

Halen ülkemizde otoklav, santrifüj, dişçi cihazları, 
aspiratör gibi esası mekanik ve elektrokoter, diyatermi 
cihazları ve yoğun bakım monitörleri gibi elektronik cihazlar 
yapılmaktadır.

Tıbbi cihazların ülkemizde çok yüksek karla satışı 
yerli imalatı teşvik edici en iyi bir faktör olmakla beraber, AT 
toplumuna katılınca, yerli cihaz imalat kuruluşlarından KALÎTE 
VE FÎYAT bakımından dış ülkelere rekabet edemeyenlerin ömrü kısa 
olacaktır.

b. öneriler

1. Tıbbi cihaz üretimi her türlü teşvikten faydalanmalı,
2. ihracat imkanlarını sağlayacak yabancı kuruluşlarla 

işbirliği teşvik edilmeli,
3. Tamir edilerek yenileme (Recondition) imalatı teşvik 

edilmeli,
4. Yerli ve ithal malı tıbbi cihazların kalite muayenesi 

ve kalite belge sisteminin kurulması, uygulanması esaslarını 
tesbit için DPT tarafından TSE, Sağlık Bakanlığı ve B.Ü.BME 
Enstitü temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon 
kurulmalıdır.

EK - 4. DOÇ.DR.ZİYA ÎDER’ÎN RAPORU
2.1. TÜRKİYE'DE TIBBÎ CİHAZLARIN ENVANTERİ

Türkiye'de tıbbi cihazlarla ilgili envanter
çalışmalarının ne durumda olduğu incelendiğinde ne Türkiye 
çapında ve ne de ilgili kuruluşların kendi bünyeleri içinde 
tıbbi cihazların durumunu takip etmeye yönelik modern bir 
envanterin olmadığı anlaşılmaktadır. Yapılmış ve yapılmakta 
olan çeşitli çalışmaların kapsam ve ana sonuçları aşağıda 
çıkarılmıştır.

2.1.1. DPT’NÎN ÇALIŞMALARI
DPT Sosyal Planlama Başkanlığı koordinatörlüğünde daha önce 

kurulan bir özel ihtisas komisyonu Türkiye'de tıbbi cihazların 
alimini düzene sokmak için çalışmalar yapmış ve yapılan 
uygulamalara dair Ocak 1988 tarihli bir rapor ilgili DPT 
uzmanlarınca derlenmiştir. Bu rapordaki bazı veriler konunuzla 
ilgili önemli bilgileri oluşturmaktadır.

1984 yılında ülkemizde bulunan 725 sağlık ünitesinin % 48'i
için 1728 adet tıbbi cihaz talebinde bulunulmuş, bunların % 
98'inin alınmasına DPT tarafından izin verilmiş ve bun]arın 
462'sinin alımı kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir. Alımı 
gerçekleştirilen tıbbi cihazların toplam değeri 1984'de 2,8 
MilyarTL. (6,3 Milyon ABD Doları} idi. Demek ki 1984 yılında 
kuruluşlarca ifade edilen tıbbi cihaz ihtiyacı 1723 adet ve 12,5 
milyar TL. bedelli iken bunun ancak dörtte biri gerçekleşmiştir.



û halde 1984'de tıbbi cihaz ihtiyacı büyük çapta karşılanmış 
durumdadır.

1984 yılında alımı yapılan cihazların % 55'i Ankara,
İstanbul ve İzmir illerimize aittir. Eu durum tıbbi cihazların 
üç ana ilimizde yoğunlaştığının bir göstergesidir.

Alımı yapıian cihazların % 52'si üniversitelerce, % 27'si
SSYB tarafından ve % 6'sı SSK tarafından alınmıştır.

DPT bünyesinde kurulan söz konusu komisyon tarafından 
ayrıca, alımı gerçekleştirilen tıbbi cihazlar hakkında bir bilgi 
formu hazırlanmış ve kuruluşlara gönderilmiştir. Ancak bu anket 
tam anlamıyla gerçekleştirilmemiş ve sonuçlar irdelenmemiştir. Bu 
komisyonun envanter konusunda başlattığı çalışmalar ve diğer 
öneriler maalesef DPT'nin uygulayıcı bir kuruluş olmaması 
sebebiyle ve konunun DPT tarafından işlerliği olan bir başka 
kuruma görev olarak verilmesi girişiminde bulunmaması 
sebebiyle maalesef değerlendirilmemiştir.

Ancak, yukarıda verilen bazı sonuçlar da göz önüne 
alındığında, bir envanter çalışmasının ne kadar değerli sayısal 
bilgiler verdiği ortaya çıkmaktadır. DPT'nin tıbbi cihaz 
alımlarına izin için kullandığı bilgi formları incelendiğinde 
esasen kuruluşların tıbbi cihaz alımı ve kullanımı ile ilgili pek 
çok sorunun istatistiki olarak irdelenebilmesinin mümkün olduğu 
da gözükmektedir.

2 . 1 . 2 .  SSYB'RÎJf CSLIŞMAtAilI

SSYB'de devamlı takip amaçlı bir envanter yoktur. SSYB îdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca zaman zaman mevcut cihazların 
envanteri çıkarılmaktadır. Son olarak 1987 yılındaki durum 
çıkarılmış ve bulgular bu daire başkanlığının 1985-86-87 yılları 
çalışmalarını içeren raporunda yer almıştır, söz konusu envanter 
çalışması, kuruluşlardan tıbbi cihaz listelerinin temini, 
bunların tasnif edilmesi, ilgili föylere işlenmesi ve 
istatistikler yapılması şeklindedir. Bu envanter modern anlamda 
bir envanter çalışması değildir, örneğin, herhangi bir anda 
mevcut cihazların adedini, çalışır olup olmadıklarını, tiplere 
göre adetlerini, tiplere göre ülkedeki dağılımlarını, bir 
kuruluştaki cihazların listesini değiştirme mahiyetinin ne 
olacağın';., cihazların yaşını ve bunun gibi mikro ve makro 
planlama ve uygulama için çok önemli bilgileri veren ve 
bunları kolayca günleyen 'dinamik' bir envanter değildir. 
Günümüzde böyle bir envanterin bilgisayarla yapılması gereği 
ortadadır. ■ t

SSYB raporundan elde edilen bilgi cihazların tiplerine göre 
har ildeki adedidir. Buna göre SSYB ünitelerinde toplam 36848 
tıbbi cihaz vardır. Bunlardan 902'si röntgen cihazıdır. Bunların, 
bu günün fiatları ile yenilenmesi halinde ne kadar tutacağı 
belli değildir.

2 . 1 . 3 .  SSK'HIM ÇAIIŞMAIARI

SSK merkez örgütünde 1986 yılında faaliyete geçirilen 
bilgisayarlı 'Stok Kontrol Servisi' yurt çapında sağlık
tesislerinde turama yapmış ve kuruluşlara gidilerek tıbbi
cihazların miktarları ve teknik verimlilik durumları tesbit



edilmiştir. Bu çalışma sonunda SSK'da faal tıbbi cihaz ısayısı 
16.924, arızalı tıbbi cihazlar 1086, hizmet dışı ve hurda tıbbi 
cihaz sayısı 1350 olarak tesbit edilmiştir. % 6 oranında
tesbit edilen arızalı oranının ünitedeki teknik elemanların 
yetersiz olması ve merkez kadronun da bütün Türkiye'ye 
yetemeyişinden kaynaklandığı tesbit edilmiştir. Ayrıca bu 
envanter çalışması sonunda 20 yıldır faaliyet gösteren pek çok 
SSK hastanesinin cihazlarının demode olduğu ve bu konuda büyük 
yatırıma ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

Gerek SSK ve gerekse SSYB envanter çalışmalarında kalorimet 
re, terazi v.s. gibi cihazlar ile ultrasonik görüntüleme 
cihazı ve röntgen cihazı gibi cihazlar adet yönünden aynı toplama 
dahil edilmişlerdir. Bu envanterde, karmaşık teknoloji içeren 
ve servis, kullanım, satın alma yönlerinden asıl problemleri 
yaratan ve bedelleri de tıbbi cihazlara harcanan paraların 
büyük kısmını meydana getiren cihazların ayrıca 
değerlendirilmeleri gerekir. Bu tip bilgilerin kolay çıkarılması 
daha önce de belirtilen 'dinamik' envanterlerin kurulması ile 
mümkün olacaktır.

2-1.4. ÜNİVERSİTELER VE DİĞER KURULUŞLAR

Ülkede mevcut tıbbi cihazların büyük bir kısmına sahip 
üniversiteler ve diğer (M.S.E, P.T.T., kamu kuruluşları) 
kurumlarda ayniyat kaydı ötesinde bir envanter tutulmadığı 
anlaşılmaktadır.

Maliye Bakanlığı Gümrük Tarife pozisyonlarına dayanarak 
ithal edilen tıbbi cihazların miktarını bulmak mümkün 
olmaktadır,

Tablo: 47 - İthal Edilen Tıbbi Cihazların Miktarı ve Tutarı ($)

1987(ilk ay) 15.764.697
1986 38.983.000
1985 39.264.000
1984 40.570.000

2.1.5. ÖNERİLER

Türkiye'de gerek sağlık ünitelerinde gerekse merkez 
kuruluşlarda gerçek anlamda bir envanter tutulmadığı tesbit 
edilmiştir. Bilgisayarlı bir uygulama sadece SSK'da son iki 
yıldır başlatılmıştır.

Bir envanterin tuttuğu bilgiler herşeyden önce doğrudan 
cihazları kullanan sağlık ünitesine1 faydalıdır. Sağlık, 
ünitelerimizde ayniyat yönetmeliklerinde tıbbi cihazlarla 
ilgili yeni düzenlemeler yapılarak, kişisel bilgisayar (örneğin 
IBM AT uyumlu bilgisayar) bazında devamlı günlenen envanter 
sistemlerinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu tip uygulamalar 
diğer ülkelerde vardır, örneğin EORI HEOS programı baz 
alınabilir.

Ayrıca ünitelerde bu sistemlerin verilerini peryodik olarak 
toplayan, ünitelerin çalışmasını denetleyen, ünitelere sistem 
danışmanlığı yapan ve bilgi akış standardını tespit eden merkezi



bir Örgüte ihtiyaç duyulmaktadır. ülke çapında bilgilerin 
derlenmesi ve rapor edilmesi de bu örgütün görevi olacaktır.

2.2. TIP CİHAZLARININ SEÇİMİ VE SATIN ALINMALARI

Tıbbi cihazların satın alınması devlet kuruluşlarında 2886 
sayılı ihale kanunu, SSK'da kendi satın alma yönetmeliğine göre 
yapılmaktadır. Hepsinde de bir ürünün satın alınması için, önce 
bir şartname hazırlanması gerekliliği vardır. Teklif 
değerlendirme aşamasında da en ucuz değil en uygun ürünün 
alınması gerektiği ve bunun belgelenerek mümkün olduğu 
belirtilmektedir.

Ancak, kuruluşlarımız tıbbi cihazların alımı için, satın 
alma yönetmeliklerinde genel olarak belirtilenler dışında usuller 
geliştirmemişlerdir. DPT'nin 17 Temmuz 1984 tarih ve 261-69-84- 
2687 sayılı genelgesinde tıbbi cihazların satın alınmasında 
uyulacak esaslar Tıbbi Cihaz İhtisas Komisyonunca hazırlanmış 
şekliyle kuruluşlara bildirilmiştir. Bu raporda şartname 
hazırlama komisyonun teşkili, çalışma şekli, hazırlanacak 
şartnamenin kapsayacağı konular ve alt başlıkları detayıyla izah 
edilmiştir.

Ayrıca gerekli gözüken bazı idari hususlar, tekliflerin 
sunuluş biçimi ve teklif değerlendirmenin esasları kaplanmıştır. 
Bu genelgede belirtilen esaslara uyabilmek herşeyden önce 
bunları uygulayabilecek elemanların kuruluşlarda mevcut olmasıyla 
mümkündür. SSK merkez örgütünde bir mühendis, üç yüksek
tekniker ve birkaç teknisyen şartname hazırlama faaliyetinde 
görev almaktadırlar, sağlık Bakanlığı'nda, merkez örgütünde, bir 
mühendis konunu idari yönlerini ve gerekli iletişimi kapsamakta, 
merkez örgütünde ayrıca bir ekip bulunmamaktadır, SSYE'nin 
şartname hazırlanması, teklif değerlendirme, kabul ve her 
safhada teknik danışmanlığı kapsayan cihaz alma hizmetini 5 
yıldır TYİH - TABOM örgütü yapmaktadır. Bu örgüt DPT'ce de
önerilen esasları uygulamaktadır ve 5 yıldır kullanılan
prosedürlerde gelişmeler olmuştur. Yazılan şartnameler şu anda 
bir bilgisayarlı şartname bankasında tutulmakta ve 
geliştirilmeleri çok hızlı olmaktadır. Edinilen tecrübeler 
göstermiştir ki teknik şartname hazırlama ve teknik açıdan teklif 
değerlendirme üst düzeyde teknik . bilgi birikimi 
gerektirmektedir. TABOM tarafından 1985-85-87 yıllarında 109 
adet şartname yazılmış bunlarla 869 adet cihaz alınmıştır.

Yine TAEOM'da edinilen bilgi birikimi göstermektedir ki, 
tıbbi cihaz atımlarında standardizasyon cihaz markasında 
değil, sadece ve sadece şartnamede istenen özellikler 
vasıtasıyla sağlanabilir.

Tıbbi cihazların doğrusunun seçimi, ancak doğru ve ciddi 
uygulanan satın alma ve tedarik usulleriyle bunları uygulayacak 
kalifiye elemanlarla olacaktır. şimdiye kadar yapılan 
uygulamalar ülkede bilgi birikimini sağlamayı amaçlayan ve 
gerçek ünitelerden kopuk merkezi örgütlerin kurulmasına yol 
açan çalışmalar olmuşlardır. Bunlar istenen sonuçları 
yaratmamışlardır. Halbuki bu konudaki asıl itici güç gerçek 
ihtiyaç sahibi ünitelerden gelecektir. Gerekli hizmetin 
üniversitelerimizden satın alınması mümkündür.
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üniversitelerimizde gerekli birikim olduğu gibi, ülkemizde doğru 
bir istihdam politikası ile gerekli hizmeti verebilecek 
elemanları bulmak mümkündür.

Sağlık ünitelerinin rasyonel ve verimlilik esasına göre 
çalışan yerler haline gelmeleri ön koşuldur. Bunun yanında 
sağlık ünitelerinin bütçelerinin uygun bir faslına, kuruluşun 
yıllık cihaz ihtiyacının bedelinin % 10'u kadar ödenek konulması 
suretiyle gerekl'i hizmetin satın alınması üniteler açısından 
imkan dahiline girecektir.

15 Z il DOÇ.DR.HAYRETTİN KÖYMEN ’ İM RAPORU

TIBBÎ CİHAZLARIN BAKIM ONARIM VE KALİBRASYONU ÎLE TIBBİ 
CİHAZLARLA İLGİLİ TEKNİK ELEMAN YAPISI

Sağlık teknolojisinin hızlı gelişmesi sonucunda, başarılı 
bir sağlık hizmetinin verilmesi için en önemli ön koşul, bu 
teknolojinin ürünü olan tıbbi cihaz ve metodlarm sağlık 
kuruluşlarında kullanılabilmeleri olmuştur. Ülkemizde her yıl 
milyarlarla ifade edilen harcamalar yapılarak tıbbi cihazlar 
ithal edilmekte fakat bu cihazlar verimli bir şekilde 
kullanılmamaktadır. Bunun birçok sebebi olmakla beraber, en 
başta bakım, onarım ve kalibrasyonlarınm yapılmaması 
gelmektedir. Bakım ve cnarımı yapılmadığı için hizmet dışı 
kalmış tıbbi cihazların sayısı çok kabarıktır ve bu sayı halen 
artmaktadır.

Sağlık kuruluşlarında bakım-onarım ve diğer Biyomedikal 
Mühendislik hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.

Batı ülkeleri hastanelerinde en az yirmi yıldır bu hizmetler 
organize edilmiş bulunmaktadır, öyleki, 'klinik ve biyo-medikal 
mühendislik' ile 'biyomedikal teknisyenlik' tanınan ve rağbette 
olan meslekler durumundadır.

Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihazların bakım- 
onarımında ve biyomedikal mühendislik hizmetlerinde çalışan 
teknik elemanlar gerek sayı, gerekse kalite bakımından 
gelişmekte olmasına karşın yeterli değildir. Kaliteli eleman 
temin edilememesinin sebeplerinin başında bu elemanlcirı 
yetiştirecek okulların olmaması ve son yıllarda kısıtlı ölçüde 
organize edilerek kurulmuş olmalarıdır. İkinci önemli sebep, 
sağlık kuruluşlarımızda iyi teknik elemanların yeterli kadroların 
oluşturulması amacıyla yöneticiler tarafından bilinçli ve azimli 
bir uğraşın verilmemesidir. Bir diğer önemli husus ise, tıbbi 
cihaz bakım-onarımı ve biyo-medikal mühendislik hizmeti veren 
birimlerin altyapı, cihaz, alet, çalışma yeri ve benzeri 
ihtiyaçlar yönünden son derece yetersiz ve uygun olmayan 
mahallerde çalışmaları ve sağlık kuruluşlarında bu birimlerin 
'ikinci sınıf' kabul edilerek gelişmelerinin teşvik 
edilmemesidir. Sağlık kuruluşu yöneticilerinin uyarılmaları ve 
kendilerine çözüm yolları gösterilerek gerekli tedbirleri 
almalarının sağlanması gereklidir.

Yukarıdaki gerçekler, geç olmakla beraber, ülkenizde de 
saptanmış ve belirtilen tavsiyeler yıllardır ifcide 
edilmektedir. Ancak bu genel doğrular kısmen veya tamamen 
ifade edilmesine rağmen bugünkü, tıbbi cihazlanma açısından



yetersiz, örgütsüz ve atıl duruma gelinmiştir. Bir tek TYÎH 
dışında hiçbir hastanede önlem alınmamıştır, şu halde yapılması 
gereken, genel doğruları tartışmak değil, sağlık kuruluşu 
açısından ekonomik, hatta karlı bir örgütlenme biçiaıi olan 
TYîH'ndeki TABOM örneği izlenerek hastanelerde onarım yapmayı 
üstlenen merkezlerin kurulmasına vakit geçirmeden
başlanmalıdır.

Türkiye'deki biyo-medikal ve klinik mühendisliği henüz 
iyi tanımlanmış bir konu değildir. Elektrik mühendisliğinin 
rayına oturmuş ve yetmişli yılların başından bu yana 
üniversitelerimizde biyo-medikal faaliyetlerinin bulunmasına 
rağmen ancak son yıllarda klinik mühendisliğinin sağlık 
kuruluşlarında oluşturulması ciddi bir şekilde ele 
alınmıştır. Türkiye'deki klinik mühendisliğin gelişiminin temeli 
1982 yılında PDTü tarafından Türkiye Yüksek İhtisas 
Hastanesi’nde açılan ve kısa adı TABOM olan Tıbbi Aygıtlar Bakım 
Onarım Merkezi ile atılmıştır.

Hastane içinde kurulu bulunan TABOM'da ODTÜ'den iki 
öğretim üyesi merkezin kontrolünü üstlenmiştir. Sorumlu bir 
başmühendis ana laboratuvar ve büronun günlük çalışmasını 
yönetir. Bir satın alma elemanı hastaneden alınmıştır ve satın 
alma bölümüne teknik konuda yardım sağlamaktadır. TABOM'un 
bilgisayar faaliyetleri ayrı bir şekilde organize edilmiştir. 
Tıbbi teknolojinin genişliği, TABOM'u cihaz gruplarına ayırmaya 
yöneltmiş ve her mühendis yanında bir teknisyenle belirli bir 
tip cihaz gruplarından sorumlu hale gelmiştir. Yaklaşık 250 m2 
olan merkezde ortalama 25 kişi tam gün olarak çalışmaktadır. 
TABOM'un ana sorumluluğu hastanenin tıbbi cihazlarının bakım ve 
onarımını yapmaktır. îkinci büyük sorumluluğu ise Bakanlığın 
satın aldığı tıbbi cihazlar için- şartname hazırlamak ve sonra 
gelen teklifleri değerlendirmek, gerekli kabul ve testlerini 
yapmaktır. Diğer bir görevi, bakanlığa bağlı mühendis ve 
teknisyenlerinin bir kısmına belirli sürelerle merkezde eğitim 
vermektedir. Kursiyerlerin yeterli elektronik temel olmadığı 
için yoğun bir kurstan fayda sağlanamamaktadır, üç ay süreli 
pratik ve uygulamalı kurs çok daha faydalı olmaktadır ve üç 
yıldır bu eğitim uygulanmaktadır . TABOM bunlarla birlikte 
konu ile ilgili standartların ve emniyet prensiplerinin üzerinde 
Avrupa ve Amerika'da çalışma yapan bağımsız enstitüler ile 
irtibat kurmakta ve bu prensipleri cihazlar üzerinde uygulamakta, 
tıp personeline teknik konularda danışmanlık yapmakta ve 
bilgisayarlı uygulamaya yöneltmektedir. Geçen 6 yıllık süre 
sonunda böyle bir merkezin hastane içinde kurulması gerektiği, 
sağlık kuruluşlarının karşılaştığı problemleri bilmek için sağlık 
personeli (doktor, hemşire, idareci v.s.) ile beraber olunması 
olayları anında gözleyerek çözüm yolları aranması, kullanılan 
bütün cihazlara acil müdahele gerektiğinde yanında bulunulması 
anlaşılmıştır. Diğer taraftan servis verecek yeterli teknik 
eğitim almış teknisyen bulma sıkıntısı, temsilci firmaların 
yetersizliği tıbbi cihazların kullanım kapasitelerini
düşürmektedir. Bu durum hizmet verilecek hasta sayısını 
azalttığı gibi büyük miktarlarda gelir kaybına neden olmaktadır. 
Merkezde mühendis ve teknisyenlere verilen teorik, uygulamalı iç 
eğitim ve yurt dışı eğitimle bilgi beceri seviyesi yüksek 
tutularak bütün tıbbi cihazlar tam verimle çalışır halde



bulundurulmaktadır. ülkemizde sağlık kuruluşlarının sahip 
bulundukları cihazların genelinin Batı ve Japon yapımı 
olduğu gözönüne getirildiğinde merkezin önemli bir hizmeti 
verdiği ortaya çıkmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında tibbi cihazların bakım 
onarımı ile biyo-medikal mühendislik hizmetlerinde görev 
alacak teknik elemanların özel nitelikleri, 200, 500 ve 1000
yataklı sağlık kuruluşları ile merkezlerde kurulacak birimlerin 
görevleri, asgari kadro sayıları ve bu birimlerin neler olması 
gerektiğine dair öneriler aşağıda verilmiştir. Hemen belirtilmesi 
gereken husus, biyomühendislik birimlerinin sağlık 
kuruluşlarındaki diğer teknik hizmetlerden (inşaat, klima, 
tesisat v.s.) sorumlu olmamaları ve idari yönden doğrudan 
yöneticiye bağlı olmaları gerektiğidir.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULACAK BÎTOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BİRİMLERİ 
GÖREVLERİ, GÖREVLERİN NİTELİKLERİ VE ASGARİ KADROLARI

BİRİMLERİN ASGARİ KADROLARI
200 YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA kurulacak Biyomedikal 

Mühendislik Biriminde en az şu elemanlar çalışmalıdır:

1 Sorumlu Mühendis
1 Mühendis
1 Röntgen cihazları Teknisyeni
2 Elektronik Teknisyeni
1 Mekanik Teknisyeni
1 Elektrik Teknisyeni

500 YATAKLI SAĞLIK KURULUŞUNDA kurulacak Biyomedikal
Mühendislik Birimi en az şu elemanlardan meydana gelmektedir:

1 Sorumlu Mühendis
4 Mühendis : 1. Görüntüleme ve İzleme Cihazları

2. Radyoloji Cihazları
3. Elektromekanik Grubu cihazlar
4. Klinik Kimya ve Optik cihazlar

12 Teknisyen : Her mühendise bağlı 3'er adet teknisyen

1000 YATAKLI SAĞLIK KURULUŞUNDA kurulacak Biyomedikal
Mühendislik Eirimi en az 500 yataklı sağlık kuruluşundaki 
kadar elemandan meydana gelir. Kuruluşun cihaz sayısı ve
özelliğine göre mühendis ve teknisyen sayısı arttırılacaktır.

S.S.Y.B., S.S.K. ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN MERKEZ
ÖRGÜTLERİNDE kurulacak Eiyomedikal Mühendislik Biriminin sahip 
olacağı minumum yapısı şöyle olmalıdır.



SORUMLU
BÜRO

YARDIMCI
Eğitim ve Planlama Görüntüleme ve izleme Satın Almaya Yardım ve 
Bölümü A.1. Cihazları Böl.B.l. Planlama Teknik Böl.c.l
Araştırma ve Plan. Röntgen ve Nükleer Tıp 

Cihazları Bölümü B.2.
Elektromekanik Cihazlar 
Bölümü B.3.
Klinik Kimya, Analiz ve 
Diyaliz Cihazları Böl.B.4.
Ameliyathane ve Yoğun Eakım 
özel Cihaz ve Sistemleri 
Bölümü B.5.
Fizik Tedavi Cihazları 
Bölümü B.6.
Dişçilik Cihazları Bölümü 
B.7.
Optik Cihazlar Bölümü B.8.

Bu şemalardaki A.I., A.2., E.1.,...E.8., ve C.1.bölümleri 
için birer mühendis, A.3. için kütüphane memuru ve büro için 
yeterli sayıda sekreter ve daktilo istihdam edilmelidir. Bu 
elemanlar, merkez örgütünün minimum görevlerini yerine getirmesi 
için gereken elemanlardır. Merkez biriminde istihdam edilen 
teknisyen sayısı, sorumlu ve yardımcının dışındaki mühendis 
sayısının iki misli olarak hesaplanır. Kuruluşun ihtiyacına 
göre eleman arttırılmalı, yeni bölümler açılmalı ve, her 
bölümdeki eleman sayısı düzenlenmelidir.

Üniversitelerde kurulacak Biyomedikal Mühendislik 
Birimleri üniversitelerin Tıp Fakültesinin ve hastanelerin 
ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Tıp Fakültelerinde kurulacak 
birim en az SSK, SSYB ve Silahlı Kuvvetler merkez örgütlerinde 
kurulacak birim kadar olmalıdır.

BÎYOfFDÎKAL MÜHENDİSLİK BİRİMLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK 
ELEMANLARIN NİTELİKLERİ

Birim sorumluları, yardımcıları ve birimlerde çalışan 
mühendisler tercihan elektrik ve elektronik mühendislik eğitimi 
,Örmüş veya bu konuda deneyimli mühendisler olmalıdırlar. 
Elektrik - elektronik mühendisliği lisans ve biyomedikal yüksek 
lisans derecesine sahip mühendisler özellikle tercih edilmelidir. 
Bunun yanında makina mühendisi, fizik mühendisi ve 
kimyacıların bu birimlerde görev yapmaları ihtiyaca göre mümkün

Bölümü A.2. 
Kütüphane A.3.



olabilir.
Mühendislerin teknik literatürü izleyecek .ve bu konuda 

mektup, rapor, görüş yazacak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekir. 
Elemanların İngilizce bilmeleri-, ve, öğrenmeleri. izlenecek maaş 
politikası ile- ısrarla teşvik edilmelidir. Su teşvik 
teknisyenlere de mümkün olduğunca sağlanmalıdır. Yabancı dil 
bilgisi olmayan bir mühendisin bu birimlerde görev yapması 
mümkün değildir.

Birimlerde görev yapacak mühendislerin 'atelya tecrübesi 
olan, genel mülahazalar yerine doğrudan cihaz onarimi yapacak 
kişiler olmaları gerekmektedir. Bu mühendislerin, teknik 
şartname işinde çalışırken mevcut cihazların özelliklerini ölçme 
ve Özellikleri kantitatif .olarak kıyaslamalarını sağlayacak 
teorik ve pratik, mühendislik .bilgileri ile 'teçhiz edilmiş 
olmaları gerekir . Hayat bilimleri kökenli olan kişilerin. 
Biyomedikal Mühendislik Yüksek Lisans derecesi almaları, bunların 
yukarıda belirtilen becerileri kazanmalarını 'sağlamamaktadır. Bu 
kişilerin tıbbi cihaz -firmalarında satış servislerinde (ki halen 
pekçok kimya mühendisi bu yönde çalıştırılmaktadır.) .istihdam 
edilmeleri sözkonusudur. Veya•'özel hallerde kendi konularında 
çok iyi araştırmacılar, olmaları mümkündür. Teknisyenler en 
az endüstri meslek lisesi elektrik, elektronik' veya torna- 
tesviye bölüşlerinden mezun oi .rlar.;Bir biyomedikal' 

■ oku! an a r. bu konuda' kurs görmüş olanlar
tercih.edilmelidir.
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a. Kuruluşdaki tıbbi cihazların bakım--anarım- 
kalibrasycnlar.ini bir düzen içinde yapmak.,kendi olanaklarının 
yetmediği durumlarda kuruluş dışından veya bir üst kuruluştan 
alınacak hizmeti belirlemek, yaptırmak ve denetlemek.

b. cihaz seçimi, teknik şartname hazırlama," cihazların
muayene ve kabulu konularında merkez örgütündeki Biyomedikal 
Mühendislik Biriminin belirleyeceği görevleri yerine getirmek.

c. Tıbbi cihazlar ve tıp teknolojisi konularında teknik
danışmanlık yapmak, cihazlarınç .emniyetle kullanılmaları için 
tedbirler almak, bu konuda kuruluş bünyesinde eğitim yapmak.

d. Kuruluş bünyesinde fnevcut cihazlar içiri ve birim 
laboratuvarlarıaın ihtiyacına cevap verecek bir dokümantasyon 
sistemi kurmak.

e. Yedek parça ve malzame ihtiyaçlarını tesbit etmek, ve
kuruluş satmalına örgütüne' bu ve diğer tıbbi cihaz 
konularında teknik yönden yardımcı olmak.

f. Biyomedikal mühendislik konusunda verilen veya gerekli
görülen diğer işleri yapmak.



SSYB, SSK VB TSK MERKEZ ÖRGÜTLERİMDE KURULACAK 
BİYOMEDİKAL MÜHEHDÎSLÎK BİRİMLERİMİN GÖREVLERİ

a. örgüte bağlı sağlık hizmeti veren kuruluşların tıbbi 
cihazlarının envanterini çıkarmak, bu cihazların durumlarını, 
sorunlarını hesaplayan bilgileri aktif bir dosyalama sistemi 
ile devamlı olarak takip etmek.

b. Tıbbi cihazların bakım onarım ve kalibrasyon 
hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin esaslarını belirlemek, bu 
hizmetleri planlamak, yürütmek ve denetlemek.

c. Kuruluşların yeni tıbbi cihaz taleplerini değerlendirmek, 
yeni cihaz tahsisi için esaslar geliştirmek ve mevcut 
cihazların verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

d. Cihaz seçimi, teknik şartname hazırlama ve muayene 
ve kabul hizmetlerini yürütmek.

e. sözkonusu hizmetlerin hangilerinin merkez örgütünce 
yürütüleceğini ve taşra örgütlerinin sorumluluk ve yetkilerini 
saptamak.

f. Merkez ve taşra birimlerine alınacak elemanların seçimini 
yapmak, hizmet içi eğitimlerini planlamak ve yeni insangücü
yetiştirilmesi için eğitim ihtiyaçlarını ilgili kuruluşlara 
bildirmek.

g. Cihaz seçimi, ülke şartlarına uygun teknolojinin 
belirlenmesi amaçlarına yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve 
yaptırmak.

h. Tıbbi cihazlarla . ilgili emniyet konuları ve diğer
konularda ülkelerarası standartları takip etmek, bunlarla 
ilgili öneriler geliştirmek ve ülke için zorunlu görülen 
standartların uygulanması için tedbirler almak, denetlemek.

ı. Tıbbi cihazların kullanımı ve yeni teknolojilerin
uygulanması konularında sağlık personeline seminer, kurs, 
uygulamalı 'öğrenim imkanları sağlamak, bu tip eğitim
faaliyetlerini yerine getirmek veya ilgili özel ve resmi 
kuruluşlara aracı olmak.

j. Mevcut imkanlarla yapılabilecek tıbbi cihazların 
geliştirilmesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

k. Ülkede tıbbi cihaz pazarlama ve üretimi ile uğraşan 
şirketlerin teknik eleman ve altyapı yönünden sağlamaları 
gereken şartları tespit etmek ve ilgili mercilere iletmek.

1. Merkez örgüte bağlı sağlık kuruluşlarının 
kullanacakları tıbbi cihazların sayı, kapasite ve özellikler 
yönünden planlanması çalışmalarına teknik yönden katılmak.

ÜNİVERSİTELERDE KURULACAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BİRİMLERİMİN
GÖREVLERİ

Üniversitelerde kurulacak Biyomedikal Mühendislik
Birimleri, diğer kuruluşların merkez örgütlerinde kurulan 
birimler ve 200, 500 ve 1000 yataklı sağlık kuruluşlarında
kurulan birimler için belirtilmiş olan görevleri yaparlar.

ASGARİ ALTYAPI HARCAMALARI
Yukarıda konu edilen Biyomedikal Mühendislik

Birimlerinin kurulabilirliğini sınırlandıran en büyük etken



kanımızca istihdam edilecek elemanlara ödenecek ücret 
konusunun pek çok kamu kuruluşu için çözümlenmemiş olmasıdır, 
özellikle lisan bilen mühendisin temini doğrudan doğruya ve 
sadece piyasa rayicinde ücretlerin ödenmesi ile mümkündür, o 
halde bu elemanlar sözleşmeli olarak işe alınmalı ve kamu 
kuruluşlarına bu amaçla sözleşmeli personel kadroları 
verilmelidir.

İyimser olmak için nedenlerden biri işe diğer altyapı 
gereksiniminin çok az olması ve esasen sağlık kuruluşlarımızda 
mevcut olmasıdır. 200 yataklı sağlık kuruluşu için gereken en 
az 100 m2 laboratuvar alanı ve bir büro odasıdır, çok önemli olan 
bir husus ise bu laboratuvarm kesinlikle bodrumda veya hastane 
doktorlarının pek uğramadığı bir yerde olmaması gerektiğidir. 
Hastane doktorları görevli mühendisler ile diyalog kurabilmeli, 
mühendis ise kendini hastanenin önemli bir elemanı olarak 
hissetmelidir. Bu psikolojik faktöre önem verilmemesinden dolayı 
pek çok birimler kurulma aşamalarında sekteye uğramışlardır. 
Sözkonusu birimlerin üst katlarda olmaları teknik yönden bir 
sakınca yaratmamakta, bilakis kliniklere yakın olacağından 
avantaj sağlamaktadır.

Laboratuvarda kullanılacak çalışma masaları ve diğer 
mobilya kamu kuruluşlarımız bünyesinde var olan ve ufak 
tadilatla çalışmaya uygun hale gelecek tiptedir. Laboratuvarda 
kullanılacak elektronik ve mekanik ölçme aletleri ise yurt 
içinden kolaylıkla satın alınabilen cihazlardır, öncelikle,

1 adet sinyal jeneratörü (0-1 MHz)
1 adet osiloskop (0-10 MKz)
2 adet multimetre

ve el aletleri ile sözkonusu laboratuvar hemen çalışmaya 
başlayabilir. Daha sonra ne gerekiyor ise■ (örneğin sanayi 
bölgesine yakın bir yerde laboratuvara torna alınması iyi 
hesaplanmalıdır) diğer elektronik ve mekanik cihaz ve aletler 
laboratuvara alınabilir. Esasen kuruluşlarımızın pek çoğunda bu 
demirbaş ve malzemeler mevcuttur.

EK - PROF.DR■ KRTUĞRÜL YAZGAN'IH RAPORU

B. TIBBÎ CîHASLARIN BAKIM-ONARIM-KALÎBRASYONU VE TEKNİK 1 DEKAN
YETİŞTİRME KOMİSYONU

üyeler: Prof.Dr.Ertuğrul Yazgan (Koordinatör)
Prof.Dr.Baha Tekeli 
Doç.Dr.Yekta Ülgen 
Doç.Dr.Halil Özcan Gülçür 
Doç.Dr.Hayrettin Köymen 
Hami Türkeli 
Şükrü Güner

ÎTÜ
E.Ü.Tıp Fak
B.Ü.BME
3.Ü.BKS
ODTÜ
SSYB
SSK



a. KALİSRASYON
Tıbbi cihazların özelliğine göre muayyen zamanlarda

kalibrasyonu yapılmaz ise, cihazlarla yapılan ölçülerin ve
analizlerin verdiği neticeler yanıltıcı olduğundan, hastaya doğru 
teşhis konması tesadüfe bağlı kalmaktır. Bu da, teşhis süresini 
uzatmakta ve tedavi masraflarını arttırmaktadır.

Kalibrasyonu yapılmayan tedavi cihazları da hastayı 
kötüye götürmektedir. Tıbbi cihazların kalibrasyonu, özel bilgiye 
ve bazen özel cihazlara bağlıdır. Genellikle cihazların 
kalibrasyon, zamanları ve metodları kullanım ve bakım el 
kitaplarında mevcuttur.

B.O. Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü SSYB'na ait
hastanelerde yaptığı araştırmalarda genellikle, tıbbi cihazların 
kalibrasyonunun yapılmadığını ve bakımını yapan teknisyenlerin 
bilgi ve tecrübeleri olmadığı için kalibrasyonu yapmadıklarını 
tesbit etmiştir.

b. BAKIM m ONARIM

Tıbbi cihazların arızasını asgariye indirmek, kullanım 
süresini uzatmak, onarım masrafını asgariye indirmenin birinci 
şartı insan sağlığında olduğu gibi KORUYUCU BAKIMININ muntazam 
ve cihaz için tesbit edilen zamanlarda yapılmasıdır. Maalesef, 
B.O. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nün İstanbul'da SSYB ve 
Üniversite hastanelerinde yaptığı etüd ve uygulamada, tıbbi cihaz 
kullanıcılarında KORUYUCU BAKIM nosyonunun teşekkül etmediği 
tesbit edilmiştir. Bu durum genel olarak diğer hastanelerde de 
mevcuttur.

Tıbbi cihazlar bozulduğu zaman, onun hemen tamir 
edilebilineceği tahmin edilerek genellikle bilgisiz, yetkisiz 
usta ve teknisyenlere tamir için verilmektedir.

Bu yanlış uygulama sonucu, hastanelerimizde kullanılmayan 
cihazların tutarı 200.000.000 dolar olarak tahmin edilmektedir. 
En önemli konulardan biri de, teknisyenlerin tamir ettikleri 
cihazları tamirden sonra elektrik kaçak akımı bakımından durumunu 
tesbit etmedikleri ve cihaza ait kontrol devre elemanlı 
devreden çıkararak önemli kazalara sebep olduklarıdır. 
Yeni alınan pahalı cihazların garanti süresinde bile satıcıların 
genellikle gerekli bakım ve onarımı yapamadıkları veya 
cihazların onarım işinin çok uzun sürdüğü kullanıcılara 
belirtilmektedir.

Son üç yıldır, B.ü. BME'nin seminerleri mezunlarının 
çalıştıkları yerlerdeki etkinliği ve Enstitü'nün cihaz 
imalatçılarına yap tığı telkinlerle bazı büyük imalatçı 
firmalar satışlarını ve satış sonrası cihaz bakımını 
Türkiye'de kurdukları firmalarla yapmaktadırlar.

Ayrıca, tıbbi cihaz bakım ve onarımını yapan, bünyesinde 
biyomedikal mühendis, elektronik mühendis ve özel 
teknisyenleri olan müşavir müesseseler çalışmaya başlamıştır.

Boğaziçi üniversitesi, Biyo-Medikal Mühendislik
Enstitüsü İstanbul'da SSYB'nm büyük hastanelerde yaptığı 
Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri arasında bakım ve onarım



hizmetleri vers -;kte ve orta Doğu Teknik üniversit -si'cie ». kara’da 
Yüksek ihtisas Hastanesi'nde bakım ve • onarım h..ismeti vermektedir.

3.3. TÎBÜÎ k ASLARIN KULLANIM, BAKIM-ON.MtIM~KALlBH. SKAOJ VB 
DAYA ÇIKARILMASI ÎLE İLGÎLÎ ÖNERİLER ! .

a. KULLAKIM ÖNERİLERİ
1. Yüksek teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların k.İlanımı 

özel bir eğitimi gerektirmektedir. Bu eğitimi imalatçın...n veya 
imalatçı ile beraber Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi yapan 
üniversitelerin yapması hususu satmalma şartnamelerinde yer 
almalıdır. Hastanelerimizdeki cihazların teşhis hatalarının bir 
kısmı ve bozulmasının nedenlerinden biri kullanıcının cihazın 
çalışma prensibi ve özellikleri ve sakıncalarına ait en basit 
bilgilerle eğitilmesinden ileri gelmektedir.

2. Her yeni cihazın en basiti dahil, kullanımı imalatçı 
veya satıcı tarafından en az üç kişiye Öğretilmesi şartı 
şartnamelerde yeralmalıdır.

3. En basit cihazlar dahil, bütün tıbbi cihazların 
kullanım kitaplarından 3 adet Türkçesinin hastanede bulunması 
lazımdır. Bunların biri klinik veya bölüm şefinde, kullanıcıda 
ve üçüncüsünün hastane başhekimliğinde bulunması gerekir.

b. KALİBRASYON ÖNERİLERİ
1. Tıbbi cihazların yıllık kalibrasyon programı 

hazırlanmalı ve bu program hastanenin biyo-medikal servisince 
uygulanmalıdır.

2. özel kalibrasyon cihazının zaruri olduğu hallerde, 
kalibrasyon için cihaz imalatçısının veya satıcısının servisi 
istenmelidir. Aynı hizmet, biyo-medikal mühendisliği eğitimi 
yapan üniversitelerden de temin edilebilinir.

C. BAKIM VE ONARIM ÖNERİLERİ
1. Koruyucu bakımın kolay ve cihaz kullanım süresinin

arttırıcı en iyi ve en ucuz metod olduğunun kullanıcılara 
anlatılması ile ilgili B.Ü. BME tarafından İstanbul'da yapılan 
konferans, seminer ve yayınların Türkiye çapında arttırılması 
gereklidir.

2. Her hastanenin cihazlarına ait yıllık koruyucu bakım,
onarım ve yedek parça stok ve temin proramlarının varsa biyo- 
medikal servislerince hazırlanması yoksa, bu programların 
yapılması ve uygulanması için ve teknik personelin 
yetiştirilmesi için Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi veren 
üniversiteler'den faydalanılması gerekir.

3. Koruyucu bakım ve onarım programında, öncelik en
pahalı ve en yeni - cihazlara verilerek hastanenin cihaz
etkinliği kısa zamanda arttırılmalıdır. 4. Tıbbi cihaz bakım ve 
onarımı, o cihazların kullanım prensiplerini bilmeyen, usta ve 
teknisyenlere yaptırılmamalıdır. Bu hususta Türkiye'de eğitimi 
yapan üniversite ve yetenekli kadrosu olan müşavir 
müesseselerden hizmet alınmalıdır.



Tıbbi cihazların hurdaya çıkarılmasında iki ölçü 
kullanılır. Birincisi, yıllık bakım ve tamir masrafı cihazın 
değerinin % 20'sini aşması, İkincisi, cihazın demode olması, 
yeni cihazların daha üstün teşhis veya tedavi imkanını vermesi 
veya teşhis veya tedavi süresinin az olması, dolayısı ile 
teşhis veya tedavi zamanını ve masrafını azaltarak sağlık 
hizmetini daha ekonomik hale getirmesidir.

Hurdaya çıkarmada, ikinci ölçünün tesbiti özel etüde ve 
bilhassa yeni cihazların durumunu ve özelliklerini çok iyi 
bilmeye bağlıdır.

Tıbbi cihazların hizmet süresi, diğer sanayi cihaz ve 
araçlarda olduğu gibi, BANYO KÜVETİ EĞRİSİNE uyan üç çalışma 
devresi vardır.

Bir, doğum hastalık devresi diye adlandırılan birinci 
yılında, imalat ve montajda işçilik ve malzeme hataları meydana 
çıkar, imalatçılar bu süre için garanti verir ve KULLANIM HATASI 
HARiç malzeme ve işçilik hatasından dolayı bozulan veya kırılan 
parçaları ve hatta performansı düşük olan cihazları ücretsiz 
olarak değiştirir. İmalatçının bu hizmetini aksatmasını önlemek 
için de garanti şartlarını , yerine getirmemekten doğacak hizmet 
kayıplarının parasal ölçüleri yüksek tutulmalıdır. Gelişmiş 
ülkelerde bu masrafları karşılamak için imalatçı ve alıcıya 
sigorta satan kuruluşlar mevcuttur.

İki, arızasız normal çalışma süresi, bu süre genellikle 
5-6 yıldır. Ancak bu devrede koruyucu bakım ve ayarının 
belirli zamanda muntazam yapılması gerekir.
Hastalarda, kullanıcıların cihaz arızalarından meydana gelecek 
kazalara karşı cihazın özelliğine göre, örneğin anestezi 
cihazlarında defibrilatörde her kullanım devresinden önce, 
koruyucu bakımı ve ayarı yapılır.
üçüncü devre, cihazların arızalarının çoğaldığı yaşlılık
devresidir. Bu devre de, bakım masrafının cihaz maliyetinin % 
20'sini geçtiği zamandır. Bu cihazların hek'e çıkarılması
gerekir.

1. Hastanelerde satın alma tarihi bakımından 10 yılı 
geçmemiş ancak, çeşitli nedenle bozuk diye kullanılmayan
cihazlar ile kullanım yaşı 10 yıl ve daha yüksek olan cihazların
durumunu tesbit etmek üzere DPT'de bir özel komisyon 
kurulmalıdır.

Bu özel komisyon SSYB, SSK ve üniversite hastanelerince 
kullanılmayan, tamiri yapılamayan, kullanıra yaşı 10 yıldan 
fazla olan, cihazları hek'e çıkarılacaklar ve tamiri
yapılabilinecekler olarak iki grup halinde ayırmalıdır.

2. Tamiri yapılabileceklerden aynı marka ve tipte
olanların bir kısmının parçaları diğerlerine yedek parça
olarak rekondition yapılması için SSYE'nin İstanbul ve
Ankara'daki tıbbi cihaz bakım yerlerinde veya rekondition işine 
talip olacak özel kuruluşlarda onarımını ve onarım sonu 
kalibrasyon ve ayar muayenelerini yaparak yeni değerleri ile
h a g t - ı  prp verehilmelıdir.
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Tıbbi cihazlarla ilgili personel durumunu incelerken, 
hastanelerimizde mevcut cihazların ve bunların bakım ve 
onarım durumunu özetlemek gerekir. Bu konuda Prof.Necmi 
Tanyolaç'm 1986 yılında B.Ü.de yapılan (Yüksek Teknoloji'nin 
Getirdiği Biyo-Medikal Mühendislik Hizmetleri) tebliğinden bir 
özet aşağıda sunulmuştur. Yüksek teknolojinin getirdiği tıbbi 
cihazlar ve sistem son beş yıldır Türkiye'deki yeni gelişmelere 
ve problemlere neden olmuştur. Doktorlarımız, en iyi ve en yeni 
cihazları alarak hastalarına teşhis ve tedavide daha çok yardım 
etme gayreti' içindeler. Eu hususta, üniversite hastanelerimiz 
öncülük etmektedir. Ancak, bütçe imkanları kısıtlı olduğu için 
arzu edilen hedefe ulaşılmamıştır. Yeni üniversitelerin tıp 
fakülteleri daha şanslı durumdadır. Devlet hastaneleri yeni 
teknolojilerin getirdiği cihazların alınmasında üniversitelere 
nazaran çok geridedir. Yüksek teknolojinin getirdiği, hastayı 
uzun müddet hastanede yatırma yerine, teşhisi ve tedaviyi bu 
cihazlarla daha sağlıklı ve daha kısa zamanda,yapan küçük özel 
hastaneler ve özel teşhis merkezleri son 3 senedir hizmete 
başlamışlardır.

Bunların, son iki senedir, en modern cihazlara ve bu 
cihazları kullanmada yetkili uzman kadrolara sahip olduklarını 
ilanlar ile ve uygulamalar ile halka duyurduklarını- ve başarılı 
olduklarını görüyoruz. Amerika'da uygulanan yüksek teknolojinin 
getirdiği, evde kolayca kullanılabilen (Home-Care) cihazlarına ve 
tıbbi cihaz kiralama sistemine rastlanmamaktadır. Elektronik 
tansiyon aleti bir başlangıç olarak, bazı evlere girmiş 
bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü 
olarak, İstanbul'da Sağlık Bakanlığı’na bağlı beş hastanede 
yaptığımız Biyo - Medikal Mühendislik hizmetlerine ait bazı 
hususları belirtmek isterim.

Beş hastanenin, fiili yatak adedi, doktor adedi, servis 
adedi, tıbbi cihaz adedi, bunların rayiç değeri, çeşitleri, 
1986 yılında Enstitümüzce tamiri ve ayarı yapılanların adedi ve 
bu adede göre cihaz servis, cihaz-doktor, cihaz-yatak oranları 
aşağıda gösterilmiştir;

Tablo: 48 - B.Ü.Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitü'sünün
İstanbul'da Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Beş Hastanede 
Yaptığı Araştırmada Elde Edilen Bulgular
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Yatak
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441 5.32 102 120 27 21.0 1.97 0.42
691 245 20 

2.82
352 5.34 65 108 30 17.6 1.43 0.52

444 119 14 
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273 1.76 90 56 20 19.5 2.29 0.61
360 82 15 

4.3
181 48 59 65 36 12.0 2.20 0.50

300 35 14 
8.57

113 2.50 51 56 49 8.1 3.22 0.37

(1) Fiili
(2) Milyar TL.
(3) Yatak/Doktor
Notlar : Bıı cihazların 1986 yılına kadar elektriksel kazalara 

karşı güvencelik muayenesi ve koruyucu bakım yapılmamış. 
Bu tabloda görüldüğü gibi, cihaz tamiri bakımından en 
iyi durumda fakat çalışmalara başladığımız zaman en 
eski cihazların o hastanede olduğu söylenen 
3.hastanedir. Tamir edilen cihazın toplam cihaza oranı 
% 20, toplam cihaz-doktor oranı 2.29, toplam cihaz-yatak 
oranı 0.61, toplam cihaz-servis oranı 19.5'dir. Bu 
cihazların 1986 yılma kadar, kullanıcının ve 
hastanın elektrik güvenceliği muayeneleri ve koruyucu 
bakıra yapılmadığı tesbit edilerek koruyucu bakım ve 
güvence testleri yapılmıştır. Elektronik esaslı 
cihazların önemli bir kısmının, bu tip tıbbi cihazda 
tecrübesi olmayan teknisyenierce tamir ederken 
bozulduğu, bir kısmının parçalarının kaybolduğu ve bir 
kısmının da önemli fonksiyonlarının iptal edildiği, 
önemli bir kısmının da kalibrasyonsuz olduğu tesbit 
edilmiştir. Beş hastanede mevcut olan 1360 adet 
cihazın % 20’sinin (15 yıldan yaşlı) çok eski ve
demode, % 24'nün (6-15 yaşında) eski ve kısmen demode, 
geri kalan % 56'sının (1-6 yaşında) yeni olduğu
görülmüştür. Bunlar arasında, 40 yılın üstünde yaşlı 
demode röntgen cihazları, 35 yıllık anestezi 
cihazları, 2.5 yıllık kuvözler, 25 yıllık aspiratörler 
vardır. Eugünün yeni cihazları olarak, elektrönik 
koterJer, hastabaşı monitörleri birkaç spekrofotometre, 
defibrilatör ve teşhis ultrason cihazları bulunmaktadır.
Beş hastanedeki cihazlara ait bu durum bize:

1. Bu hastanelerimizde, yüksek teknolojinin gerektirdiği 
cihaz adedinin pek az olduğunu,



2. Mavcut cihazların, koruyucu bakımının ve ayarlarının 
yapılmadığını, bakım deyince bozulan cihazın herhangi bir 
teknisyen çağrılıp yaptırılabileceği görüşünün yaygın olduğunu,

3. Mevcut cihazların en az % 20'sinin hizmet dışına 
alınmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Yüksek teknolojinin gerektirdiği tıbbi cihazların en
kısa zamanda bu hastanelerce alınması için gerekli gayretler 
sarfedilmektedir. Eski cihazlara göre çok pahalı olan bu
cihazların şartnamelerinin tesbitinde, alımında, kabul 
muayenelerinde, kullanımında, koruyucu bakımında, ayar ve 
tamirinde hastanelerin Biyo-Medikal Mühendislik hizmeti veren 
müesseselerden faydalanmaları veya hastanelerinde Eiyo-Medikal 
mühendislik servislerini en kısa zamanda kurmaları gerekir. Aksi 
halde, hastanelerimiz verilen paranın karşılığı cihazları 
alamayacağı gibi, çalışmayan tıbbi hurdalarla karşı karşıya 
kalabilir.

Gelişen yüksek teknolojinin ihtiyacını karşılamak için 
Türkiye'de önümüzdeki 5 sene içinde 400 kadar Biyo-Medikal 
Mühendise ve 2000 kadar Biyo-Medikal Teknisyene ihtiyaç vardır. 
Halen Türkiye'de yurt içinde ve yurt dışında yetişmiş Biyo- 
Medikal Mühendis adedi 40 civarındadır. Bunun dışında, yalnız 
bakım ve onarımda ihtisası olan elektronik mühendislerin 
adedinin de 30 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Tıbbi cihazların 
onarımmda özel eğitim görmüş usta ve teknisyen adedi ise 150 
kadardır. Bunların bir kısmı MSB hastanelerinde, bir kısmı tıbbi 
cihaz satan müesseselerda bir kısmı da müstakil clarak 
çalışmaktadır. Bu teknisyenler, genellikle tek bir veya iki cins 
tıp cihazının onarımı için yetişmişlerdir.

Tıbbi cihaz imal eden gelişmiş ülkeler, tıbbi cihaz 
sattıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki cihazlarının bakım ve 
onarımınm imalatçı firmaların mühendis ve uzman teknisyenleri 
ile yapılmasının büyük kadrolar ve masraflar gerektiğini 
bilmektedirler.

Ayrıca, tıbbi, cihaz satan müesseseler gelişmekte olan 
ülkelerde en uygun ve en verimli cihaz seçimi ve bunların 
ön ve kati kabul muayenesini yapacak Eiyo-Medikal 
Mühendislerin olmadığını tesbit etmişler ve bu durumun onlara, 
satış fiatı ve kalite bakımından sağladığı avantajı kullanmaya 
devam etmektedirler.

Gelişmiş ülke tıp cihazı imalatçılarının bu görüşlerine 
ve arzularına uygun olarak, uluslararası kuruluşların desteği 
ile, gelişmekte olan ülkelerde tıbbi cihaz bakım vs onarım 
teknisyeni yetiştirme sistemleri kurulumuştur.

a. EBOEM
1979 yılında UNIDO'nun yardımı ile, Türkiye'de TUBITAK da 

(Elektronik Cihazların Bakım Onarım Eğitimi) EBOEM projesi 
başlatılmıştır.

Sanat enstitüsü hocalarından 12 kişilik bir grup 
Macaristan'a staja gönderilmiştir. Eunlar, staj sonu sanat 
enstitüsünde elektronik bölümünde ders verecek hocalara 
öğrendiklerini öğretmeye başlamıştır. 1962 yılında, MEB ye SSYE 
arasında yapılan anlaşma ile, Gebze'de, EBOEM'de Sağlık ve 
sosyal Yardım Bakanlığı'nm Eölge Depo ve Tamirhanelerindeki



teknisyenlere, tıbbi elektronik cihar, tamirine ait kurslar 
açılmıştır.

Ar gelişmiş memleketlerde bile beklenen neticeyi 
vermeyen ancak imalatçıların 'desteklediği bu sistem yedek parça 
temini, basit ayarlar dışındaki onarım ve kalibıasyon için 
imalatçıların mühendislerine gelme süresinin uzunluğu nedeni ile 
cihaz bakım ve tamiri çok pahalı bir sistemdir. Ayrıca, bu sistem 
cihazların kullanım süresini azalttığı için sağlık hizmetinin 
yetimini düşürmekte ve bozuk diye kullanılmayan cihazların 
adedi hastanelerde her yıl artmaktadır.

b) B.ü. elektrik bölümü hastanelerimizin tıbbi cihaz 
problemini hal eden gelişmiş ülkelerde yerli ve ithal malı 
cihazlarla ilgili çözüm yollarını o ülkelerde ,atüd etmiş ve 
Biyo-Medikal Mühendis yetiştirme programına 1979 yılında 
başlamıştır. îlk iki yıl Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünde 
son sınıf öğrencilerine seçmeli ders olarak tıp cihazları 
konularını ve Biyo-Medikal konulu tez çalışmalarını yaptırmıştır. 
1980 yılında Elektrik bölümünde Biyo-Medikal Mühendisliği Lisans 
üstü programına başlamıştır.

Ayrıca, 1981’de Biyo-Medikal Mühendisliği Araştırma 
Enstitüsü kurulmuştur.

2547 sayılı YÖK ve üniversiteler Teşkilat Kanunu ile 
1982 yılında Boğaziçi üniversitesi Biyo-Medikal Mühendisliği 
Enstitüsü Yüksek Lisans eğitim ve araştırma yapmak üzere 
kurulmuştur.

1982 yılında, bir tam zamanlı ve üç kısmî zamanlı öğretim 
üyesi olan Enstitü halen 13 öğretim üyesi 46 yüksek lisans 
öğrencisi olan ve her yıl ortalama 20 öğrenci mezun 
verebilen bir eğitim ve araştırma Enstitüsü1dür. Enstitü UNDP ve 
UNESCO yardımı ile yurt dışından 12 öğretim üyesi ' ve uzman 
getirmiş ve 12 öğretim üyesini de yurt dışında ihtisas ve etüd 
için yollamıştır. Enstitünün eğitim, araştırma tıbbi cihaz', 
kalibrasyon, onarım, ön ve kati kabul muayenesi yapacak ve 
hastalar ile cihaz kullananların kazalara karşı korunmasını 
sağlayacak (safety) deney ve ölçülerini verebilecek cihazları 
olan dört laboratuvarı, röntgen filmlerinin process metodunu 
teknisyenlere öğreten özel bir laboratuvarı ve kompüter sistemi 
vardır.

.Enstitüde ayrıca, tıp cihazları kullananlara, öğrencilere, 
araştırmacılara ve imalatçılara hizmet veren bir dokümantasyon 
ve enformasyon servisi vardır.

Enstitüde yapılan tezlerin adedi 40 ve araştırmaların adedi 
İŞ 1 yi bulmuştur. Enstitü Biyo-Medikal Mühendisliği Bülteni adlı 
yayınını üniversitelere ve sağlık kuruluşlarına yollanmaktadır. 
Enstitü, halen Amerika’da Biyo-Medikal Mühendislik eğitimi 
yapan üniversitelerin en önde olanları ile aynı duruma 
gelmiştir.1989 yılından itibaren UNESCO ve UNDP’nin önerisi ile 
bölgesel bir Enstitü haline getirilecektir.
C. ORTA DOST TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
d. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



Gelişmiş ülkeler 'içinde yeni olan tıbbi cihazla ilerili 
hastanelerde çalışması gereken Biyo-Medikal mühendislerin ve 
Biyo-Medikal teknisyenlerin hizmetlerini, Prof.Dr. N.Tanyelaç 
(Yüksek Teknoloji’nin Getirdiği Biyo-Medikal Mühendislik 
Hizmetleri) tebliğinden alınan aşağıdaki özette belirtmiştir.

Son yirmi yılda, yüksek teknolojinin getirdiği yeni teşhis 
ve tedavi cihazlarının hastanelerde kullanımı eksponensial 
bir hızla artmış bulunuyor. Bugün, birçok hastanede klasik tıp 
cihazları arasına girmiş olan, elektronik, elektromekanik ve 
kompüterli cihazlar on sene evvel yok idi.

Bunlar arasında, otomatik üç kanallı EKG, değerlendirici 
EKG, yoğun bakımda kullanılan özel monitörler, kalp-akciğer 
makinaları, otomatik defibrilatörler, telavizyonlu röntgen 
cihazları, digital angiografı, ultrason teşhis cihazları, 
kompüterli ve videolu nükleer tıp cihazları,oto analizörlsr, 
lazer cihazları, (CAT) bigisayarlı tomografi, (îîMR) Nükleer 
Manyetik Rezonans, (PET) Positron-Emisyon Tomografi gibi yüksek 
teknoloji kullananan cihazlar yer almaktadır. Bunlara yapay 
organlardan kalp pompası, portatif dializörler ve böbrek 
taşı kırma cihazı eklenebilir.

Tıp cihazlarında yüksek teknolojinin uygulanmasının dört 
amacı vardır.
1. Teşhisi inveziv olmayan metodlarla yapmak,
2. Teşhiste ve tedavide hatayı asgariye indirmek,
3. Teşhis ve tedavi süresini asgariye indirmek,
4. Teşhis ve tedavi cihazlarının hastaya olabilecek yan

etkilerini asgariye indirmek.
Tıp cihazlarında yüksek teknolojinin uygulanması

Amerika'da 1960 yılında, uzay araştırmaları yapan NASA'daki 
mühendislerle doktorların beraber çalışması ile başlamıştır. Son 
10 yılda elektronik teknolojisinde ve bilgisayarlardaki büyük 
gelişmelerin tıbbi cihazlara uygulanması ile doktorlar, teşhiste 
etkili fakat oldukça komplike olan cihazlara kavuştular.

Yüz ve daha fazla yataklı modern bir hastanede, bir hastaya 
beş kişilik bir kadro gerektirmektedir. Cihazların imalat 
endüstrisinde yarattığı yeni iş hacmi Amerika’da yılda sekiz 
milyar dolar'a ulaşmış bulunuyor. Yatak adedi az, yüksek 
teknoloji cihazı olan ve özel ihtisas sahibi bir ekibin çalıştığı 
teşhis merkezleri çoğalmaktadır. Bunlara ilaveten hastanede 
tedavide geçen zamanı azaltan ve sağlık maliyetini düşüren evde 
kullanılan (home-care) cihazlar artmaktadır.

10 yıl evveline kadar hastanelerde, başhekimlerin hastane 
içi işleri, doktorları, yardımcılarını yönetmek, hastaneye gelen 
hastaların ve hastanelerde çalışan personelin bütün ihtiyacını 
karşılayacak rahat ve temiz bir otel ve lokanta çalıştırmak ve 
röntgen, sterilizasyon, ameliyathane gibi klasik cihazların 
alınması ve devamlı çalışmasını sağlamak olarak kabul 
edilebilirdi. Cihaz alımı ve çalışmasının devamı diğer işler 
arasında oldukça az zaman alan bir hizmetti. Ayrıca, hastane 
bütçesinin en büyük payı, personel ücretleri, otel hizmetleri 
masrafları ve varsa, ilaç ücretleri idi. cihazların alım



ücreti ve bakım masrafları diğer unsurlara nazaran oldukça düşük 
bir oranda idi.

Bugün, yüksek teknoloji tıp cihazlarının, alış fiatı iki 
milyon ile iki milyar lira arasındadır. Bunların yıllık koruyucu 
bakım, ayar ve tamir ücreti de alış fiatlarmın % 5 ile % 10
arasındadır. Yüksek teknolojinin getirdiği tıp cihazları olan 
200 yataklı modern bir hastanenin yıllık bütçesi 100.000.000 
Dolar civarındadır. Eöyle bir hastanede mevcut tıbbi 
cihazların değeri 20.000.000 ile 40.000.000 Dolar arasındadır. 
Cihaz yatırım yüksek olan, yeni hastanelerde tıbbi etkinlik ve 
maliyet bakımından hastane başhekimi ve servis şeflerinin en 
önemli görevi, bu cihazların durmadan, doğru olarak 
çalışmasını sağlamaktır.

Bu da, cihaz alımında, kullanıcıların eğitiminde cihazların 
koruyucu bakımı, ayar ve tamirinde yeni yöntemleri getirmektedir. 
Eskiden doktorlar genellikle röntgen cihazı, EKG ve benzer 
cihazları seçerken bu cihazları kullanan meslektaşlarının ve 
kendisinin tecrübeleri yeterli olabiliyordu. Doktorların hem 
doktorluk yapmak ve hem de yüksek teknoloji kullanan 
cihazların özelliklerini,, çalışma prensiplerini, piyasada bulunan 
çeşitli tiplerini,yakında hangi tiplerin çıkacağını, normal 
fiatlarmın ne olduğunu, cihazların kullanım ve bakım 
problemlerini öğrenmelerini bekleyemeyiz. Yeni cihazlarla beraber 
hızla gelişen teşhis ve tedavi metodlarını devamlı eğitimle 
(contious education) öğrenme durumunda olan doktorlarımızın 
iki yıl özel bir eğitimle yüksek teknoloji öğrenmelerini 
düşünemeyiz.

Bu problemin çözümü, 19S0 yılında Amerika'da, Sağlık 
Bakanlığı' nın isteği ve yardımı ile üniversitelerde 
başlatılan Biyo-Medikal Mühendislik Eğitimi ile olmuştur.

BÎYO-MEDÎKAL MOHSM8ÎSİH HASTANEDEKİ GÜHEVÎ
Biyo-Medikal Mühendislerin hastanelerdeki görevi, 

hastanelerde teşhis ve tedavi için yüksek teknolojinin getirdiği 
ve getireceği tıbbi cihazların doğru ve devamlı kullanılmasında 
doktorlara yardım etmek, yeni cihazların, yeni tıbbi metodların 
ve yapay organların gelişmesinde doktorlarla beraber araştırma 
yapmaktır.

Eu hedefe ulaşabilmek için Biyo-Medikal mühendisler aşağıda 
belirtilen muayyen hizmetleri yapar:

1. Mevcut cihazların envanterini yapmak,
2. Mevcut cihazların koruyucu bakımını, güvencelik 

kontrolünü, ayarını, kalibrasyonunu ve tamirini yapmak,
3. Mevcut cihazların yedek parça stoklarını yapmak,
4. Doktorlarla beraber yeni alınacak cihazlarla ilgili:

a) Kullanım, teknik özellik ve maliyet açısından ön 
etüdleri yapmak,

b) Teknik şartnameleri hazırlamak,
c) Teklifleri değerlendirmek,
d) Alman cihazların, ön ve nihai kabul muayenelerini 

yapmak,
5. Mukaveleye ve şartnameye uygun olarak cihazların



kullanılacağı yere montajın yapılmasını sağlamak.
6. Kullanıcıların en iyi şekilde yetişmesini sağlamak ve 

kullanıcılar değişince yeni kullanıcılara gerekli eğitimi vermek.
7. 'loğun bakım ve acil servislerin gerektirdiği teknik 

yardım hizmetlerini 24 saat sağlamak.
8. Tıbbi cihazların devamlı çalışmasını sağlayacak yedek 

parça ve gereken yedek cihaz ünitelerinin stokunu yapmak.
9. Doktor araştırmalarına yardım edecek özel cihazlar 

temin etmek.
10. Yeni tıbbi cihazlara ait kalite garantisi ve kullanım 

müsadesine ait memleketlerin özel ve uluslararası standartları 
ve mevzuatı takip etmek.

11. Cihazların gelişen teknoloji gereği veya tamir masraf 
artışı nedeni ile kullanımdan çıkarılmasına karar vermek.

Biyo-Medikal mühendislerin, bu hizmetlerinde ve yapılan 
bakım ve onarım programlarında özel olarak tıbbi cihaz bakım 
ve onarımında yetişmiş veya hastanede Eiyo-Medikal Mühendis 
tarafından yetişmiş 3-4 teknisyene ihtiyaç vardır.

Kendi imalatlarının seçimi, kullanımı, bakımı ve onarımı 
(arazisi bizim bir iki ilimiz kadar olduğundan) kolayca ve kısa 
zamanda kendi teknik kadrosu ile yapabilmekte idi. Ancak, artan 
ithal malı tıbbi, cihazlar hastanelerde verimli ve devamlı 
çalışmamaktadır.

Eu durumu gören İngiltere, İsveç, Almanya, Hollanda ve 
Fransa üniversitelerinde Eiyo-Medikal mühendislik programlarını 
geliştirmektedirler.

öneriler

Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl için Eiyo-Medikal mühendis 
ihtiyacı 860 ve Biyo-Medikal teknisyen ihtiyacı 3100 olarak 
tahmin edilmiştir. Bu tahmin 200-400 yataklı hastaneler için 1 
EME ve 4 EMT, 400-600 yataklılar için 2 EME ve 6 BMT, üniversite 
hastaneleri ve 600'den fazla yataklı hastaneler için k 4 EME ve 
16 BMT ölçüsüne göre yapılmıştır. Bu itiyacın kısa zamanda 
karşılanabilmesi için:

a. Boğaziçi Üniversitesi EME ve EMT programının 
geliştirilerek yılda 50 EME Yüksek Lisans ve 100 EMT yetişme 
imkanlarının sağlanması, orta Doğu Teknik üniversitesi'nde EME 
yetiştiren müstakil bir bölümün kurulması ve yılda 25 BME 
yetiştirme imkanının sağlanması, İstanbul Teknik
üniversitesi'nde de BME yetiştiren bir bölümün kurulması ve 
yılda 20 BME yetiştirme imkanının sağlanması,

b. Marmara üniversitesi Meslek Okulu'nda yılda 100 adet 
BMT yetiştirme imkanlarının sağlanması,

c. Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda da yılda 
100 BMT yetiştirme imkanlarının sağlanması,

d. Halen SSYB ve SSK hastanelerinde tıbbi cihazla ilgili 
olarak çalışan mühendis ve teknisyenlere Boğaziçi 
üniversitesi'nde ve ODTÜ'de özel yetiştirme kursları açarak
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bunların en kısa zamanda hizmet becerilerinin arttırılması iğin 
gerekli program ve sözleşmelerin yapılması,

e. BME ve BMT’lerin yetişmesi için, a-b-c ve d olarak 
önerilen hususların uygulanması ve koordinasyonu için gerekli 
mevzuat düzenlemelerini ve mali desteklerini tesbit ve koordine 
edecek bir üst kuruluşun hemen kurulması,
Bu kuruluşta, DPT, SSYB, SSK temsilcileri ile E.Ü BME Enstitüsü, 
Orta Doğu Teknik üniversitesi Elektronik bölümü, iTü Elektrik- 
Elektronik Fakültesi, Marmara üniversitesi Meslek Yüksek okulu 
ve Dokuz Eylül üniversitesi Meslek Yüksek Okulu temsilcisi 
bulunmalıdır.

f. Boğaziçi BME Enstitüsü'nün eğitim programları ve 
öğretim üyesi bakımından ÎTÜ, Marmara üniversitesi ve Dokuz Eylül 
üniversitesi'ne yardım etmelidir.
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çok pahalı, gelişen ve değişen teknolojiye son derece 
bağımlılık gösteren tıp cihazlarının, ülkemizde alım işlemleri 
ve safhaları genel olarak şu şekildedir:
Yıllık yatırım teklifleri dönemi içerisinde ilgili sağlık 
kuruluşları tarafından 5 yıllık plan periyodu içerisinde 
yıllık makina teçhizat ihtiyaç programını gerekçeleriyle birlikte 
toplu olarak Devlet Planlama Teşkilatı'na bildirir (15 Temmuz 
tarihine kadar). Bunu müteakiben sağlık sektöründe yer alan 
kuruluşlar sıra ile yatırım teklifleri üzerinde görüşmelerde 
bulunmak üzere DPT’ye çağrılır (Ağustos-Eylül ayları).

Yatırı» ilkeleri, sektörün öncelikleri ve sektöre ayrılan 
tavan-tahsis imkanları dahilinde teklifler değerlendirilir. 
Yüksek Planlama Kurulu, TBMM Plan-Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel 
Kurulunda görüşüldükten sonra kanunlaşarak yürürlüğe girer (31 
Aralık'a kadar). Bundan sonra Yıllık Yatırım Projeleri 
listelerinin yer aldığı Yatırım Programları yayınlanır (DPT 
tarafından).

Daha önceden yayınlanan, yıllık yatırım bütçelerinin 
uygulanması ve izlenmesine dair Kararname hükümlerine göre 
yıl içinde projelerin uygulanmasına geçilir.

Ker kuruluş, yatırım bütçelerinde yer alan projeler ile 
ilgili uygulamalara diğer özel Kanun ve Kararları da göz önüne 
alarak geçebilir

sağlık Sektöründe yer alan SSYB, SSK, üniversiteler, MSB ve 
diğer Bakanlık ve Kuruluşlar özelliklerine ve tabi oldukları 
Kanun'lara göre tıbbi cihaz alımları için işlemleri başlatabilir. 
Bunun için ilk olarak kuruluşlar, alacakları cihazların bir 
listesi ve her cihaz için ayrı ayrı doldurulmuş Bilgi Formlarını 
Devlet Planlama Teşkilatı Tıbbi Cihazlar Daimi özel ihtisas 
Komisyonunun iznini almak üzere gönderirler (DPT'ye).

Bu cihazların gerekliliği, önceliği, kullanımı, bakımı, 
onarımı, teknik eleman durumu, yedek parça temini, garanti 
süreleri, ekonomikliği, finansmanı, fiatı ve benzeri konularda



değerlendirme yapıldıktan sonra DPT'nin uygun görüşü Kuruluşlara 
gönderilir.

Dış alımlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin 
alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığında vize işlemleri 
tamamlatılır. îlgili Kurum ve Kuruluşlar alınacak cihazlarla 
ilgili teknik şartnamelerini hazırlarlar. iç alımlar için 
Ticaret Odalarından 10 gün içinde fiat araştırması yapılır. Dış 
alım ise firmalara ilana çıkılır. Bunu müteakiben Kuruluşlar, 
özel Kanunları ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine 
göre ihaleye çıkarlar. Teklifler, ihale komisyonları tarafından 
incelenir, İdari ve Mali işler Daireleri tarafından bir 
değerlendirme yapılır. Sayıştay vizesi alınır. Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’ndan nakit alabilmek için Akreditif 
açtırılır. Saymanlık Merkez Bankası'na akreditif açar. Firmalara, 
elinde olmayan cihazlar için 5-6 aylık imalat müsaadesi verilir. 
Gelen cihazların teknik uygunluğu incelenir. Türk Standartları 
Enstitüsüne başvurulur. Dış alımlar genellikle fabrika 
teslimi, iç alımlar ise depo teslimi şeklinde gerçekleştirilir. 
Teknik şartnameler uygunluk belgesi için TSE'ne başvurulur ve' 
TSE damgası vurdurulur. Dış alımlarda malın gümrüğe gelmesiyle 
birlikte malın buradan çekilebilmesi için Taşıma, Sigorta, 
Ardiye Giderleri, Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu ve Fiat 
İstikrar Fonu ödemesi, Banka Teminatı, KDV hususlarını kapsayan 
ödeme ve harcamalarla ilgili işler tamamlanır. Eğer Kuruluş 
isterse ayrıca, DPT / Teşvik Uygulama Bakanlığına Teşvik almak 
için başvurabilir, üniversiteler ile SSK 2886 Sayılı Yasa1ya 
tabi olmadığından yukarıda belirtilen işlemleri özel 
mevzuatlarına göre yaparlar.

ÖNERİ
Görüldüğü gibi, bir cihazın alımı birçok safha ve 

işlemleri de gerektirmektedir. Eu bakımdan, Yıllık Yatırım 
Bütçelerinin belirlenmesinden sonraki safha ve işlemlerin kısa 
sürede tamamlanabilmesini temin için yetkilerle donatılmış bir 
ihtisas kurumu’nun teşekkülü zorunludur. Bu kurum ve kurul 
ilgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarla entegre bir şekilde 
çalışmalıdır, erekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
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SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK HİSMETLERİ ö.l.K.
TIBBİ CİHAZLANMA ALT KOMİSYONU 

3. ÇALIŞMA GRUBU İÇİN
RAPOR

ÇALIŞMA GRUBUMUZU İLGİLENDİREN TIBBİ CİHAZLARLA İLGİLİ 
MEVZUATIN ARAŞTIRILMASI SONUNDA YALNIZCA EKTE SUNULAN ŞU ÜÇ KANUN 
VE/VEYA NİZAMNAMEYE RASTLANMIŞTIR:

1. RADYOLOJİ, RADYUM VE ELEKTRİKLE TEDÂVt VE DİĞER 
FİZYOTERAPİ MÜESSESELER! HAKKINDA KANUN (KANUN NO: 3153, KABUL 
TARİHİ: 19/4/1937)

2. RADYOLOJİ, RADYUM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELER! 
HAKKINDA NİZAMNAME (KARAR SAYISI: 2/1807, KABUL TARİHİ 27/6/1939)



3. FİZYOTERAPİ VE BUNLARA EENZER MÜESSESELER HAKKINDA 
NİZAMNAME (KARAR SAYISI: 4/9326, KABUL TARİHÎ: 15/8/1957)

KABUL TARİHLERİ OLDUKÇA ESKİ OLAN BU KANUN VE NİZAMNAMELER 
İNCELENDİĞİNDE BUNLARIN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA CEVAP VERMEKTEN UZAK 
OLDUKLARI ANLAŞILMAKTADIR. BU KONUYLA İLGİLİ EN KISA ZAMANDA 
İLGİLİ KURULUŞLAR TARAFINDAN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN 
GEREKLİ YENİ MEVZUAT ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. 
BUNLARLA İLGİLİ BAZI ÖNERİLERİMİZ AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR.

ÖNERİLER

I. RADYODİAGNOSTİKTE KULLANILAN CİHAZLARLA İLGİLİ ÖNERİLER

BU TIP CİHAZLARIN DOĞRU ÇALIŞMASI, KULLANICILAR TARAFINDAN 
DOĞRU KULLANIMI VE SATIN ALINAN CİHAZLARIN DÜNYA STANDARTLARINA 
UYMASI HASTALARIN MARUZ KALDIKLARI ŞUA, DOĞRU TANI VE LÜZÜMSUZ 
SARFİYATIN ÖNLENMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. BU 
KONUNUN ÖNEMİ DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI BAŞTA GELMEK ÜZERE ÇEŞİTLİ 
KURULUŞLAR TARAFINDAN VURGULANMIŞ, UYGULANMASI GEREKEN KONTROL 
VE STANDARTLAR YAYINLANMIŞTIR (1). BUNLARIN DOĞRULTUSUNDA 
RADYODİAGNOSTİKTE KULLANILAN CİHAZLARLA İLGİLİ AŞAĞIDA SUNULAN 
HUSUSLARIN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ MEVZUAT HAZIRLANMALIDIR.

1. RADYODÎAGNOSTİK EÖLÜMÜNDS, RADYOLOG, RADYOLOJİ TEKNİSYENİ 
VE BÎYO-MEDİKAL MÜHENDİS/MEDÎKAL FİZİKÇİLERDEN OLUŞAN BÎR 'KALİTE 
KONTROL KOMİSYONU’ KURULMALIDIR. EÖLÜM ŞEFİ TARAFINDAN 
DENETLENECEK OLAN BU KOMİSYON ŞU GÖREVLERİ ÜSTLENMELİDİR:

A. KALİTE KONTROL İŞLEMLERİNİN DEMETİMİ
BÖLÜMDE CİHAZLARIN VE KARANLIK ODANIN KALİTE KONTROLÜNÜ 

ÜSTLENECEK ELEMANLARIN DEVAMLI OLARAK BULUNDURULMASINI SAĞLAMAK. 
BU KONTROLLERİ DENETLEMEK VE KALİTE KONTROL PROGRAMIMIN YÖNÜNÜ 
SAPTAMAK VE İZLEMEK.

B. PERİYODİK BAKIM VE SERVİS/TAMİR İŞLEMLERİNİ DEMETLEMEK, 
SERVİS MÜHENDİSLERİ ÎLE KALİTE KONTROL ELEMANLARI ARASINDAKİ 
KOORDİNASYONU SAĞLAMAK.

C. CİHAZ ALIMINDA GEREKSİNİMLERİ TESBİT ETMEK, CİHAZ 
SPESÎFİKASYONLARI KONUSUNDA TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETİNİ İLGİLİ 
KURULUŞLARDAN SAĞLAMAK.

D. CİHAZ MONTE EDİLİRKEN GEREKLİ TEKNİK KABUL TESTİNİ İLGİLİ 
BÎR DANIŞMAN KURULUŞA YAPTIRMAK.

E. DIŞLAMA ANALİZİ (REJECT AHALYSIS): YETERSİZ GÖRÜLEN
FİLİMLER BİR YERDE SAKLANMALI VE ÜZERLERİNDE ÇEKİMİ YAPAN 
TEKNİSYENİN ADI, TARİH, KULLANILAN RÖNTGEN VE BANYO CİHAZINA AİT 
BİLGİLER İŞARETLENMELİDİR. EN AZ AYDA BİR TOPLANMASI GEREKEN 
KALİTE KOMİSYONU/ YETERSİZ FİLMLERİN HANGİ NEDENLERDEN DOLAYI 
MEYDANA GELDİĞİ KONUSUNU İNCELEMELİDİRLER. SEBEPLER EULUNDUKTAN 
SONRA GEREKEN DÜZELTİCİ TEDBİRLER EN KISA ZAMANDA ALINMALIDIR.

2. RADYODİAGNOSTİK BÖLÜMLERİNDE KARANLIK ODA KERGÜN 
KONTROL EDİLMELİDİR. ÖZELLİKLE KULLANILAN BANYO KİMYASALLARININ 
KALİTESİ DENETLENMELİ VE GEREKLİ SENSİTOMETRİK TESTLER 
YAPILALIDIR.KARANLIK ODADA ÇALI ŞACAK PERSONEL İÇİN BU TESTLER 
İLGİLİ OLARAK YETKİN BİR TEKNİK KURUIHŞUN DÜZENLEYECEĞİ 
KURSLARDAN BAŞARI SERTİFİKASI ALMIŞ OLMASI KOŞULU GETİRİLMELİDİR.
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3. RADYODİAGNOSTÎK CİHAZLARIN YETKİN BİR TEKNİK KURULUŞ 
TARAFINDAN YILDA EN AZ BİR KEZ YILLIK TESTLERİ YAPILMALI, BU 
TESTLERİ SAĞLAYAMAYAN CİHAZLAR GEREKLİ ONARIM VE KALİBRASYON 
YAPILINCAYA KADAR MÜHÜRLENEREK SERVİS DIŞI BIRAKILMALIDIR. 
KONVANSÎYÖNEL CİHAZLAR İÇİN GEREKEN PERİYODİK TESTLER AŞAĞIDA 
VERİLMİŞTİR:

A. KASET VE RANFORSATÖRLER

IŞIK KAÇAĞI 
ULTRAVİOLE TESTİ 
-FİLİM/RANFÖRSATÖR TEMASI 
RANFÖRSATÖR HIZI

B. KARANLIK ODA

EMNİYET IŞIĞI AMPUL VE FİLTRESİ 
HAVALANDIRMA
TÜM YIL YAPILAN SENSİTOMETRİK ÖLÇÜMLERİN İNCELENMESİ 
EÖLÜMDE BULUNMASI MUTLAKA GEREKEN TERMOMETRE, SENSÎTOMETRE 
VE DENSİTOMETRE ÖLÇÜM ALETLERİNİN TESTİ BANYO 
KİMYASALLARININ KALİTE TESTİ IŞIK KAÇAKLARI

C. NEGATOSKOP *

IŞIK UNİFORMİTESİ 
ÇEVRESEL KOŞULLAR

D. KONVANSÎYÖNEL RÖNTGEN CİHAZI

KV TESTİ 
SEC.TESTİ
LÎNEAKİTE VE (İSTİKRARLI ÇEKİM) REPEATABILITY
IŞIK/ŞUAUYUM TESTİ
FİLTRE
BUKÎ
FOKAL SPOT

E. FLUORCSKOPİK CİHAZLAR

KONVANSİYONELTESTLER (D BÖLÜM)
YÜKSEK KONTRASTTA PEZOLÜSYON 
DÜŞÜK KONTRASTTA REZOLÜSYCN 
DO/SÜRE

YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİN TÜMÜNÜ YAPMAK GEREKLİ TEÇHİZAT VE 
EKSPERTİZ B.Ü.EİYO-MEDÎKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜNDE MEVCUTTUR. 
GEREK HASTANE PERSONELİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER, GEREKSE 
YILLIK TESTLER, EOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN TEKNİK DESTEĞİ VE 
DENETİMİ ALTINDA YAPILABİLİR.

II. KALİBRASYOKLARI BOZUK OLDUĞUNDA HASTANIN ÖLÜMÜNE 
SEBEP OLABİLECEK VEYA HASTAYA ÖNEMLİ ZARAR VEREBİLECEK 
POTANSİYELDEKİ TÜM TIBBİ CİHAZLAR BAĞIMSIZ BÎR TEKNİK KURULUŞ 
TARAFINDAN PERYODÎK OLARAK DENETİMDEN GEÇİRİLMELİ, DENETİMDE



KUSURLU BULUNAN CİHAZLAR GEREKLİ ONARIM VE KALÎBRASYON 
YAPILINCAYA KADAR MÜHÜRLENEREK SERVİS DIŞI BIRAKILMALIDIR. BU 
DENETİM ÖNCELİKLE ÖZELLİKLE AŞAĞIDA SUNULAN CİHAZLAR İÇİN 
UYGULANMALIDIR.

Tablo: 49 - Tıbbi Cihazlar için Peryodik Muayene Süresi

CİHAZ MUAYENE SÜRESİ

ANASTEZİ CİHAZLARI 6 AY
DEFÎBRİLATÖRLER 6 AY
DÎYATERMİ CİHAZLARI 6 AY
EKG CİHAZLARI VE MONİTÖRLERİ 12 AY
ELEKTRO-CERRAHİ CİHAZLARI 6 AY
TIBBİ GAZ SİSTEMLERİ 12 AY
TIEBÎ LASER CİHAZLARI 6 AY
ULTRASOUND CİHAZLARI 12 AY
VEHTÎLATÖRLER 6 AY
X-IŞINLI CİHAZLAR (BAK BI.. 1)

III. YUKARIDA SIRALANAN CİHAZLAR DIŞINDA KALAN DİĞER TÜM 
TIBBİ CİHAZLARA DA YİNE YETKİN EİR TEKNİK KURULUŞ TARAFINDAN 
YILDA EN AZ BİR ?İEZ 'ELEKTRİK GÜVENLİĞİ TESTİ' UYGULANMALI VE 
TEST SONUCU TEHLİKELİ BULUNAN CİHAZLAR GEREKLİ ONARIM 
YAPILINCAYA KADAR MÜHÜRLENEREK SERVİS DIŞI BIRAKILMALIDIR.

IV. GENELDE BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI İLE İLGİLİ BAZI 
MEVZUAT BULUNMASINA KARŞIN, HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI İLE 
İLGİLİ BİR MEVZUATA RASTLANMAMIŞTIR. BÜYÜK ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİMİZ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HASTANELERİMİZİN BÜYÜK BİR 
ÇOĞUNLUĞUNDA GEREK HASTA VE HASTANE PERSONELİNİN CAN GÜVENLİĞİ, 
GEREKSE CİHAZLARIN GÜVENLİ VE DOĞRU ÇALIŞMASI AÇISINDAN SON 
DERECE ÖNEMLİ OLAN TOPRAKLAMA SİSTEMLERİNİN İHMAL EDİLMİŞ OLMASI 
ÇOK ACI BİR GERÇEKTİR. ÖZELLİKLE HASTALARA KATATER UYGULANAN 
ODALARDA BİR TOPRAK SİSTEMİNDE OLUŞABİLECEK 20 MÎLÎVOLT KADAR 
KÜÇÜK BİR GERİLİM FARKININ BİLE KATATERLİ BİR HASTADA 
VENTRİKÜLER FÎBRİLASYONA NEDEN OLABİLECEĞİ GERÇEĞİNİN BU TÜR 
YERLERDE MONTAJ VE SERVİS YAPAN 'UZMAN' MÜHENDİSLER TARAFINDAN 
BİLE BİLİNMEDİĞİ TARAFIMIZDAN ÜZÜLEREK TESPİT EDİLMİŞTİR.

(*) BU TABLODA BELİRTİLEN CİHAZLARIN MUAYENELERİYLE İLGİLİ 
GEREKLİ TÜM TEÇHİZAT VE EKSPERTİZ B.Ü. EİYO-MEDÎKAL 
MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜNDE MEVCUTTUR.

"MİKRCŞOK" DİYE TANIMLANAN BU OLAY SONUCU
HASTANELERİMİZDfe FARKINA VARILMADAN ÇOK SAYIDA HASTANIN 
KURBAN GİTMİŞ OLMASI OLASILIĞI HİÇ DE KÜÇÜK DEĞİLDİR. BU KONUDA 
CİDDÎ BÎR NİZAMNAMEYE GEREK VARDIR. SAĞLIK HİZMETİ VEREN VE 
TIBBÎ CİHAZ BULUNAN TÜM KURULUŞLARIN ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA 
SİSTEMLERİ YETKİN EİR KURULUŞ TARAFINDAN EN AZ SENEDE BÎR KEZ 
DENETLENMELÎ, SAKINCALI BULUNAN HUSUSLAR DÜZELTİLİNÇEYE KADAR 
BU GÎEİ YERLERDE TIEEÎ ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANILMASINA İZİN



VERİLMEMELİDİR.

V. ÖZELLİKLE MADDE IV'DE SÖZÜ EDİLEN KONU İLE İLGİLİ OLARAK 
TIBBİ CİHAZ SERVİSİ VE MONTAJI YAPAN KURULUŞLARIN TEKNİK 
EKİPLERİNDE EN AZ BÎR BİYO MEDÎKAL MÜHENDİS İSTİHDAM ETMELERİ 
KOŞULU ARANMALIDIR. ÜLKEMİZDE YETERLİ SAYIDA BİYO-MEDÎKAL 
MÜHENDİS YETİŞİNCEYE KADAR BU KOŞUL, TEKNİK EKİPTE ÇALIŞANLARIN 
BİYO-MEDÎKAL MÜHENDİSLİK BRANŞI BULUNAN BİR ÜNİVERSİTENİN 
DÜZENLEYECEĞİ VE ÖZELLİKLE TIBBİ CİHAZLARDA ELEKTRİK GÜVENLİĞİ 
KONUSUNU VURGULAYAN BİR KURSU BAŞARI ÎLE TAMAMLAMA KOŞULU İLE 
DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

REFERANSLAR
(1) 'Quality Assurance in Diagnostic Radiology'

World Health Organization,Geneva,1982

EK - 9. PROF,DR.GÜLER HASARLI1HIM RAPORU
SAYIN PROF.DR.ĞÖLER HÂZARLI'NIN MEVZUAT ÎLE ÎLGÎLÎ 
RAPORA AİT GÖRÜŞLERİ:

3. SAHİFEDE BELİRTİLEN, TÜRKİYE'DE KULLANILMASI VE SATILMASI 
MÜMKÜN OLABİLECEK TIBBİ CİHAZLARIN KONTROLDEN GEÇMESİ 
KONUSUNDAKİ ÖNERİYE KATILIYORUZ. BU KONTROL GÖRÜŞÜMÜZCE 
AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILMALIDIR:

1. SAYIN PROF.DR.HAZARLI'NIN RAPORUNDA BELİRTTİĞİ TIEBÎ 
CİHAZ KAVRAMINA GİREN HER MARKA CİHAZ TÜRKİYE'DE SATILABİLMESİ 
İÇİN, RESMİ EİR KURULUŞ TARAFINDAN KAYIT EDİLMELİDİR 
(REGISTRATION). KAYDI BULUNMAYAN HİÇ BİR TIBBÎ CİHAZ 
SATILMAMALIDIR.

2. KAYDEDİLEBİLECEK TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER ŞU
ŞARTLARDAN GEÇMELİDİR:

A. YURTDIŞINDA İMAL EDİLEN TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER
A.B.D.NIN F.D.A. KURULUŞU TARAFINDAN DAHA EVVEL KAYDEDİLMİŞ 
(REGISTERED) OLMALIDIR.

3. YURTİÇİ YAPIMI TIEBÎ CİHAZ VE MALZEMELER KONUDA UZMAN BİR 
TEKNİK KURULUŞ TARAFINDAN İNCELENMELİ VE YETERLİ OLUP
OLMADIKLARI SAPTANMALIDIRLAR. TESTTEN GEÇEN CİHAZ VE MALZEMELER 
KAYDEDÎLEBİLMELÎDİR.

4. F.D.S.DAN VE TÜRK KULLANICILARDAN ALINAN BİLGİLERE GÖRE 
RECALL'LAR TAKİP EDİLMELİDİR.

V

Medical Device Regulatory Authorities (ICMDRA)'nın I.uluslararası 
toplantısından (1986 Haziran) çıkarılmış notlar.

KAVRAM
Tıbbi cihazların tanımını yapmak için bu kavramın neleri 

kapsadığını yukarıda belirtilen Uluslararası toplantı kitabının 
10.sayfasından alınan ve Dünya Sağlık Teşkilatı temsilcisi 
Prof.Dr.B.Sankaran tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bu kavram açıklaması 'Uluslararası Tıpta girişimler



sınıflandırması 'adlı' International Classification of Procedures 
in Medicine1 kitabına atfen verilmiştir. Eu sınıflandırmaya göre 
tıpta alet edevat girişimler (Procedures) yedi bölüme 
ayrılmıştır.

1. Tıbbi teşhis prosedürleri
2 . Laboratuvar 1’
3. Koruyucu Tıbbi ''
4 . Cerrahi ''
5. Diğer tedavi ''
6. Ek Prosedürler ’’
7. Radyoloji ve tıptaki diğer fizik bilimi uygulamaları

Eu sınıflandırmanın biraz daha rafine edilmiş şeklinde
prosedürlerde görülen ve o prosedürlere

komplikasyonlar da göz önüne alınarak s.N.D.(l) (I.C.D.) (2)
da aşağıdaki sınıflandırma ortaya konmuştur.

(1) Standard Nomenclature of Diseases
(2) International Classification of Diseases ,

1. Kardiyak device’lar (cihazlar) împlaııt ve graft.
2. Diğer vasküler cihazlar -împlant ve graft.
3. Nörolojik sistemi stimule eden cihazlar.
4. Genito-üriner cihazlar.
5. întra aterin kontrseptif cihazlar.
S. tç ortopedik cihazlar - împlant ve graft.
7. Diğer prostetik cihazlar, örneğin takma göz v.s.gibi.
8. Sütür materyeli dahil olmak üzere absorbe olmayan tüm

cerrahi materyeller.

Dünya Sağlık Teşkilatının kullandığı bu üç 
sınıflandırmaya baktığımız zaman tıbbi cihaz teriminin bir
yerde yetersiz kaldığını görmekteyiz, çünkü yukarıda görüldüğü 
gibi bunların bir kısmı tüketim malzemesi bir kısmı ise küçüklü 
büyüklü demirbaş malzemeleridir ve tıbbi malzeme ile ilgili 
problemler ister hatalı bir anestezi cihazı ister defektif bir 
kalp valvi veya intrauterin aletle ilgili olsun daima 
toplumda tıbbi malzemenin kötü şöhretine sebep olmaktadır. Ayrıca 
yalnız Amerikan kaynaklarına göre tıbbi malzeme ve alete 
bağlı olarak 1986 yılında 5.000 travma ve 500 ölüm rapor 
edilmiştir. Görüldüğü gibi tanımı çok zor olan tıbbi cihaz
kapsamı çok geniş spektrumlu ve çok kompleks bir konudur, çünkü
en mütekamil teknolojiyi gerektiren diagnostik ve tedavi
cihazlarından kompleks elektronik ve kcmpitür teknolojisi 
gerektiren alet edevattan laboratuvar ve teşhis malzemesine
hatta termometre ve enjektör gibi mekanik alete kadar tıpta 
kullanılan her şeyi kapsamaktadır.

Tıp ve toplum sofistike oldukça bu tablo kompitür 
software1leri hatta teyp ve bantlar dahi bu alana girerek yasal 
sorunlar yaratmaktadır.

Yasal açıdan bakıldığında daha da karmaşık görünen bu 
kavramı belki de Uluslararası Tıp ve Biyoloji sözlüğüne göre: 
International Dicticnary of Medicine and Biology - 1986 basımı. 
'İlaç dışında sağlık hizmeti ile ilgili olarak kullanılan her
türlü malzeme, TIBEÎ ALET (Medical Device) olarak tanımlanır



cümlesi ile belirlemekte yarar vardır.'
Tıbbi cihazların kavran ve sınıflandırması, standardizasyon, 

bakım üretim va denetim işlemlerinde kolaylık aynı zamanda da 
alım satıai işlerinde de gereken düzenin sağlanmasında yardımcı' 
olacaktır. Standardizasyon ve alım satım işlerinin piyasanın 
baskısı altında yapıldığına dair uluslararası düzeyde dahi 
Türkiye'ye atıf yapılmaktadır. Bu nedenlerle:

Tıbbi cihazların kavramının ve tanımının çok dikkatle 
yapılması ilaç konusunda olduğu gibi bir standardizasyon ve 
izne bağlanması (yerli üretim ve ithal malları dahil olmak 
üzere) ve bu işlemlerin bir yönetmelik veya yasa ile yapılmasına 
gerek vardır. Bu gün dünyanın pek çok yerinde üreticiler ve 
ithalatçılar çok ciddi bir biçimde kayıt, etiketleme, üretim 
yerlerinin teftişi ve G.M.P. için recalls, fallow-up teftişleri 
açısından yasalar karşısında sorumlu tutulmaktadırlar. Bu 
kontrollarm amaçları 4 madde halinde özetlenebilir.

1. Adı geçen alet hasta ve personel için emniyetli midir?
2. Adı geçen alet amaca uygun performans verebilecek nitelikte 

midir?
3. Hayat kurtarıcı aletler için verilen güvence gerçek olmayan 

bilgi ve sebebe mi dayanmaktadır?
4. Pahalı ve kompleks aletlerde güveninirlik amaca göre 

kullanılması halinde tam adapte edilebilmiş mi?

Bu sorulara cevap vermeyen, teknik ve klinik testlerden 
geçtikten sonra kabul damgası olmayan tıbbi malzeme dünyanın pek 
çok ülkesinde kullanılamamaktadır.

ÖNERİ
Türkiye'de tıbbi alet ve edevat başıboşluğuna son 

verebilmek için yasalarla bir düzenleme getirilerek î.'Laç Genel 
Müdürlüğü gibi bir Genel Müdürlüğe ve devlet kontrolüne 
bağlanması gereklidir.

EK-10. O.D.T■Ü.'DB BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Orta Doğu Teknik üniversitesi'de 1970 yılından beri tıp 
cihazları teknolojisi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 1981 
yılından itibaren O.D.T.ü.'deki faaliyetler, Yüksek ihtisas 
Hastanesi'nde bir merkez kurulmasına paralel olarak çok 
artmıştır. Halen O.D.T.0.'deki mevcut durum şudur:

1. O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Biyomedikal 
mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Derecesi verilmektedir. Bu 
programlar 1985 yılında başlatılmıştır.

2. Ayrıca Elektirik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora 
derecesi alan kişilerin Elektronik Anabilim Dalı Biyoelektronik 
bilim dalı çerçevesinde ders almaları ve tez yapmaları mümkündür.

3. 4.üncü sınıf öğrencileri için Biyomedikal Ensturmantasyon 
opsiyonu 1985 yılından beri sürdürülmektedir.

5. îki adet 4.üncü sınıf medikal ensturmantasyon dersi,5 
adet de yüksek lisans ensturmantasyon' ve görüntüleme dersleri 
verilmektedir.



Bu labaratuvarlarda şimdiye kadar 44 adet yüksek lisans tezi 
yapılmıştır ve 10 adet çalışma halen sürmektedir. Ayrıca TYIM- 
TABOM’da çalışmak süreti ile 14 mühendis, 22 teknisyen 1585 
yılından beri biyomedikal mühendislik ve teknisyenlik, konusunda 
yetişmişler. SSYB'na bağlı 14 teknisyen ve 1 mühendise TABOM'da 
işbaşında eğitim verilmiştir.

EK-ll. SSK SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ MEVCUT CİHAZLARIN DURUMU

a. Kuruntumuzun Sağlık Tesislerinin pek çoğu uzun yıllar 
hizmet vermektedir, özellikle sanayi merkezlerinde kurulmuş bazı 
ünitelerimizin tesisinbu yana 20-30 yıl geçmiş bulunmaktadır. 
(Adana Hastanesi hizmete girişi 1955. Ankara Hastanesi hizmete 
girişi 1964, Diyarbakır Hastanesi hizmete girişi 1966 Buca 
hastanesi 1950 v.b.gibi) Bu tesislerde bulunan tıbbi donanım 
malzemesinin önemli bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış ancak 
yerlerine yenilerinin alınmaması sebebiyle kullanılmakta olan 
cihazlardır.

1986 Yılında Genel Müdürlüğümüzde faaliyete geçirilen stok 
Kontrol Servisi yurt çapında Sağlık Tesislerimizde tarama 
çalışmasını bitirmiş olup yataklı ve yataksız Sağlık Tesisine 
yerine gidilmek suretiyle tıbbi cihazların miktarları ve teknik 
verimlilik durumları tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Tetkik edilen tesislerde faal tıbbi cihaz sayısı
Arızalı tıbbi cihaz sayısı
Hizmet dışı tıbbi cihaz sayısı
Hurda tıbbi cihaz sayısı
ihtiyaç fazlası tıbbi cihaz sayısı

16924 
1086 
306 
1044 
518'dir

Arızalı tıbbi cihazlar % 05 oranındadır ve ünitedeki teknik 
eleman sayısının yetersiz oluşu ve merkez kadronun da bütün 
Türkiye'ye yetemeyişi sebebiyle mevcuttur.

Hizmet dışı tıbbi cihaz % 082 civarındadır. Bunlar demede 
oluşları, daha yeni ve gelişmiş tıbbi cihazların bulunuşu 
sebebiyle hizmet dışı bırakılmaktadır.

Hurda tıbbi cihaz oranı % 052 civarındadır. Bunların
tesislerde tutulması yenilerinin alınmamasından
kaynaklanmaktadır, çoğunlukla büyük gayrete ve hazanda riske 
atılmak suretiyle kullanılmaktadır.

ihtiyaç fazlası tıbbi cihaz mevcudu % 026 civarındadır.
Bunlar da Ünitece az arızalı olmaları veya ünite kapasitesinin 
gerisinde kalmaları sebebiyle hizmet vermeden bekletilen 
cihazlardır. Bu tetkiklerden sonra ihtiyacı olan ünitelere 
aktarılmasına çalışılmaktadır.

Görüldüğü gibi Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde 
gerek eskiyenlerin yerlerine yenilerinin alınması gerekse her gün 
ilerleyen tıbbi teknolojiye ayak uydurma mecburiyeti dolayısiyle 
tıbbi donanıma büyük yatırımlar yapmak mecburiyeti vardır.



b. ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYAN TEKNİK ELEMANLAR
Ali USTA 
Ali GÜMÜŞ 
Nadi FEKE Yüksek Tekniker 

Teknik öğretmen 
Tekniker

Elektronik Mühendis 
Elektronik Tekniker

Mustafa ERDEM 
Nazım YÜKSEL 
İbrahim AYDOĞAN Teknik öğretmen

C. SAĞLIK TESİSLERİMİZDE BULUNAN CİHAZ LİSTESİ

ADAPTASYON GÖZLÜĞÜ
AEROSOL CİHAZI
AEROTOR CİHAZI
AGLUTINASKOP CİHAZI
AKCİĞER FONKSİYON CİHAZI
AKIM TEDAVİ CİHAZI
ALÇI KESME MOTORU
ALÇI TESTERESİ ELEKTRİKLİ
ALEV FOTOMETRESİ 
ALKALİ CİHAZI 
AMALGAMOTOR
AMELİYAT LAMBASI TAVAN
AMELİYAT LAMBASI SEYYAR-
AMELİYAT MASASI GENEL CERRAHİ
AMELİYAT MASASI BASİT
AMELİYAT MASASI JİNEKOLOJİK
AMELİYAT MASASI NOROLOJİK
AMELİYAT MASASI ÜROLOJİK
AMELİYAT MASASI ORTOPEDİK
AMELİYAT MASASI NOROŞİRÜRJÎK
AMELİYAT MİKROSKOPU
AMÎNOSKOPİ CİHAZI
ARAŞTIRMA MİKROSKOPU
ASPİRATÖR CERRAHI
ATOMİK ABRARBSİYON CİHAZI
BALON ÇALKALAYICI
BANYO CİHAZI
BARANI CİHAZI
BAZAL METABOLİZMA
BEL TRAKSİYON CİHAZI
BENMARİ CİHAZI
BİDİSTÎLE CİHAZI
BİLÎRİBİNOMETRE
BÎNOKULERLLUP
EİOMİKROSKOP
PİPET YIKAMA CİHAZI
BlPOLAR KUAGULATOR
BLOK STERİLİZATÖR
EONOSKOP
BRONKOSKOP
BRONKOSKOP OZAFAGOSK 
BUHAR VERME CİHAZI 
ÇALKALAMA CİHAZI

86
69
290

i.

1  
45

136
12c
19

356
275
287

26
75
11
12
44
11
38

1
5

1225  
3  
8 

O 1
d. / 

10 
49  

1
391

53  
12 
16

103
1
7

107
3

32
5
54

8



CÎLA MOTORU 25
CLAR AYNASI 46
CRYO KATARAKT CİHAZI 79
DEFİBRİLATÖR CİHAZI 16
DERMATOM CİHAZI 46
DÎADİNAMİK CÎHAZI 53
DİAMETRE CİHAZI 171
DİNAMOMETRE 22
FİŞ FOTOYU 411
DİŞ ÜNÎTl 356
DİSTİLASYON CİHAZI 10
DOKU ANALIZ CİHAZI 1
DOKU BANYOSU CİHAZI 1
DOKU KESİT BANYO 1
DOKU TAKİP CİHAZI 1
DÖKÜM FIRINI 3
DOPPLER CİHAZI 15
DOZİMETRE 16
E E G’ CİHAZI 25
EKG 453
EKG MONİTÖR 13
E M G CİHAZI S
EGZERSİZ BİSİKLETİ 8
EKSTANSİYON CİHAZI 39
ELEKROEMAN CİHAZI 6
ELEKTRİKLİ MATKAP 10
ELEKTRİKLİ TERAZİ HASSAS 76
ELEKTRO SURGlCAL 70
ELEKTROEMAN 29
ELEKTROFEROZ CİHAZI 56
ELEKTROKOTER 49
ELEKTROŞOK CİHAZI 45
ELGİN EKSERSİZ CİHAZI 8
ENDODİN ENDOVAK 15
ENDOSKOPİ CİHAZI 2
ENFRARUJ CİHAZI 88
ENFRARUJ ULTRAVİOLE 5
ENSUFLATOR CİHAZI 19
EDİDİOSKOP CİHAZI 3
EPİLASYON CİHAZI 9
ESEL 31
ESKAR YATAĞI 297
ETÜV BAKTERİYOLOJİK 236
FARANDOSKOP 3
FETAL PULS DEDEKTOR 20
FİBEROPTİK BRONKOSKO 2
FÎBEROPTlK GASTROSKO 2
FİBEROPTİK LARENGOSK 4
FİBEROPTİK OZOFAKOSK 3
FÎBEROPTlK SİGMAODOS 3
FİBEROPTİK URETROSKO 1
FİBEROSKOP 4
FİLM BANYO CİHAZI 81
FİLM ÇERÇEVESİ 1781
FİLM KASETİ 297



FÎLM KURUTMA DOLABI 49
FÎLM BANYO CİHAZI . 9
FLAM FOTOMETRE 61
FOKOLUX 1
FOKOMETRE CİHAZI 79
FONDOSKOP CİHAZI 3
FOTOMETRE CİHAZI 28
FOTOTERAPİ CİHAZI 30
FREKANS CİHAZI 2
FRONKTOFOKOMETRE 4
FUNDUS KAMERA 5
GALDEN GANİLENS 1
GALVANİ FARADI NEVROTON 12
GALVANİ FARADİ CİHAZI 135
GAMMA MONITORU 2
GAMMA SAYICI CİHAZI 4
GASTROSKOP CİHAZI 4
GAZ ANALIZATOR CİHAZI 1
GAZ KOROMOTOGRAFI CİHAZI 2
GİRDAP BANYOSU 20
GİRDAP KARIŞTIRICI 2
GOLDNAN KONTAKT LENS 1
GONİOMETRE 5
GONİOSKOPİ LENS 4
GÖRME ALANI 2
GÖZLÜK ÇERÇEVESİ 127
GÖZLÜK KUTUSU 151
HALIOSKOP ı * 3
HALOTHAN VAPRİZATOR 3
HASSAS TERAZİ 222
HAVA KOMBİNE CİHAZI 2
HAYROÇOLLATER 1
HEKSAMÎKRON 1
HEMODİALÎZ CİHAZI 133
HEMOGLOBİNOMETRE 103
HEMOMETRE 5
HEMOSİTOMETRE 19
HESS PERDEST 2
Hî STOROMETRE 8
HOMOJEN CİHAZI 1
HOD FREKANS CİHAZI 3
HYDROCOLLE KTOR CİHAZI 4
IMPEDANS METRE 7
İNHALASYON CİHAZI 1
IRRIGATOR CİHAZI 1
İŞİTME CİHAZI 36
K B B FOTOYU 25
K B B ÜNİTİ 7
KALORİMETRE 132
KALP KRONER MONİTÖR YOĞUN BAKIM 1
KAN ÇALKALAMA CİHAZI 26
KAN GAZLARI CİHAZI 7
KAN SAYMA CİHAZI 7
KAN ŞEKERİ TAYİN CİHAZI 4
KAN TRANFÜZYON 1



KARTOMETRE 4
KARDÎO MONÎTOR SİSTEMİ 9
KAVÎTRON CİHAZI 20
KELEBEK BANYO 3
KISA DALGA 15
KOLKOSKOP CİHAZI 10
KONTAKLENS 15
KROMOTOGRAFİ CİHAZI 2
KRONOMETRE 42
KUAGULATOR 32
KÜREK İDMAN CİHAZI 12
KURŞUNLU CAM 9
KURU HAVA STERİLİZAT 821
KURUTMA FIRINI 4
KUVARSKİ CİHAZI 18
KUVEZ 173
LABORATUAR MOTORU 59
LAPARASKOP 7
LARINGOSKOP 232
LASER 3
LAVMAN CİHAZI 6
LENS MUAYENE SETİ 1
LİNSON FOTOMETRE 6
LİTOTRİPTOSKOP 12
MAFSAL ADALE CİHAZI / 1
MANOMETRE 34
MANYETİK KARIŞTIRICI 9
MASAJ CİHAZI 9
MEKANİK KARIŞTIRICI 1
MERKEZİ BİLGİSAYAR CİHAZI 1
MİCROTOM CİHAZI 1
MICROTOM 2
MİKROFİLM CİHAZI 1
MİKROSKOP 783
MİKROSKOP KAMERASI 1
MİKROTERM CİHAZI 9
MİKROTOM CİHAZI 40
MİKSER 17
MONÎTOR 27
MUAYENE LAMBASI S5
NARKOZ CİHAZI , 377
NEGATOSKOP 1355
NEODÎNATOR 12
NEVROTON CİHAZI 11
ODtOLOJÎK SESSİZ KABIN 1
ODİOMETRE CİHAZI 86
ODÎSTİLE CİHAZI 174
OFTALMAREFRAKTOMETR 1
DETALMOD ÎNAMOMETRE 6
OFTALMOMETRE 56
OFTALMOREFRAKTOMETRE ' 2
OFTALMOSKOP 542
OKSİJEN ÇADIRI 118
OKSİJEN VERME CİHAZI 1708
OMUZ DEVRİ HAREKET 13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



OKUZ EGZERSİZ 1
OSÎLOMETRE 66
OTOKLAV 335
OTOMATİK TURîfîKE 1
OTOMATİK BIÇAK BÎLEY 1
OTOMATİK PÎPETOR 35
OTOMATİK TURNİKE 3
OTOMATON 3
OTOSKOP 237
OTOSKOP OFTALMOSKOP 114
OTOTEKNÎKON CİHAZI 12
OZAFAGOSKOP 19
OZAFAGOSKOP BRCNKOSK 6
PANENDESKOP CÎHAZI 9
PANTOSTA CİHAZI 4
PARAFİN BANYOSU 61
PASTOR FIRINI 3
PELVlSMETRE 8
PERÎMETRE 60
PH METRE CİHAZI 106
PtPEK YIKAMA CÎHAZI 30
PlYASEMEN 23
POLARlMETRE CİHAZI 52
PONOMOTORAKS CİHAZI 3
PUVA PUVA CİHAZI 2
RADAR DlATERMÎ 20
RADARMET CİHAZI 3
RADIOTOM 612 . 2
RADYOSKOPİ CİHAZI 3
RADYOSKOPİ VE RADYOĞ 3
RANFARSATOR 284
REAMÎNASYON CÎHAZI 2
REFLEKTÖR LAMBASI 14
REFRAKTOMETRE 37
REKTOSKOP 37
RELEKTOSKOPE FlMBERL 1
RESPlRATÖR ASPİRATÖR 1
RETÎNO CİHAZI 1
RETlNOGRAFl CİHAZI 1
RETÎNOSKOP 10
RETROSKOP 1
REZEKTOSKOP 20
ROFLAMAT CİHAZI 1
RÖNTGEN CİHAZI 1000 MA 1
RÖNTGEN CİHAZI 75
RÖNTGEN CİHAZI 50 M.A 18
RÖNTGEN CÎHAZI 300 MA 44
RÖNTGEN CÎHAZI 15 M A 3
RÖNTGEN CÎHAZI TV Lt 18
RÖNTGEN CÎHAZI ORTOPEDİK 10
RÖNTGEN CÎHAZI MÎKROFÎLM 2
RÖNTGEN CİHAZI DÎŞ 97
RÖNTGEN CÎHAZI C KOLLU 30
RÖNTGEN CÎHAZI 151
RÖNTGEN CİHAZI 100 M A 4



RÖNTGEN FİLM YAZMA CÎKAZI 1
RÖNTGEN ÖNLÜĞÜ KURŞUNLU 2
RÖNTGEN RADÎOSKOPÎ CİHAZI 2
ROTARTOR 60
SAF SU CİHAZI 4
SAKKARIMETRE 1
SANTRİFÜJ 785
SANTRİFÜJ TERAZİSİ 40
SCHICTZ TONOMETRESİ 59
SERVÎKAL TRAKSİYON 8
SESSİZ KABIN 3
SICAK HAVA BANYO 32
SICAK KOMPRES CİHAZI 1
SICAK PAKET ÜNÎTİ 18
SÎGMADİOSKOP 5
SÎNOPTOR CİHAZI 1
SÎSTESKOP CİHAZI 114
SİSTESKOP ENDOKOP 1
SÎSTESKOP REZEKTOSKO 2
SÎSTESKOP ÜRETRESKOP 16
SKÎASKOPÎ 47
SKOPÎ CİHAZI 16
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 38
SONASTAT ULTSASON 4
SPEKTROFOTOMETRE 196
SPİRALLİ LAMÜA 122
SPÎROMETRE 22
STERİLİZATÖR 2026
STETESKOP 628
SU TASFİYE CİHAZI 3
SULANDIRICI 3
SUNÎ SOLUNUM CİHAZI 346
TELESKOP 18
TERAPİ CİHAZI 2
TOMOGRAFİ 1
TONOMETRE 29
TRAKSİYON 47
TANSİYON BEL BOYUN 17
TRAKSİYON BOYUN 25
TRAKSİYON CİHAZI 6
TRAKSİYON SERVÎKAL 2
TRAKSİYON SPEREYİ 3
TRANSFUZYON CİHAZI 4
TP.OMBOSÎT SAYIM CİHAZI 1
TÜP ÇALKALAYICI 6
TUR ELEKTRİKLİ 111
TURBOBÎT CİHAZI 3
ULTRASCHALL SIS VERİ 10
ULTRASON ADELE SİKİL 1
ULTRASON CİHAZI 103
ULTRASON DOPLER CİHAZI 10
ULTRASON TEŞHİS CİHAZI 1
ULTRASONOGRAFÎ CİHAZI 29
ULTRATERM CİHAZI 10
ULTRATERM KISA DALGA 5



ULTRAVÎOLA CİHAZI 
ULTRAVİOLE ENFRARUJ 
ULTRAVİOLE CİHAZI 
URETRESKOP CİHAZI 
VAKUM EKSTRAKTÖR 
VENOZ BASINÇ CİHAZI 
VERPUL BANYOSU 
VERTÎKAL BUCKY MASA 
VİBRASYONLU MASA 
VİBRATÖR MASAJ CİHAZI 
VİDEO 
VÎSİSKOP 
VİTALEOGRAF 
VİTRAKTOM CİHAZI 
VOKAL CİHAZI 
VOLİMETRE 
YÜRÜYEN ZEMİN 
ZIYA BANYOSU

CİHAZI

122
99
22
18

118
3
4  
1 
1

43
5
~ı

1
5
1

20
1

142

d. SAĞLIK TESİSLERİNDE MEVCUT CİHAZLARIN DURUMU

CİHAZ ADI HURDA ARIZALI
HİZMET İHTİYAÇ 

İHTİYAÇ DIŞI FAZLASI
FAZLASI . DEMODE ARIZALI

ESKAR YATAĞI 
OTOKLAV
EPOLASYON CİHAZI 
AMELİYAT KAMBASI 
TAVAN
AMELİYAT LAMEASI 
SEYYAR
AMELİYAT MASASI
AMELİYAT MASASI
JİNEKOLOJİK
AMELİYAT MASASI
ORTOPEDİK
ELEKTROSOGICAL
UNÎT
ETÜV
KUVÖZ
OKSİJEN ÇADIRI
ASPİRATÖR
CERRAHÎ
SİSTESKOP ÇOCUK 
SİSTESKOP 
SİSTESKOP 
ÜRETRESKOP 
REZEKTESKOP 
PARAFİN BANYOSU 
TRAKSİYON CİHAZI 
VİBRATÖR 
KÜREK İDMAN

30
17
1

9
37

10
11
25

17

11? ">

11
9

1
1
1
13
16
12

54

5

4
3
9

11
1
6

1
3

1
14

1
6

26

3



CÎHAZI
E.K.G.CÎHAZI 
REFRAKTOMETRE 
KISA DALGA 
ZÎYA BANYOSU 
MEVZİ 
ENFRARUJ 
SANTRÜFÜJ 
SANTRÜFÜJ 
8 GODELİ 
SANTRÜFÜJ 
4 GODELİ 
SANTRÜFÜJ 
6 GODELİ 
SANTRÜFÜJ 
2 GODELİ 
SANTRÜFÜJ 
12 GODELİ 
SANTRÜFÜJ 
TERAZİSİ 
OLEOFREİN 
TANSİYON ALETİ 
TANSİYON ALETİ 
CİVALI 
DIŞ ÜNÎTÎ 
AERETÖR 
HASSAS TERAZİ 
ELEKTRİKLİ TUR 
DUVARI
ELEKTRİKLİ TUR 
DOKU BANYOSU 
ELEKTROKOTER 
NARKOZ CİHAZI 
KOMBİNE BANYO 
CİHAZI
SUNİ SOLUNUM
CİHAZI-BlRD-
BENNET
SUNİ SOLUNUM
CİHAZI AMBU
ENFRARUJ-ULTRAVİ
OLE
RADARMET
WOLKER
NEGATASKOP
NEGATASKOP
TEKLİ
NEGATASKOP
DÖRTLÜ
NEGATASKOP
ÜÇLÜ
ELEKTROŞOK
OTOSKOP-
OFTALMASKOP
SPİROMETRE

26
2
4
6
9

23

149

20

28
15

1
10

1
35
1
4
1

10
6

6

1

192
2
28
3
8

1
5
18
30

10
2

3
1
12
6

16
9



BUHAR VERME 
CÎHAZI
FÎLM BANYO TANKI 
SEYYAR
FÖTÖY 3
K.B.B.FÖTÖY 
AERESOL CİHAZI 9
VAKUM 11
ODİOMETRE 7
KOLORİMETRE 14
FOTOMETRE 3
BENMARİ 16
ALÇI TESTERESİ 
ELEKTRİKLİ 9
ALÇI KESME MOTORU 3 
FETAL PULS 
DEDEKTOR 1
PNÖMOTRAKS 11
PERİMETRE 4
CRYOKATRAKT 1
BAZAL METABOZİZMA 
CİHAZI 21
GALVANİ FARADİ 5
KONVÜLSATÖR 
PHMETRE 13
ROTATOR 9
FLAMFOTMETRE 7
SPEKTROFOTOMETRE 6
RÖNTGEN CİHAZI 
1000 MA
RÖNTGEN CİHAZI 
MEHTELİF 2
RÖNTGEN CİHAZI 
T.V Lî 
DİŞ RÖNTGEN 
CİHAZI 1
KURU HAVA 
STERİLİZATÖR 
BLOK STERİLİZATÖR 
DİSTÎLASYON 
CİHAZI 
ODİSTİLE 
FİLM KURUTMA 
DOLABI
BOYUN TRAKSİYON 
CİHAZI 
BEL-BOYUN 
TRAKSİYON CİHAZI 
ENDODİN ENDOVAK 
NEVRATON CİHAZI 
OFTALMOMETRE 
OFTALMOREFRAKTO 
METRE 
VAN.SLAYK 
CİHAZI

14

10
21

16
5 
3 
8
6 
3 
3

24

2
5

1
1
4
2
3
2
5
3

12

14
1
4
17
9
9
4

1
3

15
1
6

1
1
3
1

6
5 
1
3
6
4 
4

1
15

1
3
2
1

11
1
9

1
4 
1
1
6
12
3
5
6

5
1

4
4



SOLUNUM FONKSİYON
CİHAZI
KAN GAZLARI
CİHAZI 1
RÖNTGEN CİHAZI
SKOPİLI
BRONKOSKOP 1
RADAR DİATERMÎ 1
ULTRASON CİHAZI 1
GİRDAP BANYOSU 1
BÎLİRÎBÎNOMETRE 
DEFİBRİBİLATOR 
E.E.G.CİHAZI 
ELEKTROFOREZ IX
REFRAKTOMETRE 1
ELEKTROEMAN 
OTOSKOP 2
OSSÎLOMETRE 7
POLORlMETRE 9
KISA DALGA 
DlATERMl 1
KAVİTRON
SPİRALLİLAMEA 3
FOKOMETRE 2
STERİLAZATÖR 
ELEKTRİKLİ 
SULU 50
OKSİJEN VERME 
CİHAZI 46
MİKROSKOP 1
MİKROSKOP
MONOKÜLER 23
MİKROSKOP
BÎNOKÜLER XI
TONOMETRE X
OFTALMASKOP 7
E SEL
PROJEKSİYONLU X
KERATOMETRE 
BÎOMİKROSKOP S
GÖZLÜK KUTUSU 6
GÖZLÜK ÇERÇEVESİ 1 
RÖNTGEN CİHAZI 
SEYYAR 3
RESPÎRATÖR
HELİOSKOP
REKTESKOP
TUR SETİ
HEMETOKRİT
SANTRUFUJ
MİKRO HEMO'TOKRİT
SANTRUFUJ 1
ELEKTRİKLİ
MATARA? 1
ANAMOGRAF

31
40

10

16

29

10

19

11 11
1
1



KOAGULATOR 
DÖRT HÜCKELÎ 
BANYO CİHAZI 
EGZERSİZ 
CİHAZI
WOQD LAMBASI 1
E.G.K.DEFIBRILATOR 
HEMOGLOBİNOMETRE 1 
REKTESKOP 9
VENÖZ BASINÇ CİHAZI 
NEBOLÎZATÖR 
ULTRAVİOLE LAMBASI 10 
FİLM BANYO CİHAZI 
EŞEL 2
OTOTEKNİKON 
MİKROTOM BIÇAĞI 
BİLEME CİHAZI 
ENSÜFLATÖR 1
ULTRATHERM
EŞEL ELEKTRİKLİ 1
PİPET YIKAMA
CİHAZI 1
OFTALMODİNAMOME TRE
PERİMETRE
PROJEKSİYONU
LARİNGASKOP
ÖZAFAGASKOP
BRONKOSKOP
ULTRASONOGRAFİ
GASTROSKOPİ 1
NEMECTRODİN
DİADİNAMÎK CİHAZI
HEMODİALİZ CİHAZI
TELESKOP
HASSAS TERAZİ
ELEKTRİKLİ 1
FUNDUS KAMERA
OTOANALİZOR
KEMİK ERİTME
CİHAZI
MİKROTOM CİHAZI 
CRİTON CİHAZI 
FİLM KURUTMA
CİHAZI OTOMATİK 1
RADAR CİHAZI 3
DÎATERMİ CİHAZI 2
VİSKOZÎMETRE 
ENDOSKOPÎ CİHAZI 2
ÜRETRESKOP 1
OTOMATİK BOYAMA 
CİHAZI 1
TROMBOBLESTRO 1
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 5
HEMOMETRE 1
FANANDOSKOP



REKTESKOP
OMUZ DEVRİ HAREKET 
CİHAZI 1
STENGERBOTH 
SİSTESKOP 
REZEKTESKOP 
LİTOTRİPTÖR 
SİGMADÎASKOP 2
OZOFAGASKOP 1
AMNİASKOP 1
DERMATOM 2
K.B.B.ÜNÎT 1
KOTER ASPİRATÖR 
ÜNİT
SPİNAL MANOMETRE 
İNHALASYON CİHAZI 1 
DİADİNASKOP 1
HİDROLİK KOLTUK 1 
TEST MONOMETRESİ 
GLUKOPHTOMETEN 
ELEKTRO HÎSTOGRAF 
SPEKTROSKOP 1
ELEKTRO EİSTURİ 2 
EKSTANSİYON CİHAZI 4 
GAZ STERİLİZASTÖRÜ 
KOLPOSKOP 1
SİYALATİK REFREKTORİ 
AGLÜTİNASKOP 1
OTOMATİK VENTİLAS- 
YON 3
NEJ KARABONÎK 
CİHAZI 1
SİSTESKOP SEPERATOR 
CİHAZI 1
ÜROLOJİK RÖNTGEN 
ANDAKOP CİHAZI 1
GÖZ AÇI ÖLÇME 
ALETİ 1
KABURGA AMELİYAT 
MASASI 1
POTEN 9
NEDİASTİNASKOP 1
ULTRASONİK 
NEBULİZOR
OXYMETER 1
SELLESKOP
ÜFLEME CİHAZI 3
OSSİLOTONOMETR 
SPONTAN 1
KAPOSİTORİ
PROTRON(1000 ) 1
STELLESKOP(101) 1
SAUNA 1
MAFSAL VE ADELE 
EGZERSİZ CİHAZI 1



FRİKSİYON MAKÎNASI 1 
MOTORLU MASAJ 
CİHAZI 1
EKOENSOLOGRAFİ 1
Mî STAGNOGRAF 1
ENPENDANJMETRE 1
KOLEDOSKOPİ 1
BABY PULMOTOR 1
AMELİYAT MASASI
ÜROLOJİK 2
LARÎNGOSKOP OPE
RASYON 1

i



EK - 12. BÎYOMEDÎKAL CİHAZLAR ENVANTER KARTI

|ENVANTER NO |CİHAZIN ADICİHAZIN SAHİBİ|KULLANILDIĞI YER 1 KULLANANLARIN ADI VE TELEFONU|ii 1 1 I ı I
ili 1 1 1
| BMAE-NO İ l i l  1

I  i  1  1  1  11  1  
| D E M İ R B A Ş  N O  | D . B A Ş  D E Ğ E R

•
M O D E L İ  V E  T İ P İ |  S E R Î  N O .

I
S İ P A R İ Ş *  T A R İ H Î  |  |I1  t  i  I  i  ı  

I I I  |  | T E S L İ M  AL.TARİHİ| |
I
I İMALATÇI VE ADRESİ SATICI ADRESİ VE TELEFONU

I
KABUL TARİHÎ | |

1
” 1

İLK KUL.TARİHÎ | |I1
1 İLK KULLANAN | |__ _ ____________ _____ _ I1
|BAKIM KİTABI YERİ,ADEDİ KULLANMA REHBERİ YERİ VE ADEDİ

1
AYAR SORUMLUSU | |I1 ! ■ 1 1 

| | |BAKIM SORUMLUSU | |
I
i DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZET

I
1

| NOTLAR
1

11
1
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