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I. GENEL OLARAK
Callgma hayatrnda yer alan kigileri hem
hayatrn olagan akrgr i ~ i n d ehem de qalrgma
yagamlnda kargllagtrklar~~egitlirisklere kargl
korumak ve onlarl gelecek endigesinden
kurtarmak i ~ i nsosyal guvenlik sistemi
~alrganlar
olugturulmugtur.
Turkiye'de
qalrgma iligkilerinin hukuki niteligine gore
farkl~sosyal guvenlik kurumlarrna tabidirler.
Hastallk,
gunluk
hayatta
her
an
kargrlagrlabilecek bir risk olarak sosyal
guvenlik kurumlarrnrn kapsam~ i ~ i n d eyer
almaktadlr. Her an kargllagllabilecek bir risk
olmasr nedeniyle bu sigorta kolundan
saglanan
yard~mlardan
kimlerin
yararlanacagr,
yardrmlar~n kapsamr,
yardrmlardan yararlanmak i ~ i ngerekli olan
gartlar ve yardrmlar~n suresi gibi konular
onem taglmaktadlr.
Agag~dabu sigorta koluna iligkin genel
bilgiler verildikten sonra, sosyal guvenlik
kurumlarrndan saglanan sagl~kyardlmlarrn~n
kapsam~, bu
yardlmlardan
kimlerin
yararlanabilecegi,
yardrmlarrn
suresi,
yardlmlardan yararlanma gartlarl uzerinde
durulacaktrr. Saglanan saglrk yardlmlar~
incelenirken Gallgmamrza srnlrl~l~k
getirmek
l

u.

i ~ i ntum yardrmlar uzerinde ayrrntllr olarak
durmak yerine genel olarak hangi
yardlmlarrn saglandlgr belirtildikten sonra
bazr yard~mlar biraz daha ayrrntllr
incelenmeye Gallgllacaktlr.
Tlbbi a ~ r d a n hastalrk, bir kimsenin
beden veya ruh saglrglnln bozulmasrd~rl.
A y n ~zamanda hastallk, sigortal~dag e ~ i cbir
i
iggoremezlik durumu yaratan sosyal risk
iqinde degerlendirilen fizyolojik bir risktir2.
Sigortal~n~n ~ a l ~ g a m a m a s ~nedeniyle
kazancrnrn kesilmesine ve muayene, tedavi,
i l a ~ ,bakrm vs. gibi olaganustu giderler
yapmaslna neden olur3. Dolayrslyla,
sigortalrnln kendisi ya da aile uyelerinden
birinin hastalanmas~ halinde sigortallnln
mali a ~ r d a n zor bir donem ge~irecegi
ortadadlr. Turkiye'de sosyal guvenlik kurumu
olarak Sosyal Sigortalar Kurumu, Bag-Kur,
Emekli Sandrgr faaliyet gostermektedir.
Sosyal Sigortalar Kanunu (SSK.) anlamrnda
hastal~k sigortasl, Esnaf ve K u ~ u k
Sanatkarlar ve Diger Baglms~zCal~ganlar
Sosyal
Sigortalar
Kurumu
Kanunu
anlamrnda saglrk sigortasr ve T.C. Emekli
Sandlgl Kanunu anlamlnda da saglrk
yardlml bu sosyal guvenlik sistemi i ~ i n d eyer
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alan sigorta kollarlndan biridir. Turk sosyal
guvenlik sistemi i ~ i n d ehastalrkla ilgili olarak
yapllan yardrmlarla bir sosyal guvenlik
kurumu a ~ l s l n d a n hem sigortalrnln
~allgamamaslnedeniyle ugradrgr gelir kaybl
telafi edilmek istenmekte, hem de kendisinin
veya aile uyelerinden birinin hastalanmasl
nedeniyle ortaya qkan olaganustu giderlerin
kargrlanmasl ama~lanmaktadlr.Diger sosyal
guvenlik kurumlarr aqsrndan ise gelir
kayblnrn telafisinden ~ o ortaya
k
qlkan gider
artrglarlnrn
saglanan
yardlmlarla
kargllanmasl ama~lanmaktad~r.
Hastalrk sigortasl, ulkemizde ilk kez ve
slnlrlr bir gekilde Sosyal Sigortalar Kurumu
i ~ i n d e1920 tarih ve 151 say111Eregli Havzai
Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Muteallik Kanun ile kurulmug, 4.1.1950 tarih
ve 5502 sayill Hastalrk ve Anallk Sigortasr
Kanunu ile kapsam geniglemigtir. Halen 506
say111 SSK.'da hastalrk sigortasl ile ilgili
duzenlenmig maddeler bu Kanunun
uygulama alanr i ~ i n d eyer alan sigortalllar ve
bunlarln aile uyeleri iqin uygulanmaktadlP.
Kamu kesiminde baglmlr Gallganlarrn baglr
oldugu sosyal guvenlik rejimi olan 5434
say111T.C. Emekli Sandlgl Kanunu5 asllnda
emekli ve malulluk ayllgl saglayan bir
kanundur. Sagllk yardlml, sadece ayllk
baglanmlg olanlara saglanmakta olup, aktif
sigortalllara sagllk yardrml ~alrgtrklar~
kurum
taraflndan saglanmaktadlf. Sagllk yardlml
Emekli Sandrgl Kanunu m.13'de yer
almamlg, Kanuna 1425 say111 Kanunla7
eklenen g e ~ i c i m.7 ile bu yard~mlarln
yaprlmaslna imkan tanlnmlgtrr. Emekli
Sand101 Kanunu g e ~ i c im.139 ve her yll
yenilenen B u t ~ e Uygulamalarl Talimat1
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hukumlerine gore igtirak~ilere ve hak
sahiplerine saglrk yardlmr yapllmaktadrr.
Emekli Sandrgl'na tabi aktif sigortalllara
saglik yardlmlarr kurumlarl taraflndan
saglanacaktlr.
Devlet
memurlarlna
saglanacak tedavi yardlml, 1983 ylllnda
degigiklik8yapllmlg olan Devlet Memurlarlnln
Tedavi Yardrmr ve Cenaze Giderleri
Yonetmeligi'ndeg duzenlenmigtir. 1479 saylll
Esnaf ve K u ~ u k Sanatkarlar ve Diger
Baglmsrz Callganlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu'nda10 baglangr~tasadece
malulluk, yaglrllk ve olum sigorta kollarlnr
duzenlenmigtir. 1985 ylllnda 3235 say111
Kanunl1 kabul edilerek saglrk sigorta kolu da
1.1.1986 tarih itibarl ile yururluge girmig ve
sagllk hizmeti verilmeye baglanmlgtlr. BagKur Kanunu'na gore sagllk sigortasrndan
sadece sagllk yardrmi yapllmakta olup,
parasal yardrm yapllmamaktad~r. Tarlmda
kendi adlna gallganlar, 2926 say111Tarlmda
Kendi Adrna ve Hesablna Callganlar Sosyal
Sigortalar Kanunu12ile 1. I . I 984'den itibaren
kademeli olarak sosyal guvenlik kapsam~na
allnmaya baglamlgtrr. Bu kigiler 4.11.1998
tarih itibarl ile 4386 sayrlr Kanunlaq31.I.1999
tarihinden
itibaren
saglrk
sigortasl
yardlmlarlna kavugturulmuglard~r. Tarlmda
Kendi Adrna ve Hesabrna Callganlar Sosyal
Sigortalar Kanunu ek m.l'de sagllk sigortasl
yardlmlarlndan kimlerin yararlanacagr
duzenlendikten sonra bu Kanuna tabi olarak
saglrk
sigortasi
yard~mlar~ndan
yararlanacaklar hakklnda 1479 say111
Kanunun bu Kanuna ayklrl olmayan
hukumlerinin uygulanacagl duzenlemigtir.
SSK.'na gore, hastallk sigortasr primi
sigortalln~nkazanclnln %Illdir. Bunun %6'sr
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R.G.,T.11.8.1973,5.14622.
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igveren ve %5'i de i g ~ i n i npayldlr (SSK.
m.731B, all). Clraklarln hastallk sigortasl
primi ise qraklarln kazanclnln %4'udur.
Bunun %2'si igveren ve %2'si de sigortal~
payidlr (SSK. m.73/B, a111)I4. Bag-Kur
sigortal~larl ise, ilk sekiz basamakta15
bulunan sigortalllarln
sekizinci gelir
basamagl tutarrnln %15'i oranlnda sagllk
sigortasl primi odeyeceklerdir (1479 say111K.
ek m.151a). Bag-Kur Kanunu g e ~ i c im.7/11e
gore, Kanunun yururluge girdigi tarihte
Kurumdan
ayllk
almakta
olanlarln
ayllklarlndan on yll sure ile kesilecek prim
oranlarl, sagllk sigortasl fonunun gelir gider
dengesi de gozonunde bulundurularak her
yll Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir. Ancak bu
oran
%5'ten
az
%lO1dan fazla
olamayacaktlr16. A y n ~maddenin devam~na
gore, Kanunun yururluk tarihinden sonra
aylik baglananlar ile hak sahiplerinin
ayllklarlndan kesilecek sagllk sigortasl primi,
sigortallnln daha once odedigi sureler dahil
on y111geGemez. Ancak Kanuna gore, halen
sigortal~olanlar ile y a g l ~ l ~vek malulluk ayllgl
almakta olanlara, eglerinden dolay1 olum
ayllgl baglanmas~ halinde baglanan olum
aylrglndan sagllk sigortas~ primi kesilmez.
Anne ve babanln her ikisinden de olum ayllgl
alan Cocuklarln olum ayllklarlndan yaln~z
babadan intikal eden ayl~ktansagllk sigortasl
primi kesilir (1479 say111K. g e ~ i c m.7111,
i
111,

l4

l5

l6

KASIM- 2001
IV). Bag-Kur sigortalllarl bagka sosyal
gijvenlik kuruluglarl kanunlarlna ve ozel
kanunlara gore s a g l ~ k yardlmlarlndan
yararlan~yorlarsa,
bu
durumlar~nl
belgelemeleri halinde kendilerinden sagllk
sigortasl primi allnmayacak ve sagllk
yardlml da verilmeyecektir (Bag-Kur Sagl~k
Sigortasl Yardlmlarl Yon. m.51111). Tarlmda
Kendi A d ~ n ave Hesablna Cal~ganlarSosyal
Sigortalar Kanunu'na tabi olanlar i ~ i nde
1479 say111Kanununa tabi olanlar i ~ i gn e ~ e r l i
olan esaslar ~ e r ~ e v e s i n dsagllk
e
sigortasl
prim
kesintisi yapllacaktlr17. Emekli
Sand~gl'ndaigtirak~ilerdenher ay emeklilik
kesenegine esas ayl~klarlndan%15 emeklilik
kesenegi allnmakta, sagllk yardlmlarl i ~ i ek
n
prim allnmamaktadlr. Emekli Sandlgl'na tabi
aktif sigortal~lara kurumlarl taraflndan
saglanan sag11k yardlmlarl i ~ i n de
ayllklar~ndan herhangi
bir
kesinti
yapllmamaktadlr.
SSK. m.32'de hastallk sigortaslndan
saglanan yardlmlarln ig kazalarlyla meslek
hastallklarr sigortasl kapsaml dlglnda kalan
hastallklarl kapsadlgl ifade edilmektedir.
Bag-Kur Kanunu ek m.l2'de, sagllk
sigortaslndan saglanan yardlmlarln hastal~k
ve
ig
kazasl
hallerini
kapsadlgl
duzenlenmigtir. SSK.'da ig kazasl ve meslek
hastallklar~ sigorta kolu ayrl olarak
duzenlendigi i ~ i n hastallk sigortas~n~n

Crraklrk ve Meslek Egitimi Kanunu'na gore aday Clrak, ~ r r a kve igletmelerde meslek egitimi garen dgrencilerin sigorta primleri 1475 sayrlr lg Kanunu m.33 geregince bunlarln yaglna uygun asgari ucretin %50'si uzerinden Milli
Egitim Bakanlrgr but~esinekonulacak odenekle kargrlanacaktrr (m. 251IV). Bu Kanuna dayanrlarak ~ ~ k a r r l aAday
n
Crrak, Crrak ve lgletmelerde Beceri Egitimi Gdren dgrenci~erinSigorta lglemleri Hakkrnda YLInetmelik
(R.G.,T.29.1.1987,S.19356) m.4-5111'e gore de; aday ~ r r a k Crrak
,
ve igletmelerde mesleki egitim goren ogrencilerin
hastalrk sigortasr primi SSK. m.73'de oldugu gibi %4 olarak belirlenmig olup, bunlarrn yagrna uygun asgari ucretin
%50'si uzerinden Bakanlrk but~esinekonulacak tidenekle kargrlanacaktrr.
25.8.1999 tarih ve 4447 say111Kanunla (R.G..T.8.9.1999,5.23810) degigiklik yaprlmadan once "... ilk altr basamakta ..." geklindeydi.
Bakanlar Kurulu'nun son karar~nagore 1999 yrlr i ~ i n%I0 saglrk sigortasr primi kesilecektir (R.G.,T.2.1.1999,

5.23571).
l7

TUNCAY, 4447 say111Kanunun 2926 sayrlr Kanuna tabi sigortalrlarrn ddeyecekleri prim ve baglanacak aylrklarrn
hesabrnda basamak ve katsayr sistemine dokunulmad~grnrbelirtmekte ve gelir basamagrnrn yiirurlukteki katsay~ile
Carprmrnrn yuzdesi alrnarak primlerin kesilecegini ifade etmektedir (TUNCAY,s.433). Oysa 4447 sayrlr Kanun
m.4l'de "... odenecek malulluk, yaglllrk ve dlum sigortas~primi, sigortalrnln seCtigi veya intibak ettirildigi gelir
basamagrnrn %20'sidir" ifadesi bulunmaktadrr. G~ZEL-OKUR,
2926 say111Kanuna tabi olan sigortalrlar~nprim oranlarrnrn hesaplanmasrnda gelir basamagrnln yururlukteki katsayr ile prprmrnrn belirli bir yuzdesi alrnmak yerine gelir
basamagrnrn yuzdesinin alrnmas~esaslnrn benimsendigini belirtmektedirler ( GUZEL-OKU~~s.419).
Kanrmrzca da,
prim oranlarrnrn hesaplanmasrnda gelir basamagrnrn yuzdesinin alrnmas~Kanundaki ifadeye daha uygundur.
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kapsarn~n~n i
kazas~ ve
meslek
hastal~klarlnln dlglnda kalan hastal~klarr
k a p s a d ~ g ~soyleyebiliriz.
n~
SSK.'na gore,
qocuk diigurrne18 de bu Kanunun
uygulanrnas~nda hastal~k say~lrnaktadrr
(SSK. rn.33111). Hastal~k sigortas~ndan
yap~lacak yardlrnlar genel anlamda butun
hastal~klara karg~herhangi bir aylrrrn ve
sln~rlarnaya gidilrneksizin
yapllmas~
saglanrnak istenen sosyal guvenligin
arnaqlarrna daha uygundur. Hastal~grn
nedeni ve dahil oldugu slnlftan ziyade sosyal
sigorta yardrrnlar~n~
gerektirip gerektirmedigi
onem
taglrlg. H a s t a l ~ g ~ n iyilegtirilip
iyilegtirilernernesi de onemli degildir. Onemli
olan sigortalrda bedensel ya da ruhsal bir
bozuklugun ortaya q~krnasrd~r.Ancak
yardrrnlarln yapllmasr iqin hastal~glnt~bbi
rnuayene ile sornutlagrnas~gereklidir, sadece
tahmin ya da sanl yeterli degildirZ0. Sonuq
olarak, SSK. anlamrnda hiqbir aylrlm ve
srnlrlarna yap~lrnakslzln turn bedensel ve
ruhsal bozukluklar hastalrk sigortas~
kapsam~nda degerlendirilir2!.
Bag-Kur
Kanunu ek m.13'e gore, sagl~k sigortas~
yard~rnlar~hastal~k ve ig kazas~ hallerini
kapsarnaktad~r. Bag-Kur Kanunu'nda ig
kazasr ve rneslek hastal~klar~
sigorta kolu
SSK.'nda oldugu gibi ayrl bir sigorta kolu
olarak duzenlenmedigi iqin, sigortal~ ig
kazas~ ve rneslek hastallklarl halinde de
sigortasl ka~samlndakiyardlmlardan
yararlanacaktlr. Diger s o s ~ a l guvenlik
kurumlar~ taraf~ndan saglanan sagl~k
yard~mlarlndaoldugu gibi h i ~ b i raylrlrn ve
s~nrrlama yap~lrnaks~z~n
tum- bedinsel ve
ruhsal bozukluklar~n Bag-Kur anlam~nda
l8
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sagl~k sigortas~ kapsam~nda oldugunu
soyleyebiliriz. Ernekli Sandrgl Kanunu geqici
rn.7'de "... hastalanrnalar~ halinde..." ifadesi
Devlet memurlarlna
yer almaktadrr.
saglanacak tedavi yard~mlar~n~
diizenleyen
Devlet Memurlar~nln Tedavi Y a r d ~ m ve
~
Cenaze Giderleri Yonetmeligi rn.2 ve
devam~ndayer alan maddelerde "... hastal~k
halinde..." ifadesi yer almaktad~r.Dolay~s~yla,
hem Ernekli S a n d ~ gKanunu'na
~
gore aylrk
baglanm~g igtirakqilere hem de Ernekli
Sandrgl'na tabi aktif sigortalrlara kururnlar~
taraf~ndan hiqbir aylrrm ve srn~rlarna
olmakslzrn turn bedensel ve ruhsal
bozukluklarda sagl~kyard~rn~
saglanacag~n~
soyleyebiliriz.

II. S A ~ L A N A N YARDIMLARDAN
YARARLANAB~LECEKLER VE
YARDlMLARlN KAPSAMI
.
Sosyal
Sigortalar
Kurumu'ndan
saglanan yardrrnlar~, sagl~k yardlrnlarl ve
parasal yard~rnlargeklinde ikiye aylrabiliriz.
Bag-Kur ve Ernekli Sandrgl'ndan ise, sadece
saglrk y a r d ~ myap~lmaktadrr.
~
Parasal yard~rn
yap~lmas~soz konusu degildir. Ernekli
Sand~gl'natabi aktif sigortalllara kurumlar~
taraf~ndan sagl~k yardlrn~n~nyanl slra
parasal yard~mda saglanrnaktadlr.

bagl~g~
SSK. rn.32lA'da sagl~kyard~rnlar~
alflnda sagllk yardlml ifadesi yer aldlken
sonra m.33/11de bu sagilk yardlmlarlnln
kapsarnl aClklanrnlgtlr Buns gore,
a. Hekirne muayene ettirrne, hekirnin
gosterecegi luzum uzerine teghis iqin
gereken
klinik ve laboratuar

Sosyal sigorta uygulamaslnda p c u k dupijrme, ~ocugun180 gijnden once dunyaya gelmesini ifade eder (Ferit H.
SAYMEN-Munir EKoNOMI, Sosyal Sigortalar Tatbikat~,Istanbul, 1966, s.90. Ayrlca bkz. Sosyal Sigortalar Gene1
Mudurlugu'nun 12.2.1948 tarih ve 4088 say111genelgesi). Sigortallnln kendisinin veya sigortall erkegin karlslnln
qocuk dupurmesi halinde, anallk sigortastndan saglanan yardlmlardan degil, hastal~ksigorta kolundan saglanan
yardlmlardan yararlanacakt~r.
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muayenelerinin yapt~rllmasl ve
tedavisinin saglanmas~,
b. Teghis ve tedavi iqin gerekirse sagl~k
kuruluguna yatlrllmas~,

bagvuracaklar~ sagl~kkuruluglar~ ile doktor
ve ebelerin ad ve adreslerini igverene
bildirecek, igveren de bunlar~ sigortalllara
duyuracaktlr (SSK. m.11711).

c. Tedavi suresince gerekli ilaq ve
iyilegtirme araqlarlnln saglanmasldlr.

Sigortallnln kendisi yukarida,belirttigimiz
sagl~kyard~mlarln~n
hepsinden yararlanabilir.
Sigortal~n~negi, geqindirmekle yukumlu
oldugu anne ve babaslZ3,Kurumdan gelir ve
ayl~k almakta olanlarln geqindirmekle
yukumlu oldugu qocuk, anne ve babalar~na
SSK. m.33'de duzenlenmig yard~mlar
saglanmaktadlr. Ayr~caKurumdan gelir ve
ayl~k almakta olanlar ile sigortallnln
geqindirmekle yukumlu oldugu qocuklarl
SSK.
m.33'de
duzenlenmig
sagl~k
yard~mlar~n~n
yanl slra m.32'de duzenlenmig
protez araq ve gereqlerinin saglanmas~
yardlmlndan
da
yararlanmaktadirlar.
Kanunda 25.8.1999 tarih ve 4447 say111
KanunlaZ4 yap~landegigiklik sonucunda ek
m.32'ye eklenen f~kralarlasigortallnln egine,
Kurumdan gelir ve ayl~kalmakta olanlar~n
geqindirmekle yukumlu olduklar~eglerine ve
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve ayl~k
almakta olan eglere de yukar~da ifade
ettigimiz sagl~k yard~mlarln~n
yanl slra
protez, araq ve gereqlerin saglanacag~
sonucuna ulag~lmaktad~r.Protez, araq ve
gereqlerinin
saglanmas~ yard~mrndan
yararlanacak olan
kigilerde kapsam
genigletilmigtir.

Ayr~caSSK. m.32'de duzenlenmig olan
ve saglanacak parasal yardlmln yanr slra
sagl~ky a r d ~ mkapsam~nda
~
degerlendirilecek
diger yard~mlarda gunlardlr:
a. Protez
araq
ve
gereqlerinin
standartlara
uygun
olarak
saglanmas~,tak~lmas~,
onar~lmas~
ve
yenilenmesi,
b. Gerekli hallerde muayene ve tedavi
iqin yurt iqinde bagka bir yere
gonderilmesi,
c. Kanunda duzenlenmig olan gartlar~
yerine getirmek koguluyla yurt iqinde
tedavisinin mumkun olmay~pancak
yabanc~ bir ulkede klsmen veya
tamamen tedavisi mumkun gorulen
veya onemli oranda azaltllabilecegi
Kurum sagl~k kuruluglarr saglrk
kurulu raporu ile tespit edilen
sigortalln~n
yurt
d~g~na
gonderilmesidir.
SSK, m. 118'e gore tedaviler, Kuruma
bag11 saglrk kuruluglar~ veya Kurum
doktorlarl taraflndan yap~lacaktlr. Kurum,
sigortal~lar ile
bunlar~n eg
ve
q o c u k l a r ~ n ~ nmuayene
~~
ve tedavisi iqin

22

23

a

KASIM- 2001

Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortal~ya
tedavisi suresince gerekli ilaq ve iyilegtirme
araqlar~n~
saglamakla yukumludur (SSK.
m.3310) ve bunlar~kendi eczanelerinden ya

SSK. m.10611, b'ye gore, 18 yaglnl veya orta ogrenim yaplyorsa 20 yaglnl, yuksek dgrenim yaplyorsa 25 yaglnl
doldurmamlg veya 18 yaglnl doldurmug olup da ~al~gamayacak
durumda malul erkek ~ o c u k l a rile
~ yaglarr ne olursa
olsun evli bulunmayan ve sosyal gijvenlik kuruluglarlna tabi olarak ~al~gmayan
veya bunlardan ayl~kyahut gelir
almayan k ~ ~ocuklar~
z
kastedilmektedir. Ayr~camaddenin ikinci flkraslna gdre de, ge~iciiggdremezlik ddenegi verilmesine hak kazanllan tarihten once sigortal~taraflndan evlat edinilmig, tanlnm~gveya nesebi dijzeltilmig, yahut
babalrg~hijkme baglanmlg ~ocuklarda b f ~ k r a skapsamlnda
~
degerlendirileceklerdir (m.106111).Yargltay, ge~migte
sigortallnln 18 yaglnl doldurmug olup da ~al~gamayacakdurumda olan malul ~ocuklarlna,Sosyal Sigortalar
Kurumu'nca sagl~ky a r d ~ myap~lmast
~
i~in,malulluk nedeniyle ~al~gamama
durumunun surekli olmaslnln gart
olmadlg~,g e ~ i c i~allgamamasuresince de malul ~ocuklarlnsagl~k yard~mlar~ndan
yararland~r~lmas~
gerektigi
yonunde karar vermigtir. Yarg. 10.HD.,T.31.5.1976,E.1975/8522,K.197614209 [ h e r EYRENCI,IHU,SSK.35 NO.^)].
Sigortallnln ge~indirmekleyijkijmlu oldugu anne-babas~n~n
sagl~kyardtmlarlndan yararlanabilmesi i ~ i n
ge~imlerinin
sigortal~taraflndan saglandlglnln belgelenmesi gereklidir (SSK. m.10611, c). Yarg~tay'lnbu ydndeki karar~iQn bkz.
Yarg. lO.HD., T.15.9.1998,E.5330,K.5553 P/KD.,S.ll(Kas~m1998),s.1645-16461.
R.G.,T.8.9.1999,S.23810.

TUH~S
da sozlegme yaptrgl eczanelerden saglar
(SSK. m.123). Sigortalrnln kendisi, egi,
bakmakla yukumlu oldugu qocuklar~,
geqindirmekle yukumlu oldugu anne ve
babaslnln ayakta tedavi olmalarl halinde
verilen ilaq bedellerinin %201si ilgililerce
odenecektir (SSK. m.33/C, m.3511, m.42111).
Ayakta yap~lantedavilerde i l a ~bedellerine
kat~l~m
ile kigilerin gereksiz yere Kuruma
bagvurmalarr ve i l a ~israf~nln onlenmesi,
Kurumun
giderlerinin
azalt~lmasr
amaqlanrn~gtrr~~.
Ancak sigortal~lar ile
bunlarln
aile
uyeleri
ve
hastallk
sigortaslndan
saglanan
saglrk
yardlmlarlndan yararlanan diger kigiler eger
Kurum sagllk kuruluglarl saglrk raporu ile
belirlenen ve uzun sure tedaviyi gerektiren
tuberkiiloz, kanser, kronik bobrek hastallklarl
ile organ transplantasyonlarl gibi durumlarda
ayakta yapllan tedavileri slrasrnda verilmesi
gerekli gorulen ilaqlardan hayati onemi
oldugu Kurumda gorevli doktorlar ve
eczac~lardan olugan bir
komisyon
taraflndan tespit edilenlerden igtirak pay1
allnmayacakt~r (SSK. ek m . 2 5 ) ~ ~SSK.'da
.
29.6.1978 tarih ve 2137 say111 KanunlaZ7
degigiklik yap~lmadan once rn.32/B, "Aglz
protezleri dlglnda kalan protez araq ve
gereqlerinin
saglanmasl,
takllrnasl,
onarllmasl ve yenilenrnesi" geklindeydi. Aglz
protezlerinin qok rnasraill olrnasl nedeniyle
hastallk sigortaslndan saglanan yardrrnlar~n
d~glnda brrakrlmlg olmasl eksiklik olarak
gorulmug ve rnaddeden bu kismln
q~karrlrnasl gerektigi ifade ediImigtirZ8.
26.6.1978 tarih ve 2167 say111 KanunlaZ9
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yapllan degigiklik sonucunda, aglz protezleri
de hastallk sigortaslndan saglanan yardrmlar
kapsamrna allnrnlgtlr ve Kurum taraflndan
hazrrlanacak olan yonetmelige gore aglz
protezlerine iligkin yardlmlar da sigortalllara
saglanacaktlr (SSK. m.321B). SSK.'da 4447
say111Kanunla yaprlan degigiklik ile m.3/l11ye
gore protez, araq ve gereq bedellerinin
%201si sigortall taraflndan odenecektir.
Ancak al~nacak k a t k ~ miktar~, odeme
tarihindeki 25.8.1971 tarih ve 1475 say111lg
Kanunu m.33'e gore sanayi kesiminde
qal~ganon altr yaglndan buyuk igsiler i ~ i n
uygulanan ayllk asgari ucretin bir buquk
katlndan fazla olarnayacakt~r~~.
Ayrlca
sigortallnln qocuklarlna, geqindirmekle
yukumlu oldugu eglerine verilen protez, araq
ve gereq bedellerinin %201si,Kurumdan gelir
ve ayllk almakta olanlar ile bunlar~n
ge~indirmekleyukumlu oldugu eglerinden ve
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve ayllk
almakta olan eglerden %10 katrllrn payr
allnacakt~r (SSK. ek m.32111, Ill). Bu katkl
payl, sigortalllarda oldugu gibi egler iqin de
odeme tarihindeki 25.8.1 971 tarih ve 1475
say111 Ig Kanunu m.33'e gore sanayi
kesiminde qallqan on altl yaglndan buyuk
ig~ilericin uygulanan ayllk asgari ucretin bir
buquk
katlndan
fazla
olrnayacaktlr.
Kurumdan gelir ve ayllk almakta olanlarln
egleri iqin ise, ayllk asgari ucretten fazla
olrnayacaktlr. Kanundaki ifadeden yola
qrktlglrnrzda, Kururndan gelir ve ayllk
almakta olanlarrn qocuklar~ ile hak sahibi
olarak gelir ve a y l ~ k almakta olan
qocuklardan katkl pay1 allnmayacag~

'2

TUNCAY,s.245.
Yargrtay verdigi kararda, 506 say111SSK.'nun ek rn.25'de belirtilen ve sigortalldan igtirak pay1 allnrnarnas~dngorulen
hayati onerni haiz ila~lardanhangileri oldugu iizerinde aynl Kanunun rn.123'de sozij edilen kornisyonca yapllan
tespite itirazln Sosyal Sigortalar Yuksek Sagl~kKurulu'nca karara baglanrnas~,an~lankurul kararlna itiraz halinde ise
itirazrn Tip Fakijlteleri Konseyi'ne giderek Adli TIP Meclisi'ne gdturulrnek suretiyle ~ozurnlenrnesigerektigini ifade
etrnigtir. Yarg. 10.HD.,T.22.11.1994,E.13673,K.19035[IS VE HUKUK DER.,Y.30,S.246 (Nisan-Mayis 1995),s.30-311.
R.G.,T.11.7.1978,S.16343.
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OZANO~LU-YALNIZO~LU-TC]MER,S.~~I.

z9

R.G.,T.11.7.1978,S.16343.
1.7.2001-31.12.2001 tarihleri arasl 16 yagrndan buyukler i ~ i nbrut asgari ijcret tutar~146.947.500 TL. olarak belirlenrnigtir. Ancak, Callgrna ve Sosyal Guvenlik Bakanl degi~enpllgrna kogullar~ nedeniyle Asgari ijcret Tespit
Kornisyonunu asgari ucretin yeniden belirlenrnesi i ~ i ntoplantlya ~aglrrnlgve 1.8.2001'den g e ~ e r l olrnak
i
ijzere
167.940.000 TL. olrnugtur.
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sonucuna ulagrlmaktad~r.Cunku, Kanundaki
duzenlemede onlardan bahsedilmemektedir.
Getirilen katkr paylar~n~nKuruma mali
katkr saglamak amaclyla getirilmig oldugu
dugunulse bile, asgari ucretle qalrgan kigiler
iqin Kanunda belirtilmig olan bu katk~miktar~
bile yuksek olabilir. Hasta sigortalr zor
doneminde Kuruma borqlanacak hatta
kendisi iqin hayati onem tag~yan protezi
almaktan bile vazgeqebilecektir3l. Kanunda
protez, araq ve gereq bedellerinden katk~
pay1 alrnmayacak olanlarla ilgili istisnai
duzenlemeye de yer verilmigtir. Buna gore,
Calrgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl~gr
taraf~ndanqrkar~lanKatrllm Pay~ndanMuaf
Tutulacak Protez, Ortez, Araq ve Gereqler
Hakk~nda Teblig'de32 Kurum taraf~ndan
saglanan protez, araq ve gereqlerden katk~
pay1 alrnmayacak olanlar duzenlenmigtir
(4447 say111K. m.6011). Ayrrca 4447 say111
Kanun m.60lll'ye gore de, 17.8.1 999
tarihinde meydana gelen deprem sonucunda
yaralanan veya sakat kalanlara verilecek
protez, ortez, araq ve gereq bedelleri iqin
kat~l~m
pay1 alrnmayacakt~r. 4447 say111
Kanunla 506 sayrlr Kanuna ek m.41 ilave
edilmigtir. Bu maddeye gore de, 3.11.1980
tarihli ve 2330 say111Nakdi Tazminat ve Aylrk
Baglanmasr Hakk~nda Kanuna gore aylrk
baglananlara Kurum taraf~ndan saglanan
protez, araq ve gereq bedellerinden katk~
pay1 al~nmayacakt~r. SSK.'da 4447 say111
Kanunla yap~landegigikliklerden bir k ~ s m ~
iqin Anayasa Mahkemesi'nde iptal davas~
aqrlmrgtrr. Hastal~ksigortasr ile ilgili olarak
protez, araq ve gereq bedellerinin %201sinin
sigortalr tarafrndan odenmesi ile ilgili olarak
yaprlan duzenlemenin Anayasa'n~nm.2, 5,
56 ve 60'a aykrrr oldugu gerekqesi ile itirazda
bulunulmugtur ve bu maddeler Anayasa
Mahkemesi tarafrndan oncelikli olarak
gorugulecektiP3.
3308 say111C~raklrkve Mesleki Egitim
31

32
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Kanunu kapsam~nagiren qrraklar SSK.'da
duzenlenmig olan hastal~k sigortasl
yard~mlarrndan yararlan~rlar (SSK. m.25).
Ancak q~raklar~neg, qocuk, anne ve
babalarrna hastalrk sigortas~yardrmlar~ndan
yararlanma hakkr tan~nmamrgt~r
ve en qok
korunmaya ihtiyaq gosteren bu kesime bu
hakk~ntan~nmam~g
olmasr sosyal guvenligin
temel ilkelerine ters dugtugu gerekqesiyle
elegtiriImektedi~-~~.
Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortal~n~n
kendisine gartlarr saglamas1 halinde sagl~k
yard~mlarrnrn yanr slra parasal yardrm da
saglamaktadrr. SSK. tabi sigortalrlarrn tek
gelirlerinin ucret geliri oldugunu varsayrllr.
Sigortal~lar
hastalanmalarr
halinde
qalrgamamalar~nedeniyle bu ucret gelirinden
mahrum kalacaklar ve gelir kayb~na
ugrayacaklard~r.SSK.'da duzenlenmig olan
gartlar~ saglamalarr halinde, sigortalrlara
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafrndan
saglanan geqici iggoremezlik odenegi ile bu
kigilerin geqici gelir kay~plar~
kargrlanmaya
qal~grlmaktadrr. Geqici
iggoremezlik
odeneginin miktarr sigortal~n~n
yatarak veya
ayakta tedavi edilmesine gore degiqiklik
gostermektedir. Sigortal~ saglrk tesislerine
yat~rrlmakveya bakrmr Kurumca saglanarak
kapl~caveya iqmelere gonderilmek yoluyla
tedavi edildiginde gunliik kazanc~nrnyarlsl,
ayakta tedavi edildiginde ise gunluk
kazancrnrn uqte ikisi oran~nda geqici
iggoremezlik odenegi odenecektir (SSK.
m.8911).
Bag-Kur Kanunu ek m.13'de ilgililere
yap~lacak sagl~k yardrmlarr srralanm~gtrr.
Buna gore yaprlan saglrk yard~mlar~
hastanrn;
a. Hekime muayene ettirilmesi, hekimin
gosterecegi luzum uzerine teghis iqin
gereken klinik ve
laboratuar
incelemelerinin yapt~rrlmasr ve
tedavisinin saglanmas~,

Sigortalarda Yeniden Yap~lanrnaSernineri (Teb: Ali N a z ~ mSOZER,Sosyal Sigorta Haklar~nda
Degigiklik),ClMENTOMUSTAHS~LLER~
IqVERENLERI SEND/K~~l,Ankara,2000,~.92.

Sosyal

R.G.,T.12.12.1999,S.23904.
Atilla t ) ~ ~ E ~ ~ ~ , "Soz
$ i r~nayasa'nln",fdl~~l~ET
ndi
GAZETESI,T.~.~~.I~~~,S.~.

GUZEL-OKU~,s.242-243.

TOH~S
b. Teghis ve tedavi i ~ i n
gerekirse saglrk
kuruluguna yatlr~lmas~,
c. Tedavi suresince gerekli i l a ~ve
iyilegtirme ara~larrn~n
saglanmas~d~r.
Bag-Kur sagl~ksigortaslndan saglanan
yard~mlardan;
a. 1479 say111Kanuna tabi sigortal~lar
ile eg ve bakmakla yukiimlu olduklar~
~ o c u k l a r lanne
~ ~ , ve babalar~,
b. Yaglll~k ve malulluk a y l ~ galmakta
~
olanlar ile eg ve bakmakla yukiimlu
olduklar~qocuklar~,anne ve babalarr,
c. Olum ayllg~ alanlar yararlan~rlar
(1479 say111K. ek m.ll/l). Ancak,
6zel sosyal guvenlik kanunlar~nave
ozel
kanunlara
gore
sagl~k
yard~mlar~ndanyararlananlar bu
Kanunda duzenlenmig olan sagl~k
yard~mlar~ndan
yararlanamayacaktrr
(1479 say111K. ek m.ll/ll).
Bag-Kur'un kendine ait sagl~ktesisleri
olmadlg~ i ~ i n ,sigortalrlar~na saglayacagl
sagl~khizmetlerini diger kurumlardan satrn
almaktad~r. Kanunda, sagl~k hizmetlerinin
Sagl~kBakanl~g~,
Sosyal Sigortalar Kurumu,
mahalli idareler, universiteler, kamu iktisadi
tegebbuslerine ait sagl~ktesisleri ile diger
sagllk tesislerinden sat~nalrnmak suretiyle
saglanacagl ifade edilmigtir (1479 say111K.
ek m.ll/lll). Sat~nalrnacak sagl~khizmetinin
hangi kurulugtan allnacaglnl belirmeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir (1479 say111K. ek
m. 13/IV)s.
35
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Bag-Kur Kanunu'nda 1999 y ~ l ~ n d a
degigiklik yap~lmadan once sadece i l a ~
bedellerinin %201si sigortal~ taraf~ndan
karg~lan~rken,
4447 sayrlr Kanunla yapllan
degigiklikten sonra madde "Ayakta yaprlan
tedavilerde poliklinik muayene ucretinin ve
verilen i l a ~bedellerinin %201si sigortal~
taraf~ndankargllan~r"haline getirilmigtir. Artlk
sigortal~ ve hak sahipleri i l a ~bedellerinin
%2OPsinekat~lman~n
yanl slra ayakta yaprlan
tedavilerde poliklinik muayene ijcreti i ~ i nde
1.1.2000 tarihi itibar~ ile %20 oran~nda
kat~l~m
pay1 odeyeceklerdir. Ayl~k almakta
olanlar~nila~larakatlllm oranl %lO1dur.Daha
onceleri protez, araG ve gereG saglanmaz
iken, Bag-Kur Sagl~k Sigortasr Yard~mlar~
Yonetmeligi'nde 1995 ylllnda yap~lan
degigiklik ile Bag-Kur sigortal~lar~nada
protez, araG ve gereG saglanmaktad~r.BagKur Kanunu'nda 4447 say111Kanunla yap~lan
degigiklikten sonra sigortal~laraig kazasl ve
meslek hastal~gr sonucu verilecek olanlar
hari~
sigortal~lar,vehak sahiplerinden protez,
araG ve gereG bedellerinin %201sioran~nda,
ayl~kalanlar ve hak sahipleri % I 0 oranlnda
(3.11 .I980 tarih ve 2330 say111 Nakdi
Tazminat ve Ayl~k Baglanmas~ Hakk~nda
Kanun kapsam~nagirenler h a r i ~k) a t ~ l ~pay1
m
allnacakt~r (1479 say111K. ek m.13/111).
Kanundaki ifadeye baktrg~m~z
zaman protez,
araG ve gere~lerinin hak sahiplerine de
saglanacagr sonucuna ulaglllr. Sigortal~ve
hak sahiplerinin Bag-Kur Kanunu'na tabi
olmadan once oldugu tespit edilen hastal~k
ve ar~zalardan dolay1 bedeli Kurumca

Cocuklarln sagllk yardlmlndan yararlanabilmeleri i ~ i n18 yaglnl doldurmamlg olmalarl gereklidir. dgrenimlerine
devam eden ~ocuklarlnorta bgrenim yapmakta olanlarr 20 yagrnl, yuksek Barenim yapmakta olanlarln 25 yaSlnl
doldurmamr~olmalarl gereklidir. Cocuklardan 18 yaglnl doldurmu~olan ve ogrenim yapmayanlarln sagllk sigortasl
hizmetlerinden yararlanabilmeleri malul olmalarl gartlna bagl~dlr.Evli olmayan klz Gocuklarl da ge~imlerinisaglayacak b a ~ k bir
a gelirleri olmamasl halinde sagl~ksigortasl hizmetlerindenyararlanlrlar. Yargltay, sigortallnrn erkek veya
kadln olmaslna bakllmaks~zlnsigortalrya bag11 olarak $ocuklarlnln da sagllk yardlmlarlndan yararlanacaklarl
ybnunde karar vermigtir. Yarg. 21.HD., T.11.5.1998, E.2516,K.3336 (Orhan YALCINKAYA,Bag-Kur Kanunu

Aqklamalar-Kararlar hgili Mevzuat,Ankara,1999,s.346-347).
Bag-Kur Sagllk Sigortasl Yard~mlarlYBnetmeligi'nde de (R.G.,T.25.8.1986,S.19202), aynl yonde bir duzenleme
vardlr Buna gbre, Bag-Kur tarafrndan saglanan sagllk hizmeti, Sagllk Bakanllgl, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli
idareler, universiteler, kamu iktisadi tesebbuslerine ait sagllk tesisleri ile diger sagllk tesislerinden satln allnmak
suretiyle yurutulur. Sagllk hizmetinin hangi sagllk kurulu~undansatln allnacaglnln belirlenmesi konusunda Bakanlar
Kurulu yetkilidir (Y6n. ek m.11).

TC~H~S
kargllanacak olan ortez ve protezler ek
m.18'e gore hazlrlanacak yonetrnelikte
belirlenecektir (1479 say111K. ek rn.131son).
1986 yll~nda yaylnlanan Bag-Kur Sagllk
Sigortasl Yardlmlarl Y ~ n e t m e l i g i ' n d e1995
~~
yrllnda yapllan degigiklikle bu a r a ~ l a r l n
bedellerinin her yll piyasa fiyatlarr ve diger
sosyal guvenlik kurumlar~nln uyguladlgl
fiyatlarl dikkate alarak Kurum taraflndan
belirlenen esaslar dahilinde odenecegi
ifadesi yer almaktadrr. 1999 ylllnda yap~lan
degigiklikle eklenen ek maddeye gore,
Yonetmelikte Kurumun odeyecegi rniktar
belirlenecektir. Ancak Yonetmelikte henuz bu
yonde degigiklik yaprlmamlgt~r~~.
Katkl pay1
tutarl sigortalllarda birinci gelir basarnaglnln
bir b u ~ u kkatlnl, aylrk alanlarda ise birinci
gelir basamaglnln %65'ini ge~erneyecektir.
Sigortalllarln Bag-Kur taraflndan sagllk
hizmetlerinin satln allndlgl saglrk kurum ve
kuruluglarlnda yatarak tedavi edilrneleri
halinde saglanan tedaviler sonucu dogan
i l a ~bedellerinin tarnarnl Kurum taraflndan
odenir (Bag-Kur Saglrk Sigortasl Yard~mlar~
Yon. m.16).
Ayakta yaprlan tedavilerde, uzun sure
tedaviyi gerektiren ve Kurumun hizmet satrn
aldlgl resmi sagllk kurumu sagllk kurulu
raporu ile belgelendirilen tuberkuloz, kanser
ve kronik hastalrklarl vb. gibi tedaviler
slraslnda verilmesi gerekli gorulen ila~lardan
hayati onemi oldugu Maliye ve Gumruk
Bakanl~gr'ncaB u t ~ eUygulama Talirnatr'nda
tespit edilen listede yer alan i l a ~
bedellerinden katkl pay1 allnmayacaktlr
(Bag-Kur Sagl~kSigortasl Yardlmlarl Yon.
m.18). Bu yonden Sosyal Sigortalar Kurumu
ile
Bag-Kur
araslnda
paralellik
bulunmaktadrr. i l a ~ l a r Kurum taraflndan
anlagma yaprlan eczanelerden temin
edilecektir (Bag-Kur Sagllk Sigortasl

=' R.G.,T.25.8.1986,S.19202.
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Yardlmlarl Yon. rn.1711).
Tarlmda Kendi Adlna ve Hesablna
Callganlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na gore
de,
sagllk
sigortasl
yardlmlarlndan
sigortalllar ile bakmakla yukurnlu olduklarl
~ o c u k l a r ~anne
,
ve babalarl ile yagllllk ve
malulluk ayllgr alanlar ile eg ve bakmakla
yllkumlu olduklarl gocuklarl, anne ve
babalarl ve olum aylrgl almakta olanlar
yararlanabilecektir (2926 say111K. ek rn.111).
Kanuna gore, sureksiz tarlm ig~ilerinineg ve
Gocuklarr da hastallk sigortaslndan saglanan
sag11k yard~mlar~ndan
yararlanlrlar (2926
say111 K. ek m.16). Daha once de ifade
ettigimiz gibi, bu Kanuna tabi olanlara BagKur
Kanunu'nun
saglrk
sigortasl
hukumlerinin bu Kanuna ayklrl olrnayan
hukumleri uygulanacaktlr (2926 say111K. ek
m.l/ll). Dolaylslyla, yukarlda soylediklerimiz
tarlmda kendi adrna ve hesablna Gallganlar
i~in
de ge~erlidir.
Emekli Sandlgl Kanunu g e ~ i cm.139'da
i
ilgililere saglanacak olan sagllk yardlmlarl
belirtilmigtir. Buna gore;
a. Hekirne
muayenesi,
hekimin
gosterecegi luzum uzerine - teghis
klinik ve
laboratuar
gereken
incelemelerinin yaptlrllmasl,
b. Gerektiginde
yatlrllrnas~,

sagllk

kuruglarlna

c. Tedavi suresince gerekli i l a ~ve
iyilegtirme araqlarlnrn saglanmasl,
d. Kullanllmas~ resrni s a g l ~ k kurulu
raporu ile gerekli gorulen protez,
ortez ve tlbbi araG ve gereG
bedellerinin %10'u hak sahipleri
taraflndan odenir. Ancak, odenecek
miktar bu Kanunun ek 19'uncu
maddesindeki ayllklardan fazla
olmaz (bu Kanunun 64'uncu

Baslnda, 23 7ubat 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin4447 say111Kanunun bazl maddelerinin iptal edildigi ve
iptal kararlnda 4447 say111Kanun m.36'da yer alan Bag-Kur'a tabi sigortalllara saglanan protezlerle ilgili dijzenlemelerin bir klsmlnln oldugu ifade haberi yer almakla birlikte, Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararl
hala yaylnlanmamlgtlr. Bu nedenle bu konuda bir belirsizlik bulunmaktadlr.
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maddesinin ve 3.11. I 980 tarihli ve
2330 say111Nakdi Tazminat ve Aylrk
Baglanmas~Hakkrnda Kanuna gore
aylrk baglananlar hakk~nda hukum
uyg~lanmaz)~~,
e. Tedavi iqin yurt d ~ g ~ n
gondermediPO.
a
Emekli S a n d ~ gKanunu'na
~
gore; emekli,
adi malulluk veya vazife malullugu ayllgl
baglanm~g olanlar ile bunlarln Emekli
Sand@ Kanunu m.67'de gosterilen ve yasal
olarak bakmakla yukumlu olduklar~ aile
uyeleri, dul ve yetim ayllgl alanlar, genel
saglrk sigortasrnrn kanunla dilzenlenecegi
tarihe kadar (ozel kanunlarla yapllanlar
hariq) hastalanmalarl halinde resmi saglrk
kurumlarlnda
muayene
ve
tedavi
ettirileceklerdir. Emekli Sand101
- Kanunu
geqici m.139'a gore; emekli, adi malulluk
veya vazife malullugu ayl~gr baglanm~g
olanlar ile bunlar~n kanunen bakmakla
yukumlu olduklarl aile fertleri, dul ve yetim
a y l ~ galanlar
~
(yetim a y l ~ galan
~ babanln sag
olmasr nedeniyle yetim a y l ~ gbaglanamayan
~
82 ana dahil) kanunla duzenlenecek genel
saglrk sigortasr kapsamlna alln~ncayakadar
sagl~k yard~mlar~ndanyararlanacaklardrr.
Kimlerin satjl~kyardlmlarlndan yararlanacagr
Emekli, Adi Malulluk veya Vazife Malullugu
Aylrg~ Baglanmrg Olanlarla, Bunlar~n
Kanunen Bakmakla Yukumlu Bulunduklar~
Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylrg~Alanlarln
Muayene ve Tedavlleri Hakklnda Tuzuk4I
m.2'de daha ayrrntll~olarak ifade edilmigtir.
Buna gore, muayene ve tedavi hakkrndan
ozel kanunlara gore tedavileri yaptlrrlanlar
hariq olmak uzere;
39
40
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A. Emekli, adi malulluk veya vazife
malullugu, dul ve yetim aylrgr alanlar,
B. Emekli, adi malulluk veya vazife
malullugu a y l ~ galanlarln,
~
a. Kari veya malul ve muhtaq yahut 65
yaglnl doldurmug ve muhtaq olmalar~
gart~ylakocalarl,
b. 18, orta ogrenim yapmakta ise 20,
yuksek ogrenim yapmakta ise 25
yaglnl doldurmamlg ve evli olmayan
erkek ve k ~ qocuklarr,
z
c. Evli olmayan ve yardrm edilmedigi
takdirde, muhtaq duruma dugecek
olan krz qocuklar~ ile yaglar~ ne
olursa olsun malul ve muhtaq erkek
qocuklar~,
d. Kanunen
bakmakla
yukumlu
bulunduklarr ve yard~metmedikleri
takdirde muhtaq duruma duzecek
olan
anne
ve
babalar~
yararlanacaktlr.
Muhtaql~kdurumu, 5434 say111Kanun
m. 108'e gore belirlenecektiP2.
Emekli
Sandrgr
Kanunu
geqici
m.13gJda,4447 say111Kanun m.25 ile yaprlan
degigiklik sonucunda kullanrlmas~ resmi
saglrk kurulu raporu ile gerekli gorulen
protez, ortez ve t ~ b b i araq ve gereq
bedellerinin %10'u hak sahipleri taraf~ndan
odenecektir. Ancak odenecek bu miktar bu
Kanunun ek m. l9'daki ayl~klardan fazla
olamayacakt~r. Ozel kanunlar~ geregince
saglrk yard~mlndan yararlananlar ile
Sandrktan emekli, adi malulluk veya vazife

25.8.1999 tarih ve 4447 sayrlr Kanunla Bag-Kur Kanunu'na bu frkra eklenmigtir. Bkz. R.G.,T.8.9.1999,S.23810.
29.7.1998 tarih ve 4375 sayrlr Kanunla Emekli Sandrgr Kanunu'nda yaprlan degigiklik ile bu frkra eklenmigtir. Bkz.
R.G.,T.2.8.1998,S.23421.
R.G.,T.l6.7.1973,S.14596.
m.108'e gore, "Kendisini ve Turk Medeni Kanun hukumlerine gdre bakmaya mecbur oldugu ailesi fertlerini ge~indirmeye yetecek geliri, ma11(para veya o mahiyetteki krymetler dahil) veya kazancr bulunmayanlara, bu Kanun hukumlerinin uygulanmasrnda (muhta~)denir. M u h t a ~ l ~dul
k , ve yetimler tarafrndan tanzim ve imzalarr ihtiyar heyetlerince
tasdik edilecek, beyan kagrtlar~uzerine daimi olarak oturduklarr yerlerin bag11bulunduklarr il veya i l ~ e
idare heyetleri
tarafrndan muhta~lrksebepleri a ~ r k wgdsterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir. Bu mazbatalara kargr ilgili
veya sandrk tarafrndan Danrgtay'da dava a~llabilir.Sandrk~aitirazda bulunulmas~halinde netice alrnrncaya kadar
aylrgln yarrsr ve toptan ddeme, ddenek iadesi ve ikramiye gibi ddemelerin tamamr emanet olarak sandrk~aalrkonuluf.
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malullugu ayllgr alanlarln diger sosyal
guvenlik kurumlarrna tabi gorevlerde qalrgan
veya bu kuruluglardan aylrk alan egleri ve
Sandrktan dul ayllgl alanlardan diger sosyal
guvenlik kurumlarrna tabi gorevde qallgan
veya bu kuruluglardan yaglrllk veya malullijk
aylrgl alanlar bu madde hijkmijnden
yararlanamayacaklard~r. istege bag11 sagllk
sigortaslndan yararlananlar hakklnda da bu
hijkijm uygulanmayacaktlr. Emekli Sandrgr
Kanunu'nda yapllan bu dijzenleme ile 4447
say111 Kanun ile bijtijn sosyal gijvenlik
kurumlarrndan ayllk almakta olan hak
sahipleri iqin protez, ortez ve trbbi araq ve
gereq bedellerine katrlrm konusunda
paralellik saglanmrg olmaktadrr. Ayakta veya
evde yatarak tedavi edilmeleri halinde
kullanrlacak ilaqlardan % I 0 katllrm pay1
alrnmaktadlr. Ancak, resmi sagllk kurulu
raporu ile belirlenen tijberkuloz, kanser,
kronik bobrek, akll hastallklarl, organ nakli
vb. uzun sijreli tedavi gereken hastalrklarln
ayakta veya evde tedavisi srraslnda
kullanllmaslna gerek duyulan ilaqlardan
hayati onemi oldugu Saglrk Bakanlrgr'nca
belirlenen ilaqlarln bedellerinin tijmu Sandlk
tarafrndan odenir.
Emekli Sandlgl'na tabi olan igtirakqiler
iqin SaQlrk Bakanlrgr taraflndan yetkili kllrnan
tam
tegekkijllij
hastanelerin
sagllk
kurullarlnca
dijzenlenen
ve
Sagllk
Bakanlrgr'nca onaylanan raporlara gore yurt
iqinde tedavilerinin mijmkijn olmadlgl
anlagllanlar
yurt
drglnda
tedavi
ettirileceklerdir. Bu tedavinin giderleri Emekli
Sandlgl tarafrndan odenecektir. Yalnrz tedavi
sijresi iki y111geqemeyecektir. Bu sure iqinde
de acil haller hariq olmak ijzere raporda
gosterilen hastalrktan bagka yaprlan giderler
odenmeyecek
ve
tedavi
sijresi
uzatllamayacaktrr. Her altl ayda bir ilgili
yabancr sagllk kurumundan alrnan ve
tedavinin zorunlulugunu gosteren rapor
sagllk atageligi veya misyon gefligince
43
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Emekli Sandrgl'na ve ilgisine gore Sagllk
Bakanllgl veya Mili Savunma Bakanl~gr'na
gonderilir (5434 say111K. m.139/11)43.SSK.'na
tabi sigortalrlardan da sadece aktif
sigortalrlarrn yurt iqinde iken hastalanmalarl
halinde Kanunda dijzenlenmig olan gartlarl
yerine getirmeleri ile tedavi iqin yurt dlglna
gonderilmeleri mijmkijndur. Kurumdan ayllk
almakta olan sigortalllarln yurt iqinde iken
hastalanmalarl halinde tedavi iqin yurt dlglna
gonderilmeleri mumkun degildir. Ancak yurt
dlglnda iken hastalanmalarl ile ilgili olarak bu
konudaki
son
kararrnda
Yargltay,
sigortalllarln yurt dlglna qlkrnalarlnl
yasaklamanln mijmkijn olmamasl ve yurt
dlglnda iken rahatslzlanan sigortallya sagllk
yardlmr tanlmamanln da sosyal gijvenligin
ilkeleriyle bagdagmayacagl gerekqesi ile
sagllk
giderlerinin
Kurum
sagllk
kuruluglarlnda uygulanan tarifeler ijzerinden
ilgiliye odenecegini ifade etmigtip.
Emekli Sandlgl'ndan saglanacak sagllk
hizmetleri, genel ve katma bijtqeli dairelerle
ozel idarelere ve bag11 hastaneler,
dogumevleri,
sanatoryumlar,
prevantoryumlar, rehabilitasyon merkezleri,
muayene ve tedavi evleri, hijkijmet
tabiplikleri, belediye tabiplikleri, sagllk
ocaklarl ve idarelere bag11 olarak ileride
aqllacak
benzeri
kurumlar
Tijzijk
hukijmlerine gore resmi sagllk kurumu
sayrlmaktadrr (Emekli, Adi Malulluk veya
Vazife Malullijgij Ayllgr Baglanmlg Olanlarla,
Bunlarln Kanunen Bakmakla Yijkijmlij
Bulunduklarl Aile Fertleri, Dul ve Yetim Ayllgl
Alanlarln Muayene ve Tedavileri Hakklnda
Tijz .4).
Emekli Sandrgr'na tabi aktif sigortalllara
sagllk yard~mlarl kurumlarl taraflndan
saglanacaktlr. Devlet Memurlarrnrn Tedavi
Yardrml ve Cenaze Giderleri Yonetmeligi'ne
gore,
tedavi
ve
yo1 giderlerinden
yararlanacak olanlar gunlard~r;

Emekli Sandlg~Kanunu'na 4375 say111Kanunla g e ~ i cm.139'un
i
birinci f~kras~ndan
sonra gelmek iizere eklenmigtir.
Yarg. 21 .HD.,T.23.11.1999,E.6235,K.8484 [ISVEREN DER.,C.XXXVII,S.lO (Temmuz 2000).s.16-171.
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A. Yurt i~inde:
a. Devlet memuru,
b. Devlet memurunun herhangi bir
gekilde
sagl~k
yardlmlndan
yararlanmayan egi,
c. Devlet
memurunun
bakmakla
yukumlu oldugu ve herhangi bir
sagllk
yard~m~ndan
gekilde
yararlanamayan anne ve babasl,
d. Devlet memurunun aile yardlml
odenegine hak kazanan ~ocuklarl,
B. Yurt d~glnda:
a. Yurt dlglnda surekli olarak bulunan
devlet memuru,
i
bilgi ve gorgu artt~rmak
b. G e ~ i cgorev,
veya staj yapmak uzere yurt d~glna
gonderilen devlet memuru,
c. Yurt dlglnda surekli gorevde bulunan
devlet memurunun herhangi bir
gekilde
saglrk
yardrmlndan
yararlanmayan
e
bakmakla
yukumlu oldugu anne, baba ve aile
yard~m odenegine hak kazanan
Gocuklarl yararlanacaktlP5 (Devlet
Memurlar~nrn Tedavi Yard~mr ve
Cenaze Giderleri Yon. m.3).
,

Devlet memurlar~n~n
yatarak tedavi
edilmelerinde, i l a ~ bedellerinin tamam~
kurumlarl taraflndan karg~lanmakta,ayakta
veya evde tedavi edilmeleri halinde ise
kendilerinden i l a ~bedellerinin %201sikatll~m
pay1 olarak allnmaktadlr. Ancak, resmi sagl~k
kurulu raporu ile belirlenen ve tuberkuloz,
kanser, kronik bobrek, akll hastallklar~,organ
nakli vb, uzun sUreli tedaviye i h t i y a ~
gosteren hastallklar~n ayakta veya evde
tedavileri slraslnda kullanllmas~ gerekli
gorulen ila~lardan, hayati onemi oldugu
belirlenenlerin
bedellerinin
tamaml
kurumlarlnca odenir (Devlet Memurlar~nrn

Tedavi Yardrm~ ve Cenaze Giderleri Yon.
m.1911,11). ila~larakatllrm bedelleri a ~ ~ s l n d a n
sosyal guvenlik kurumlarr araslnda paralellik
vardlr. Bu katll~mbedellerinin allnmasl ile
i l a ~israflnln onune ge~ilmeye Galrglllp,
Kurumun
giderlerinin
azaltllrnasln~n
hedeflendigini soyleyebiliriz.
Uzmanlarca gerekli goruldiigunde hem
yurt i~indensaglanan hem de yurt i~inden
saglanmasr mumkun olmay~pyurt dlglndan
getirilmesi zorunlu olan protezlerin bedeli
Kurumca odenir. Ancak, yurt d~glndanithali
goriilen protez
bedellerinin
zorunlu
odenebilmesi i ~ i nsagllk kurulu raporu
bulunmasl gereklidir (Devlet Memurlarl
Tedavi Yard~mlarl ve Cenaze Yard~mlar~
Giderleri Yon. m.3511). Sosyal guvenlik
kurumlarlna tabi aktif sigortalllar protez, araG
ve gere~leri ~ i nkatlllm pay1 odemeleri sbz
konusu iken, devlet memurlarl i ~ i nboyle bir
katll~mpay1 soz konusu degildir. Daha once
de belirttigimiz gibi, bu kurumlara tabi
kigilerden de katlllm pay1 al~nmamasl
sigortal~larl zor
duruma
dugmekten
kurtaracaktlr.
Yurt iginde iken hastalanan memurlarln
bakmakla yukumlu olduklar~anne, baba ve
aile yardlmlna hak kazanan Gocuklarln yurt
d ~ g ~ ntedaviye
a
gonderilebilmeleri i ~ i nyurt
i ~ i n d etedavilerinin mumkun olmad~g~nln
yetkili hastaneden allnacak sagl~k kurulu
raporu gereklidir. Bunlarln harclrahlarl ve
tedavi giderleri kurumlarr taraflndan odenir.
Yurt d~glnda tedavi suresi iki ylll
ge~emeyecektir.Bu sure i ~ i n d eacil haller
h a r i ~ olmak uzere raporda gosterilen
hastallktan bagka yapllan tedavi giderleri
odenmez ve tedavi sliresi uzatrlamaz. Her
altl ayda bir yabancl saglrk kurumundan
allnan ve tedavinin zorunlulugunu gosteren
rapor sagllk atageligi veya misyon gefligince
hastan~nkurumuna ve Sagl~kBakanllgl'na
gonderilecektir (657 say111K. m.209/11)4~Bu

Devlet Memurlarl Kanunu'nda 4375 say111Kanunla yapllan degigiklik ile de, memurlarln kendisinin yanl slra bakmakla yukumlil olduklar~anne, baba ve aile yardlm~ndayararlanan ~ o c u k l a r ~ nda
~ nyurt dl91 tedavi yardlmlarlndan
yararlanmas~saglanml$tlr.
4 V 5 7 say111Devlet Memurlarl Kanunu m.209'un ikinci flkrasl 4375 say111Kanunla bu hale getirilmiatir.
45
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yonden Emekli Sand~gl'nabag11 igtirak~iler
ile devlet memurlar~ arasrnda paralellik
bulunmaktadlr.
Sosyal Sigortalar Kurumu taraflndan
sigortallnln kendisinin gerekli gartlar14'
saglamas1 halinde kendisinin; Emekli
Sand~gl'na tabi igtirak~ilerin; Devlet
memurlarlnln
kendilerinin,
bakmakla
yilkumlu olduklarl anne, baba ve aile
yardlmlna hak kazanan Gocuklar~nln yurt
i ~ i n d e tedavilerinin mumkun olmamas~
halinde yurt dlglna tedavi i ~ i n
gonderilmeleri
mumkun iken, Bag-Kur sigortalllarlna yurt
d191ndatedavi yardlmlnln saglanmasl soz
konusu degildir. Bu kurumlarln ekonomik
gucuyle yaklndan iligkili bir durum olarak
karg~mlzaqkmaktadlr. Arzu edilen kurumlar
aqslndan paralel duzenlemelerin yapllmlg
olup, herkese gerekli hallerde yurt dl91tedavi
imkanlnln saglanmasldlr.
Sosyal Sigortalar Kurumu taraflndan
saglanan sagllk yardrmlarl ile sigortallnln
korunarak ~ a l ~ g m agucunun yeniden
kazandlrllmasl esas olmakla birlikte,
SSK.'na gore sigortalll~kniteligi bulunmayan
kigiler
de
bu
yard~mlardan
yararlanabilmektedirler4B. SSK.'na tabi
sigortalllar, sigortalll~kniteliklerini yitirdikten
sonra bir sure daha hastal~ksigorta kolundan
saglanan yardrmlardan yararlanabilirler.
Sigortalllar, SSK. m.40'da duzenlenmig
gartlar~ saglamalarl halinde, sigorta
niteliklerini yitirmelerinden baglamak uzere
altl
ay
i ~ i n d e meydana
gelecek
hastal~klarlndakendisinin yanl slra kar~slve
ge~indirmekle yukumlu oldugu kocasl,
Gocuklarl, anne ve babalarlna SSK. m.32'de
duzenlemig olan yard~mlarlabirlikte gerekli
hallerde muayene ve tedavi i ~ i nyurt i ~ i n d e
bagka bir yere gonderilmesi yard~mlndada
yararlanmalar~ mumkundur (SSK m.4011).
47
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Bag-Kur Kanunu'na tabi sigortal~lari ~ i nde,
sigortal~l~kniteligini yitirdikleri tarihten
itibaren 90 gun i ~ i n d emeydana gelecek
hastallk hallerinde sagllk yardlmlarlndan
yararlanabilecekleri duzenlenmigtir (1479
say111K. ek m.14lb). Emekli Sand~gl'natabi
aktif sigortalllara, sagl~kyardlmlar~kurumlarl
taraflndan saglandlgl i ~ i nve bu sagl~k
yardrmlarlndan yararlanmalar~nda ek prim
yitirdikten
odemedikleri i ~ i nsigortal~l~klar~n~
sonra
sagllk
yard~mlar~ndan
yararlanmalarlnln mumkun olmadlglnl
soyleyebiliriz.
Bag-Kur ve Emekli Sandlgl pasif
sigortalllara sadece sagllk yardlmlar~
saglarken, Sosyal Sigortalar Kurumu
sigortalln~nkendisine ve Emekli Sandlgl'na
tabi aktif sigortal~larolan devlet memurlar~na
sagl~kyardlmlarlnln yanl slra parasal yard~m
da satjlanmaktadlr. Burada SSK.'na tabi
sigortallnln tek gelirinin ucret geliri
olmaslndan yola Glkllarak Gallgamadlgl
gunler i ~ i nkendisine g e ~ i c i iggoremezlik
odenegi odenmektedir (SSK. m.321C).
Sosyal Sigortalar Kurumu'nda parasal
yard~mdasigortallnln gunluk k a z a n c ~esas
~~
allnmaktadlr. G e ~ i c i iggoremezlik odenegi,
sigortallnln sagllk tesislerine yatlr~lmakveya
baklml Kurumca saglanarak kapllca veya
i~melere gonderilmek yoluyla tedavi
edildiginde gunluk kazanclnln yarlsl, ayakta
tedavi edildiginde ise gunluk kazanc~nlnu ~ t e
ikisi oranlndadlr (SSK. m.8911). Bag-Kur'a
tabi aktif sigortalllarln yapt~klarl igin
kendilerine ait olmaslndan dolay1 parasal
yardlm saglanmamlg olabilir. Emekli
Sand~gl'na tabi olan igtirak~ilere aktif
sigortall olmadlklar~ i ~ i nparasal yardlm
saglanmamaktadlr. Devlet memurlarlnln da
yatarak tedavi edilmeleri halinde tedavi
suresince u ~ t e ikisi oranlnda yevmiye
odenmektedir (Devlet Memurlarl Tedavi

Hastallglnanlaglld~gltarihten dnceki bir yll i~indeen az 300 gun hastallk sigortasl primi Bdenmig olmas~gartlyla yurt
i ~ i n d etedavi edilmesi mumkun olmaylp ancak yabanc~bir ulkede klsmen veya tamamen tedavisi mumkun gdrulen
ve malulluk halinin onlenebilecegi veya dnemli oranda azalt~labilecegiKurum sagllk tesisleri sagllk kurulu raporu ile
belirtilmig olanlar yurt dlglna tedaviye gonderilebilirler (SSK. m.32lE).

48

GEREK,s.I 72.
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Gunluk k a z a n ~SSK. m.78 ve 88'e gore hesaplanmaktadlr.

TUH~S
Yardrmlarl ve Cenaze Giderleri Yon. m.261~).
SSK.'na tabi sigortalllarda, sigortalrnrn
yatarak veya ayakta tedavi olmasrna gore
ddenecek geqici iggoremezlik odenegi tutarr
farkl~lrk gostermekle
birlikte
devlet
memurlarrna sadece yatarak tedavi olmalarr
halinde yevmiye verilmektedir.

SSK. m.34/11de, "Hastallk hallerinde
yapllacak sagllk yardrmlarl sigortalrnln
iyilegmesine kadar surer" ifadesi vardrr.
Maddenin devamlnda da, bu yardrmlarln
sigortallnln Kurum taraflndan tedavi altrna
allndrgl tarihten baglayarak altr ayl
geqemeyecegi ifade edilmigtir (SSK.
m.34111).
Uquncu
flkra
Anayasa
991 tarihli kararlyla50
Mahkemesi'nin 17.1.I
iptal edilinceye kadar "Su kadar ki, tedaviye
devam
edilirse
malulluk
halinin
onlenebilecegi veya onemli oranda
azaltrlabilecegi, Kururn sagl~ktesisleri sagllk
kurulu raporlarl ile anlagr11rsa;bu sure 18 aya
kadar uzat~llr" geklindeydi. Maddenin bu
halinden Kurum sagllk tesislerinin sagl~k
raporuyla 'malulluk halinin onlenemeyecegi
veya onemli oranda azaltllamayacaglnln
belirtilmig olmasl halinde tedaviye devam
edilmeyecegi gibi bir anlam qlkryordu ki bu
da elegtiriliyordu51. Anayasa Mahkemesi "...
18 aya kadar..." sozcuklerini Anayasa'nln
m.lO, 17, 56 ve 60'a a y k ~ rbularak
~
iptal
etmigtir. Bu gekilde sigortall Kurum
taraflndan saglanan sagllk yardlmlarlndan
herhangi bir siire srn~rlarnasr olmaksrzrn
yararlanacaktlr. Hastalrk sigortasrndan
yapllan saglrk yardlmlarrnda siire s~n~rlamasr
Kurumun iqinde bulundugu mali zorluk
nedeniyle yapllmrg olabilecegi diiguniilse
bile, $allganlar~n temel hakkl olan sosyal
guvenlik hakkrndan yararlanmalarlnda boyle
bir sure srnrrlamasrnrn olmasr zaten yerinde
olmayan bir d ~ z e n l e m e y d i ~Dolayrslyla,
~.
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Anayasa Mahkemesi taraflndan bu sure
slnlrlarnas~n~niptal edilmesi yerinde
olmugtur.
Kurum taraflndan saglanan saglrk
yardlmlar~qer~evesinde"Kurum sigortalrnln
iyilegmesine
yarayacak,
yahut
ig
goremezligini az qok gidermesi iqin gerekli
gorulecek protez araG ve gereqleri yukarlda
yazlll sagllk yardrmlarl sureleri ile baglr
olmakslzln saglamak, onarmak ve tespit
edilen sure ve gartlarla yenilemekle
yukumludur" (SSK. m.34lIV; ek m.3211).
Benzer
gekilde
Kurumdan
surekli
iggoremezlik geliri, malulluk veya yagllllk
aylrg~ almakta olanlarln ge~indirmekle
yukumlu olduklar~qocuklar~nrnve Kurumdan
hak sahibi olarak gelir veya aylrk alan
qocuklar~n iyilegmesine yarayacak yahut
iqgoremezliklerini gidermeleri iqin gerekli
gorulen protez, araG ve gereqleri Kurum
taraflndan m.34'de belirlenmig olan surelerle
baglr olmaksrzln saglanacak, onarrlacak ve
tespit edilen sure ve gartlarla yenilenecektir
(SSK.
ek
m.3211).
Kanundaki
bu
duzenlemelere gore saglanan protez, araG
ve gereqler herhangi bir sure slnrrlamasl
olmakslzln saglanacak, tespit edilen sure ve
sartlarla yenilenecek ve onarrlacaktlr.
Bag-Kur Kanunu ek m.14Il'e gore,
hastalrk hallerinde yaprlacak
sagllk
yardlmlarl hastanrn i)).ilegmesine kadar
devam eder. Maddenin ikinci frkrasl 1996
yrlrnda Anayasa MahkemesP3 tarafrndan
iptal edrlinceye kadar, hastalrgrn tedavisinin
yataklr tedavi kurumlarrnda yapllmasr
gerektiginde sure tedaviye baqlan~lan
tarihten itibaren altr ayr geqemeyecekti. Eger
tedaviye baglandrktan belli bir sure sonra
tedaviye
devam
edilmesinin
fayda
saglamayacagr kesin olarak anlagrlacak
olursa, altl ayllk sure dolmadan da tedaviye
son verilebilecekti. Yalnlz boyle bir durum
ortaya ~rktlgrnda Bag-Kur, resmi saglrk
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kurumu sagllk kurullarlnca verilecek rapora
gore iglem yapacaktr. Anayasa Mahkemesi
taraflndan ikinci flkra iptal edilinceye kadar
SSK. ile Bag-Kur Kanunu'nda yer alan
diizenlemeler
arasrnda
paralellik
bulunmaktad~r. Mahkemenin ikinci flkrayl
iptal etmesiyle, SSK. ile aras~ndakiparalellik
korunmugtur ve Bag-Kur taraflndan da hasta
sigortall iyileginceye kadar sagllk yardrmlarr
yaprlacaktlr. Kigileri qegitli risklere kargr
korumak amaclyla kurulmug sosyal guvenlik
kurumlarr iqin olmasr gereken de budur. lg
kazaslndan dolay1 muayene ve tedavi,
sigortallnln tedaviye allndrgl tarihte baglar ve
sagllk durumunun gerektirdigi surece devam
eder (1479 say111K. ek m.14, c; Bag-Kur
Sagllk Sigortasl Yardrmlarl Yon. m.lO, c).
Bag-Kur Kanunu'nda ig kazalarl ayrl bir
sigorta kolu olarak duzenlenmedigi iqin ig
kazasl ve meslek hastallgl halinde sagllk
sigortaslndan
yaprlan
yard~mlardan
yararlanrlmasr soz konusudur. Eger BagKur'a tabi sigortallnrn ig kazasrndan dolay1
saglrk yardlmlarrndan yararlanmasr soz
konusu ise, Kurumca tedaviye allndlgl
tarihten itibaren sagllk yardrmlarl baglayacak
ve saglrk durumunun gerektirdigi surece de
devam edecektir (1479 say111K. ek m.141~).
SSK.'na tabi olan aktif sigortalrlara,
geqici ig goremezligin uquncu gununden
Gaglamak ve 18 ayr geqmemek uzere her
gun iqin geqici iggoremezlik odenegi
m.3711).
Geqici
verilecektir
(SSK.
iggoremezlik odeneginin dinlenme raporu
alrndlgr tarihin uquncu gunonden itibaren
verilmesinde amaq, sigortalrlarln en kuquk
hastallklarrnda bile doktora bagvurmalarlnln
ve rapor almalarlnln onune geqilmek
istenmesidir.
Emekli
Kanunu ve Emekli' Adi
Malulluk veya Vazife Malullugr) Ayllgl
Baglanmlg Olanlarla. Bunlarln Kanunen
Bakmakla Yukumlu Bulunduklarl Aile
Fertlerip Dui ve
Ayirgr
Muayene ve Tedavileri Hakklnda TuzOk'te
Emekli Sandlgl'na tabi olan igtirakpilerin
saglrk yardlmlarlndan ne kadar sureyle
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yararlanacaklar~nadair bir diizenleme yer
almamaktadlr. Dolaylslyla, bu kigilerin
iyileginceye kadar
bu yardrmlardan
yararlanabileceklerini soyleyebiliriz. Yalnrz
4375 say111Kanunla saglanan yurt dlglnda
tedavi imkan~ndan yararlanma konusunda
Kanun iki yrllrk bir srnrrlama getirmigtir.
Devlet Memurlarlnln Tedavi Yardrml ve
Cenaze Giderleri Yonetmeligi'nde de, devlet
memurlarlna saglanacak olan yardlmlarrn
suresi konusunda bir srnlrlama yapllmadlgr
iqin benzer gekilde devlet memurlarrnln da
iyileginceye kadar sagllk yardlmlarlndan
yararlanabileceklerini soyleyebiliriz. Ancak,
devlet memurlarlnln bakmakla yukumlu
olduklarl anne, baba ve aile yardrmlna hak
kazanan qocuklarrnln yurt iqinde tedavisinin
mumkun olmayrp yurt dlgrnda tedaviye
gonderilmeleri halinde yurt dlgrndaki tedavi
suresi iki yrlla slnrrlanmlgtlr.

IV. YARDIMLARDAN YARARLANMA

Sigortallnln, Sosyal Sigortalar Kurumu
taraflndan saglanan sagllk yardlmlarlndan
yararlanabilmesi
konusunda
SSK:'da
geqmigte herhangi bir gart aranmryor ve 1
gun bile sigortal~olunsa bu yardlmlardan
yararlan~labiliyordu.SSK. geregince yapllan
sagllk yardlmlar~,"... sigortallnrn sagllgrnl
koruma,
qalrgma
gucunij
yeniden
kazandrrma ve kendi ihtiyaqlarrnl gorme
kabiliyetini artlrma ..." amact taglmaktadrr
(m.33lson). Cunku sigortallnrn hastalrk
riskiyle her zaman kargr kargrya olmasr
nedeniyle sigortall oldugu andan itibaren
saglanan
saglrk
yard~mlarrndan
yararlanmas~ oldukqa
yerinde
bir
duzenlemeydi. Sigortalrlarl qegitli risklere
kargl korumak Kurumun yerine getirdigi
onemli gorevlerden biridir Ancar Kanunda
4447 saylll Kanunla yapllan degigiklikle
m.31ll1yegore, sigortalrlarrn SSK. rn.321A. B,
D,de
duzenlenmig
yardrmlardan
yararlanabilmeleri iCin 60
hastallgln
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anlagrld~g~tarihten onceki a l t ~ ay iqinde
olmak uzere toplam olarak 120 gun hastal~k
sigortas~primi odemig olrna gart~getirilmigtir.
Boyle bir duzenlemenin Sosyal Sigortalar
Kurumu'nu mali yonden rahatlatma amacl
tagrdlgr a q r k t ~ r ~Kanunda
~.
4447 say111
Kanunla
yaprlan
degigiklikle
sagl~k
yardlmlarlndan yararlanabilmede toplam 120
gun prim odeme suresine iligkin olarak
getirilen duzenlemenin Anayasa'n~nm.2, 5,
56 ve 60'a ayk~rr oldugu g e r e k ~ e s i ile
Anayasa
Mahkemesi'ne
bagvuruda
bulunulmu$tur ve bu konu oncelikli olarak
g~riigiilecik
konular arasrndad~r~~.
Degi9iklik
yap~lmadan once
sadece
saglrk
yard~mlar~ndan
yararlanabilmek amacryla
muvazaal~ gekilde
sigortal~ olma
uygulamaslnln olmas~ ve prim odemeye
baglamadan tiim sagllk yard~mlarrndan
yararlanma i m k a n ~ nedeniyle boyle bir
degigikligin
yerinde
oldugu
ifade
edilmektedir56. Uygulamada, bu tur kotu
niyetli uygulamalara rastlanmakla ve Kurum
masraflarlnln azalt~lmayaqalrgllmasl yerinde
olmakla birlikte, daha once de ifade ettigimiz
gibi kigilerin hastal~kriskiyle her zaman kargr
kargrya
olmalarl
nedeniyle
sagllk
yard~mlarrndanyararlanmada bu gekilde bir
n
olmad~g~
staj suresi arama g a r t ~ n ~yerinde
kanls~ndaylz. Doktrinde de, genel sagllk
sigortas~ve sosyal yard~msistemi tam olarak
kurulmadan bu gekilde bir staj suresi g a r t ~ n ~ n
getirilmig o l m a s ~ve~ ~sigortalrn~nkendisine
hastal~ksigorta kolundan saglanan yard~mlar
iqin getirilbig olan gartlarln, geGindirmekle
yukumlu oldugu kigiler iqin getirilmig
gartlardan daha agrr o l m a s ~nedenleriyle
~~
elegtirilmektedir ki bu elegtirilere katrlmamak
da elde degildir. Gerqekten sigortalrnrn eg,

55
56
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bakmakla
yijkijmlu
oldugu
qocuk,
geqindirmekle yukumlu oldugu anne ve
babasln~n SSK.'da saglanm~g olan sagl~k
yard~mlarrndan yararlanabilmeleri iqin
sigortalln~n h a s t a l ~ g ~anlag~ld~gr
n
tarihten
onceki bir y ~ iqinde
l
en az 120 gun hastal~k
sigortas~ primi odenmig olmas~ gereklidir
(SSK. m.35111, 411111). Ayrrca sigortallnrn
geqici iggoremezlik odenegi almas~na
ragmen hastalrk sigortaslndan saglanan
sagllk yardrmlarlndan yararlanamamasr gibi
bir durumun ortaya q ~ k a c a g ~
da ifade
edilmektediPg.
SSK. m.32/E1de duzenlenmig olan
yabanc~ ulkede muayene ve tedavi
y a r d ~ m ~ n d a nyararlanabilmek iqin de,
hastalrg~na n l a g ~ l d ~tarihten
g~
onceki bir yll
iqinde en az 300 gun hastal~ksigortasr primi
odemig olma gart~vard~r.Bu sure daha once
120 gun olmakla birlikte Kanunda 1.6.1994
tarih ve 3995 say111 Kanunlam yaprlan
degigiklik ile 300 gune qrkartlm~g ve yurt
d~glnda muayene ve tedaviye gonderilme
gartlarr agrrlagtrrrlrn~gtrr. Ayrrca yurt drgrna
muayene ve tedaviye gonderilmek i ~ i nprim
odeme gartrnln yanr srra bu hastalrgrn yurt
iqinde tedavisi mumkun olmayrp ancak
yabanc~ bir ulkede k~smenveya tamamen
tedavisi mumkun gorulen ve malulluk halinin
onlenebilecegi veya
onemli oranda
azalt~labileceginin
Kurum
sagl~k
kuruluglar~n~n
sagl~kraporu ile tespit edilmig
olmas~gereklidiP1.
Sigortal~nrn,SSK.'da duzenlenmig olan
ge~ici
iggoremezlik
odeneginden
yararlanabilmesi i ~ i ngeqici ig goremezligin
bagladrgr tarihten onceki bir yll iqinde en az
120 gun hastalrk sigortasr primi odemig

A. Can TUNCAY,"4447 Say111Kanun ve Getirdigi Yeni Haklar",MERCEK,Y.4,S.l6(Ekirn 1999),s.31.
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olmasr gereklidir (SSK. m.3711). Aksi
takdirde, sigortall g e ~ i c i iggoremezlik
Kenan
odeneginden
yararlanamaz.
TUNCOMAG'~gore, b i r k a ~igyerinde ~allgan
sigoitallnln bu igyerlerinin hi^ birinde 120
gun prim odeme kogulunu yerine
getjrmemesi halinde gesici iggoremezlik
odeneginden
yararlanamayacakt~r~~.
Yarg~taykararlnda, "... Davaclnln ~alrgtrgr25
igyerinin bir tanesinde 120 gunluk muddeti
doldurmasl halinde digerlerinde bu muddeti
doldurmamlg olmaslna ragmen butun
igyerlerine kanunun emrettigi 120 gunluk
muddeti doldurmug gibi iggoremezlik
odenegi odenmesi kanunun lafzlna ve
ruhuna uygun degildir. G e r ~ iiggoremezlik
odenip
odeneginin
bu
durumda
odenmeyecegi hususunda a q k bir hukiim
yoktur. Fakat Kanununun 77 ve 88 ve bu
klsma ait diger hukumlerinin tetkikinden bir
tek igyerinde Kanunun emrettigi sureyi
n sureyi doldurmad~gl
dolduran sigortall i ~ i bu
diger igyerinden de iggoremezlik odenegi
verilmesi hakkaniyete uygun dugmez.
Kanunun emredici mahiyetteki amir
hukmunde belirtilen 120 gunluk sijrenin her
igyeri i ~ i ndoldurulmas~ gerekmektedir. Bu
muddetin ikmalinden sonra diger igyerleri
i ~ i niggoremezlik odenegi verilebilir" ifadesi
yer almaktadlP3. Yargltay'ln verdigi karara
ragmen, sigortallnln birden fazla yerde
Gallgmasl durumunda sadece bir igyerinde
120 gun prim odeme kogulunu yerine
getirmesi halinde i~gorernezlikodeneijjnden
yararlandlrllmasl &rekip. CiinkLi, sonuGta
sigortal~ Sosyal Sigortalar Kurumu'na 120
gun prim odemigtir. Onemli olan da bu prim
odeme suresinin doldurulmas~d~r. Bu
nedenle, her igyeri i ~ i nbu surenin ayrl ayrl
doldurulmas~ istenmemeli, 120 gunluk
surenin doldurulmas~ halinde odenekten
yararlandlrllmalldrr. Eger, sagllk yardlmlarl
62
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igveren taraflndan saglanlyor olsaydl ilk
gorugun haklrllk kazanmasl dogaldP5.
Geqici iggoremezlik odenegi i ~ i n120
odeme
gartlnln
yerine
gun
prim
getirilmesinde, herhangi bir sebeple silah
altlna allnan sigortallnln askerlikte geGen
hizmet suresi, hukijmlulukle sonur$anmayan
tutuklulukta geGen sure, ig kazalarlyla
meslek hastalrklarl, hastalrk veya anallk
sigortalarlndan g e ~ i c iiggoremezlik odenegi
alan sigortallnrn ig goremedigi sureler
dikkate allnmaz (SSK. m.104).
Sigortalrn~nGallgtlgr bir veya b i r k a ~igte,
bu Kanunda yazrlr prim odeme gartlnl yerine
getirmig olmaslna ragmen kendisi i ~ i n
verilmesi gereken kaylt ve belgeler igveren
taraflndan verilmedigi veya verilen kaylt ve
belgelerde kazan~larln veya prim odeme
gun sayllarlnln eksik gosterildigi Kurumca
tespit edildiginde hastallk sigortaslndan
gerekli yardlmlar yapllacaktlr (SSK.
m.79lson). Kanundaki bu duzenlemeyle
igverenin davranlgl sonucunda sigortallnln
yardrmlardan yararlanamamaslnln onune
ge~ilmekistenmigtir.
Sigortalllrk niteligini yitirenler, bu tarihten
onceki bir yll i ~ i n d een az 120 gun hastallk
sigortallsr primi odemig olmalarl halinde
sigortall ile karlsl ve ge~indirmekleyukijmlu
oldugu kocasl, Gocuklarl anne ve babalarl
SSK.'da m.32/A, D flkralarlnda yazlll
yardlmlardan yararlanabileceklerdir.
Bag-Kur Kanunu'nda 4447 say111
Kanunla yapllan degigiklikten sonra bu
Kanuna gore ilk defa veya yeniden sigortalr
olanlar ile sagllk sigortasl kapsamlndan
Glktlktan sonra yeniden sagllk sigortasl
kapsamlna girmek isteyenlerin sagllk
sigortaslnln
saglad~gl yardlmlardan
yararlanabilmeleri i ~ i n
en az sekiz ay sagllk

TUN COMA^,^.^^^.
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sigortasr primi odernig olrnalarr ve sagl~k
karnesi talep ettikleri tarihte prim ve gecikme
zarnmr borqlar~nrn bulunmarnasr gart
bulunmaktadlr (1479 say111 K. ek rn.12).
Kanunda degigiklik yapllmadan once "Saglrk
sigortas~na tabi sigortal~larrn, sagl~k
yard~rnlarrndanfaydalanmalarl, en az sekiz
ay eksiksiz saglrk sigortasl prirni odemig
olrnalarr ve sagl~k ve sigorta prim borcu
bulunmamas~ gartlna bagl~drr" geklindeydi.
Kanunda yapllan degigiklikle sadece ilk defa
Bag-Kur Kanunu kapsarnrnda olrna halinin
yanr slra yeniden sigortal~olanlar ile sagllk
sigortas~ kapsarnrndan qlktrktan sonra
yeniden kapsama girmek isteyenlerin de en
az sekiz ay saglrk sigortas~ primi odemig
bulunmalar~
gerekmektedir.
Burada
kapsamdan qrktlktan sonra yeniden
kapsarna girenlerin geqmigte odedikleri
sigorta primleri hesaba katllacak ml ya da
yeniden kapsama girdikleri tarihten itibaren
sekiz ayllk sigorta primi odernig olrnalarr
gerektigi konusu aqrk degildir. Kan~mrzca,
kapsama yeniden girenlerin geqmigte
odedikleri sagllk sigortas~prim suresinin goz
online allnmas~ gerekir. Cunku, Kanun
sonuqta sekiz ay s a g l ~ k sigortasr prirni
odemig olma gart~ ararnaktad~r. Ayr~ca,
Kanunda yap~lan degigiklikle sadece prim
borcu bulunrnamas~n~n
yanl slra gecikme
zamml bor~larrn~n
bulunmamasr ~ a r t l n lda
getirrnigtir. ~ o l a ~ r s ~ne
~ lsaglrk
a , ne de prim
borcunun bulunrnarnasr gereklidir. Buna
gore, 9 ay sagllk sigortas~ prirni odemig
ancak Kuruma 2 ayl~kprim borcu bulunanlar
sagl~k
sigortas~
yard~rnrndan
yararlanarnayacaklardrp. Tarlrnda Baglrnsrz
Cal~ganlarHakklnda da bu rnadde hukmu
geqerlidir (2926 say111K. ek m.l/ll).
Bag-Kur Kanunu'na gore, hastal~k
sigortasrndan
yaprlacak
yard~mlar
sigortalln~n sigortallllk niteligini kaybettigi
tarihten itibaren 90 gun iqinde rneydana
gelecek hastalrk hallerinde de devarn
edecek
ve
saglrk
yard~rnlarrndan
yararlanabileceklerdir (1479 say111 K. ek
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m.l4/b). Ancak, burada sigortal~l~k
niteligi
yitirildikten sonra sagl~k yardrmlar~ndan
yararlanma konusunda herhangi bir gart
aranrnam~gt~r.Oysa SSK.'na gore de
sigortalll~k niteligi yitirildikten sonra sagl~k
yard~mlar~ndanyararlanabiliyordu ancak
sigortallnln
bu
yard~mlardan
yararlanabilrnesi iqin sigortalrl~k niteliginin
yitirildigi tarihten onceki bir yll iqinde 120 gun
hastallk sigortas~ prirni odernig olmasr
gereklidir. Bag-Kur'un kurum olarak Sosyal
Sigortalar Kurumu'na klyasla mali aq~dan
daha z a y ~ f o l m a s ~ nedeniyle sigortalrl~k
niteligini yitirenlerin sagl~k yardlmlarlndan
yararlanabilrnelerinde belli bir sure prim
odemig olma gartln~ngetirilrnesi herhalde
daha yerinde olurdu.
Emekli Sand~gl'na tabi igtirakqilerle
devlet mernurlarlna saglanan yardrmlar iqin
SSK. ve Bag-Kur Kanunu'nda oldugu gibi
belirli bir sure prim odeme gart~
aranrnamaktadlr. Sadece Emekli Sand~gl'na
tabi igtirakqiler ile devlet rnemurlarrnln
bakmakla yukumlu oldugu anne, baba ve
aile yardrmrna hak kazanan qocuklarlnln yurt
dlglnda tedaviye gonderilebilmeleri iqin yurt
iqinde tedavilerinin mumkun olmadrg~nadair
al~nacaksagllk raporlarln~nolmas~gereklidir.
Bunun
d~grnda herhangi
bir
gart
aranmamrgtrr.

Turkiye'de SSK., Esnaf ve Kuquk
Sanatkarlar Kanunu ve Emekli Sand~gr
Kanunu'nda hastal~ksigortas~ya da sagl~k
sigortas~ b a g l ~ galt~nda
~
saglrk yard~mlarr
diizenlenrnigtir. Hastal~k, gunluk hayatta
kigilerin her zaman karg~lagabilecegibir risk
olmasr nedeniyle sigorta kollar~iqinde onemli
bir yere sahiptir.
Sosyal guvenlik kurumlar~nrn varolug
amaclna uygun olarak sagl~k yardrmlarl
herhangi bir sure s ~ n ~ r l a r n aolmaks~zln
s~
saglanmaktad~r. Sosyal guvenlik kururnlarr
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taraflndan saglanan yardlmlar iqinde ilaqlarln
saglanmasl ve ilaqlara katlllm paylarr,
saglanan protezler ve bu protezlerden
yararlanacak olanlarln katlllm paylarr
aqls~ndan
paralellik
bulundugunu
soyleyebiliriz. Ancak, protez, araq ve
gereqleri iqin getirilmig olan k a t k ~ pay1
konusunda kanunlarda ust slnlr getirilmig
olmakla birlikte bu k a t k ~ paylnln bu
yardlmlardan yararlanacak olanlarl zor
duruma dugurebilecektir.
Yurt iqinde saglanan tedaviler aqlslndan
kurumlar araslnda qok buyuk farkllllklar
oldugu soylenemez. Ancak, yurt dlglndaki
tedavi imkanlarlndan yararlanma konusunda
araslnda
ciddi
farkllllklar
kurumlar
bulunmaktadlr. Tabi bu farkllllklarln en temel
nedeni, kurumlar~nmali durumlarldlr. BagKur'un mali aqldan diger sosyal guvenlik
kurumlarlna klyasla daha zor durumda
olmasl ve sagllk sigortaslnln daha geq
uygulamaya geqmig olmasl nedeniyle hem
aktif hem de pasif sigortalllara yurt dlglnda
tedavi imkanl saglanmamaktad~r. Sosyal
Sigortalar Kurumu ise, gartlarl saglamalarl
halinde sadece aktif sigortal~lar~
yurt dlgrna
tedavi iqin gondermektedir. Emekli Sandlgl
ise, igtirakqilerini yurt dlglnda tedaviye
gondermektedir. Tum sosyal guvenlik
kurumlarrnln hem aktif hem de pasif
sigortalllarln~ yurt
dlglnda tedaviye
gondermesi istenen durumdur.
Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi
sigortalrn~n sagllk yardlmlarlndan sigortal~
olduktan sonra hemen yararlanmasl yerine

Kanunda yap~landegigiklikle belli bir sure
prim odedikten sonra yararlanmasl Kurumu
mali yonden rahatlatma amacl tagrsa bile
eski duzenlemenin daha yerinde oldugunu
soyleyebiliriz. Bag-Kur'a tabi sigortalllarln
sagllk yardlmlarrndan yararlanabilmeleri iqin
prim borqlarrnrn olmamasl ve belli bir sure
prim odemig olmalarl gereklidir. Bag-Kur'a
tabi sigortalllarln primlerini yatlrmalarrnda,
Sosyal Sigortalar Kurumu'na klyasla daha
buyuk aksakllklar olmasr nedeniyle boyle bir
gartln getirildigi soylenebilir. Ancak, BagKur'a tabi olanlar aqlsrndan da sigortall
olduktan sonra hemen saglrk yardlmlarlndan
yararlanabilmeleri a n u edilendir.
Kurumlardan
saglanan
parasal
yardrmlara baktlglmrzda da, igqilerin tek
gelirlerinin elde ettikleri ucret geliri olmasl
nedeniyle uzun sureli yatarak veya ayakta
tedavi edilmeleri halinde kendilerine gunluk
ucretleri uzerinden geqici iggoremezlik
odenegi odenirken, Bag-Kur'dan boyle bir
yardrm
saglanmamaktadlr.
Emekli
Sandlgr'na tabi aktif sigortalllara ise
kurumlarl taraflndan
yatarak tedavi
edilmeleri halinde yevmiye verilmektedir.
Son soz olarak, kigiler farkll qallgma
iligkilerine bag11 olarak qal~gsalar ve farkll
sosyal guvenlik kurumlarlna tabi olsalar bile
sosyal guvenlik kurumlarlndan saglanan
yardlmlar aq~srndan paralellik saglanmasl
ulagrlmas~istenen hedef olmall ve bu yolda
kurumlarrn mali yapllarlnln guqlendirilmesi
yonunde qallgmalar yaprlmalldlr.

