T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı: B.07.0.BMK.0.18.103.36
Konu: Yurtdışı Tedavi Gideri

10.02.10*

1 823

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ilgi: 25.11.2009 tarihli ve B.08.0.DİG.0.17.03.05-975.02-10125 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazılarda, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Karan ile
yurtdışında geçici statüde görevlendirilen öğretmen ve din görevlileri ile aile fertierinin sağlık
hizmetierinin karşılanmasında sorunlar yaşandığı belirtilerek, konunun çözümünün
gerçekleştirilmesi hususunda Bakanlığımız tarafından düzenleme yapılması talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde,
yurtdışında geçici görevli bulunan memurların münhasıran kendilerinin tedavi giderlerinin
ödenmesi hükme bağlanmış, ancak, bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi
giderlerinin ödenmesi öngörülmemiştir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, kamu personelinin ve bakmakla
yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin 15/01/2010 tarihinden itibaren
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması kararlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiş
bulunmaktadır.
5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde ise;
"63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet
sunucularından sağlanması esastır. Ancak;
a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan
genel sağlık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak
veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak geçici görevle yurt
dışına gönderilenlere, acil hallerde,
b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan
genel sağlık sigortalılarından; işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûle uygun olarak
veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak sürekli görevle
yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü
olduğu kişilere,
c) Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı
tespit edilen kişilerin,
sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanır.
Yurt içinde yapılması mümkün olmayan tetkiklerin de yurtdışında yapılması
sağlanabilir.
Ancak, yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği yurt dışında sağlanan sağlık
hizmetlerinin Kurumca karşılanacak bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet
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sunucularına ödenen' tutan geçemez. Bu tutan aşan kısım işverenler tarafından ödenir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.
Bakanlar Kurulu karan ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca
yurt dışına askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık
hizmetlerinin sağlanması ile bu hizmetlere ilişkin giderlerin yurt içindeki sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucularına ödenen tutan aşan kısmı, kurumlarınca karşılanır.
Kurum, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kişilerin sağlık hizmeüerini,
bu kişilerin geçici veya sürekli görev süresince genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen
prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de
sağlayabilir.
Birinci fikranın (c) bendi gereğince yurt dışına sevk edilen kişilerin sağlık hizmeti
bedelinin tümü ödenir. Ancak bu tutar varsa Kurumun yurt dışında şevke konu tedaviye
ilişkin sözleşmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen tutan geçemez. Bu kişilerin 65
inci madde hükümlerine göre yapılacak giderleri aynca karşılanır.
Yukarıdaki haller dışında, yurt dışında sağlık hizmetlerine ilişkin giderler Kurumca
ödenmez.
Bu maddenin uygulanmasında 4 üncü maddenin birinci fikrasımn (c) bendi
kapsamında sigortalı olması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi olarak alü
aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dışma
gönderilme sayıhr.
Kamu idarelerinde çalışan sigortalılar dışında 4 üncü maddenin birinci fikrasımn (a)
bendi kapsamındaki sigortalıların geçici veya sürekli görevlendirilmesine ilişkin usûller ve
süreler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, ilgili Bakanlıkların
görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
hükmü yer almıştır.
Anılan maddenin sekizinci fikrasımn incelenmesinden de görüleceği üzere, 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olması
nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanların daimi olarak alü aydan daha fazla süreyle
yurtdışında görevlendirilmeleri durumunda, söz konuşlu kişiler sağlık hizmetlerinin
karşılanması hususunda süfejkli .görevle yurtdışında bulunanlar gibi değerlendirilmekte^ bir
diğer ifade ile bunların birlikte yaşadıkları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin
sa^uîc'Hizrnetlerinin de genel sağlık sigortasına ilişkin hükümler çerçevesinde karşılanması
gerekmektedir.
Bahse
konu
düzenleme ile
birlikte
konunun
çözümlenerek,
ilgililerin
mağduriyetlerinin giderildiği düşünülmektedir.
Bilgilerini arz ederim.
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