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devletin nitelikleri sayılırkcn sosyal bir hukuk Devleti plduğu vurgulanmlş olup; ,,Devletin Temel Amaç
ve Görevİeri" baŞlrklı 5- maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri sayılaİaı<, kişilerin ve toplumun
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, Josyal hul«]k devleti ve adalet"ilkeleriYle bağdaŞmaYacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldıımaya, insanınmaddi ve marievi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlaİaya ğıışmatıa görevli olduğubelirtilıniŞ; "KİŞinin Dokunulmazlğ, Maddi ve Manevi Varlğ,, uuğı*ıİ 17. maddesinin birincifıkrasında, herkesin, }.aşama, maddi ve manevi varlığnı korumi r* g.ıişti.*e hakkına sahip olduğukuralına Yer verilmiŞ, "Sağlık, Çevre ve Konuti' başlıklı 56 maddesıİoe, cevıetin, herkesinlayatıru,beden ve ruh sağlığı iÇinde sürdürmesini sağlamak, tasamrf ve verimi artrrarak, işbirliğini
gerÇekleŞtirmek amacıyla sağlık kuruluşlannı tek elden plan?ayıp hizmet vermesini düzenleyeceği;
devletin, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ," ,oryrİ kurumlanndan yararlanarak, onları
denetleyerek yerine getireceği, "Sosyal Giivenlik Hikları" başiıtlı 60. maddesİnde, herkesin, sosyalgüvenlik hakkrna sahiP olduğu, devletin, bu güvenliği sağlayacakgerekli tedbirleri alıp teşkilatı kuracağr,baŞlıklı 65. maddesinde isg devletin, sosyal ,'. ekonomik- aları|arda Anayasa ile belirlenengörevlerini, brr gö.revlerin amaçlanna uygun §ncelikleri gözeterek mali kaynaklannm yeterliliği
ölçüsünde ygrine getireceği belirtİlmiştir. ı

5510 saYılr SosYql Sigorta|ar ve-Genel Sağtık Sigortası Kanunulnun ',Sağlık Hizmetleri veDiğer Haklar İle Bunlardgn Yararlanmo"başlıklı 62. madoesinde; "Bu Kanun gerğince genel sağlıksigortasından sağlanacak sağlıkhizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmut, ğrr.i*ağlıi sigortalısıve bakmakla yükiimlü olduğu kişiler için bir hak, I(urum için ise tu hizmet ve haklann finansmanrnr
sağlamak bir Yük{imlülıiktiir. Sağlık hizmetlerinden ve dğer haklardan genel sağlık sigortalısı ilebakmakla Ytikümlü olduğu kiŞiler yararlandrrılır. Bu Kanun kapsamınduki-kişil.r" sağlanacak sağlıkhizmÇtlen ve diğer haklar ile kiŞilerden alınan primlerin tutan arasında ilişki kurulamaz. ,, hükmüne,|'Finansmanı Sağlanan Suğlık Hİzmetleri ve Süresi" başlıklı 63. maddlsinde ise; ,, Genel sağhksigortalısınln Ve bakmakla yıilnimlü olduğu kişileiin sağlıklı kalmalannu hastalanmalan halindesağlıklarını kazanma|arını; iŞ kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli gönilen
sağlık hizmetlerinin karŞıianmasmı, iş göremezlik hallerinin oıtadan kaldınlmasrnr veya azaltılmasını
temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlıkhizmetleri şuniardır:

b) KiŞilerin hastalanmaları halinrle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muaycne,hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken tİnilmuayeneler, laborafuvar tetkikve tahlilleri ilediğer tanı Yöntemleri, konulan teŞhise dayalrolarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi verehabiiitasYon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlıkhizmetleri, acil sağlf hizmetleri, ilgiti kanunları gereğiııce sağlık meslek mensubu sayılanlannhekimlerin kararıüzerine yapacaklan tıbbi bakım ve teJaviü.

f) Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri içingerekli olabilecek kan ve kan üninleri, kemik iliği, aşı, 1Iaç, oıiez', pro{"r, hbbi araç ve gereç, kişikullanımına mahsus tıbbİ cihaz, tıbbi sarf iyileştiİici niteıikteki hbbi satf ma|zemelerinin sağlanmasr,takılması, garanti siiresi Soffasl balımı, onanlınasr ve yenilenmesi hizmetleri. ,_.....,, hükıİiirıe yerverilmiştir.
Devletin, herkesin sağlıklı bir yaşam siirdiirmesi için gerekli teşkilatı kurmakla, yaşam hakkınısosYal hukuk dÇvleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette srnırlayan siyasal, ekonomik ve sosyalengelleri kaldırmaklave sosyal güvenlik hakkrnı sağlayacak gerekli tedbirleri'aImaklagörevli olduğu vebu kapsamda sosyal güvenlik haklına sahip kişilerin teoavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul veesaslarrn belirlenmesi iÇin, iÇlerinde davalı idarenin de yer aldığı bazı kuıum ve kuııı.luşlara diizenleme

YaPma Yetkisi verildiği anlaŞılmaktadır. Ancak söz konusu yetkinin, plan|amavebazı düzenlemelerin
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