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Bilindiği üzere Bnkanlığımız ile Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve
Emekli Sandığı Yak:! C/enel Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol ile anılan Yakıf
mensupları ve bakm;)kla yükümlü olduğu aile bireylerinin Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarımLı peşin ücret ödenmeden, her ayın sonunda toplu ödeme yapılmak
koşuluyla muayene ve l('uavilerinin yapılabilmesi konusunda mutabakat sağlandığı ilgide
kayıtlı Genelgemiz ile tüm Valiliklere bildirilmiş idi.

Ancak 15.01.2010 tarihinde Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortasına alınmasıyla
hirlikte sandık mensuplarının aktivasyon yaptırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu
Müdürlüklerine yönlendirildikleri bildirilmektedir.

Bu tür karışıklıkların yaşanmaması bakımından müracaatlarda ibraz edilen sağlık
karnelerinin incelenmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilerek söz konusu Yakı!'
mensuplarının İlinizdeki ~;ağlık kurumlarında bakım ve tedavisinin sağlanması,

Ayrıca söz konusu protokol hükümleri doğrultusunda yapılması gereken toplu
ödemelerin Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ALICILAR HESABıNıN altındaki Diğer
Tüzel Kişilerden Alacaldar hesabının altına açılan 12.10.01 TOBB Personeli Sigorta ve
Emekli Sandığı Vakfı ~;n. Md. Hesabında, bu alacaklarla ilgili iadelerin ise SATıŞTAN
iADELER (-) HESABJNıN altındaki Diğer Tüzel Kişilerden İadeler hesabının altına
açılan 610.10.01 TOBB ersoneli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Gn. Md. iade
hesabında takip edilmesi hususunda;

Gereğini riea ederim.
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Sayı
Konu

ilgi: a) 09.10.1989 tarih ve 2941 sayılı Genelgemiz.
b) 09.08.1999 tarih ve 12958 sayılı Genelgemiz.

Bakanlığımız ile Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sadığı Vakfı
Genel Müdürlüğü arasında 08.01.1987 tarihinde imzalanan Protokol ile bahse konu Vakıftan
aylık gelir alan emekli, malul, dul ve yetimler ile Vakıf personelinin ve bakmakla yükümlü
aile fertlerinin Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, Vakfın sağlık karnesi
ile müracaatlarında, peşin ücret ödenmeden "her ayın sonunda" toplu ödeme yapılmak koşulu
ile muayene ve tedavilerinin yapılabilmesi konusunda mutabakat sağlanmış ve ilgi a)' da
kayıtlı Genelgemiz ile tüm Valililiklere bildirilmiştir.

Ancak, ilgili Sandık sağlık karneleri, T.C. Emekli Sandığının eski karnelerine
benzediğinden bazı sağlık kurumlarınca karıştmldığı ve müracaat eden sandık üyelerine
"karneniri .iptal edildiği gerekçesi" ile hizmet verilmeyerek mağduriyete neden olduğu
bildirilmektedir.

İlgi b)' de kayıtlı Genelgemizle de duyurulan bu tür karışıkların yaşanmaması
bakımından müracaatlarda ibraz edilen sağlık karnelerinin incelenmesinde gerekli dikkat ve
özenin gösterilerek söz konusu Vakıf mensuplarının İlinizdeki sağlık kurUmlarında bakım ve
tedavilerinin sağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
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İLGİ:9.10.1989 tarih ve. 2.941 sayılı genelgemiz"....• ...•

Bakanlığımız ile Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve
Emekli Sandığı Vakfı Genel MUdÜ!'lüğüarasında 08.01.1987 tarihinde imzalanan

./ protokol ile sözkonusu Vakıf Genel MüdürWği1nde",aylık gelir alim emekli,
. / "ma.lul," dul ve yetimler ile sandık personelinin ve sağlı.k yar~hmına ,müstah2k

aile efradının Bakanlığımıza bağlı.' tüm. sağlık kuruluş;Larında, sandığı ..n sağlı.k
karneleri ile müracaatlarında, peşin ücret ödemeden-her ay sonıı;nd"a-toplu ödeme
.yapılması koşulu ile muayene ve tedavilerinin yapılabilmesi hususunda
mutabakat sağlanmıştır ve ilgi sayılı. genelge ile tüm Valiliklerebildirilmiştir.

Ancak; ilgili Genel Müdürlük, S~dıkları sağl~k karnelerinin, T.C.Emekli
Sandığının'" es.ki sağlık karnelerine be~zediğinden karıştırıldiğını ve bazı
hastanelerde (fmekli Sandığı karne l.eri değiŞtil<inden ) müracaat ..eden candık
üyelerine karnelerinin iptal edildi~i gerekçesiyle yeni karneleriyle müracaat
etmelerinin talep edildiği bildirilmektedir:

Bu tür karı ,ıklıkı arın yaşanmaması için .müracaatlarda ibraz edilen sağlok
l,arnelerinin . incelenmesinde g~reklı dikkat ve ö~enin ciösterilerek sözkonus;ı
sandık personelinin ilinizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında bakım ve
tedavilerinin sağlanması hususunda;

Gereğini bi 19i1erinize r ic?- ederim.
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KaraköyıtSTANBUL
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tLG/:18.J2.1991 tarih ve 4096 sayılı yazınız.

Jicj{ Yjjzın~z ~e ekleri .incelendi.

Yön~(Jm Kurulunuzun 6.12.1991 tarih, 91115 sayılı kararı ile yeniden düzen-
,

1ediği tJI')irtilen ve ananması .için ilgi yazınız ekinde gönderilen,. Sandığınız

emekli,f'I.ı}üi,dUl \Le IJetimled jJe personelinizin Bakanlığımıza bağlı tüm SağlıK
kuruluşlarında peşin ücret ödemeden her ay sonunda toplu ödeme yapılması koşulu

ile muaYl"flf! ve tedavilerinin sağlanabilmesJ.ne ilişkin protokol 26.12.1991 tarihin-

de imza)oıııarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

..
'l.

:.1.J~9J tarih ve 5968 sayılı YdzımıZ ile Lüm VaJiliklerimize tamim edilen söz

konusu pl'!lt:ıkcl ilişik.te göndel.ilme,:tedir .

ı" i

: u k

,//

~.
Dp.Or. Tevfik A.AIÜNCIOGLU

Genel Müdür

,

'rti~:;"iC 'Cd:ı13.~ t';:'saıar
ve ~;:-iiic Personl31i !::g::rta
\1i) Emekli S;ındj~l \'a!:~l

. ...•• 1 1 '.' d.l •.Hllr ı
••• .0 u,. .- ... '--~-

i-----~----
~~ • o '. iJ.' i_._~--------

.o_.! ,~ 1_-
'.: lG;; ri i'i1.:H' \.r-7.f-.._.

Bilgj/~rinizi rica ederim.

md - ••.

Eki: 1 Ge/wl ge
ı PP/tok\J). , .••.•

i L. i~;:.:.:t.. h r~ ' !.' (: ~~



ıa2-f:EB'-2010 13: 11 FROM TOBB EMEKLI SRNDIGI
f' -

._,~.

TO 03125851555 P.02

P R O T O i~ O L

Mev.2MC+ 5?,-,I beS\Al'" D;lc..~oı-PAL

. AMAÇ :
}uınDE 1- Buprotokolun amacı TUrkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve

Bnekli Sandığı Vakfı Genel MildUı:lüğündenaylık ge;Lir alan emekli, malül, dul, yetim-

ler ile. Sandık personelinin ve sağlık yard.:ı.nunamüstahak aile efradııun Sağlık ve

Sosyal YardımBakan1ı~ına bağlı tUmsağlık kurUluşlarında muayeneve tedBvilerini

sağlamaktır •.

;'--,.
KAPSAM :.
}~DE 2- Bu protokol Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli
~ğı Vakfı Genel MUdUrlüğüve bu genc:l müdUrlüktenaylık gelir alan emekli, malUl,

dul, yetimler, personel ve sa~lık yardımına WÜ$tahakaile efradı ile Sağlik ve Sosyal

YardımBakanlığına bağlı tUrnkuru1u.şlarıru kapsar.

~ VE KISALTI1ALAR :
MAPDE 3- Buprotoketde Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığı kısaca (Bakanlık) J Türkiye
. OJ.alar, Borsaıar ve Birlik Personeli Sigor.ta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü
(Vakıf), bu vakıftan aylık gelir alanlar, çalışan personel ve' sağlık yarö.J.nu.rıamü5-

tahak aile efradı (Vilif Personeli) olarak anılmıştır ..

BAKANLI~ AİT Yin<UMLtiı.üKLER :
MADDE4- Bakanlığa bağlı ttim sağlık kurumve kuruluşlarına vakfın sağlık karneleri ile

, mUracaat eden vakıf personelinin nnıayerieve tedavileri Vakıf personelinde.TJ.peşin ücret

tal~p edilmeden yapılır.

MAllhE 5- Bakanlık kurumdöner seı:mayeleri, Vakıf personelinin muayene, tetkik, tahlil,

rnUdnlıl1]e, ~ıiY8t ve tedavilerine ait ücretleri Bakanlığın yürürlükteki fiattarife-

aint, p.ıiJ~eay sonlarında toplu olarak Vakıf adresine fatura ederler.
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dcn 'sonra en geç lA gUniçinde kurumdöner seonayesi hesabına ödenir. Fatura

~ ":'1'" i 'ıq Iııin ödenmemesihalinde doğacak ihtilafı.n çöztimüneAnkara Mahkemeleriyetkilidir,

i.. ..,. . .
. '". .._. -



FROM TOBB EMEKLI 5RNDIGI

- 2 -

TO 03125851555 P.03

İlITİLAFLAR :
!,W)DE7- Bu protokol uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıklar Vakıf Genel Müdürü He
Bakanlık müsteşarı arasında çözümlenir. Çözümlenmediği takdirde Bakanın kararı k(!sind.iı::

PROTOKOI1JN sUREsİ :
MADDE8- Bu protokolun sUresi Uç yıldır. Süre samında, Uç ay önceden haber verilJnek

suı:etiyle waflardan biri protokolu feshedebilir. ~alde..-pr:otokoLaynı_~e_i_çin

temdit edilmiŞ sayılır.~---------
YÜRÜRI.i.h{
MADDE9- Bu protokol imza tarihiııde yüı:ürlUğe girer.

Vakıf "iGnetiLl Ku:ı:ulu Ad.ma

Başkan Baf}kmıVekili.~~ _t~~
/0;_>0-' 7
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VAKIF ADRESİ
Rıhtı.m Cad.Yuva Sok. Yuva Han

No.lO Kat 4-5 KarakörİSTANBUL ~

Tel: 145 04 40 - 41 o~~
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