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TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU, DEVLET
MEMURLARI KANUNU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:2.8.1998 Sayı:23421)
Kanun No
4375

Kabul Tarihi
29.7.1998

MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununun 68 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile yurtiçinde
tedavilerinin mümkün olmadığı tespit edilen subay, askerî memur, astsubay, uzman
jandarma ve uzman erbaşlar ve bunların eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana,
baba ve aile yardımına müstehak çocukları ile erbaş ve erler tedavi için yurtdışına
gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri, Millî Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ancak,
yukarıda belirtilen rapor, Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının onayı ile
tekemmül eder.
MADDE 2 . - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
30.5.1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 209 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı (Millî Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık)
tarafından yetkili kılman tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve
Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin mümkün olmadığı
anlaşılan devlet memurları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve
aile yardımına müstehak çocukları tedavi için yurtdışına gönderilirler. Bunların
harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. Yurtdışında tedavi müddeti iki yılı
geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan
başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi
süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alman ve tedavinin
devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın
kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır.
MADDE 3 . - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun Geçici 139 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
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Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerden; Sağlık Bakanlığı (Türk Silâhlı
Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Millî Savunma Bakanlığı)
tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve
Sağlık Bakanlığınca (Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri
için Millî Savunma Bakanlığınca) onaylanan raporlara göre yurtiçinde tedavilerinin
mümkün olmadığı anlaşılanlar, yurtdışında tedavi ettirilirler. Bunların harcırah ve tedavi
giderleri T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenir. Tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu
müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan
tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı
geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alman ve tedavinin devamı zaruretini
gösteren rapor, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince T.C. Emekli Sandığına ve ilgisine
göre Sağlık Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu işlem her altı ayda
bir tekrarlanır.
MADDE 4 . - 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci
maddesinin (a) fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin
ikinci fıkrası ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139
uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınarak, yurtiçinde tedavilerinin
mümkün bulunmadığına karar verilenlerin tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmesine ve
bunlardan yurtdışı tedavi giderlerinin % 10'u oranında katlimi payı alınmasına ve söz
konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usûl ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihini
müteakip altı ay içinde, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca
hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit
edilir.
MADDE 5 . - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 . - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

32
33*
60
61

128
136
129
130

Sayfa

136
186
458: 468,470
20:30,31:70

I- Gerekçeli 382 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
129 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali Milli Savunma ve
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Esas Plan ve Bütçe Komisyonları
görüşmüştür.
III- Esas No.: 1/628

