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Çeşitli kurum ve kuruluşlardan Bakanlığımıza gelen yazılardan; eşleri sigortalı olarak çalışan
Devlet memurlarının bakmakla yükümlü bulundukları çocukları ile serbest olarak çalışan
Devlet memurlarının eşlerinin, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Yönetmeliğinin hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda duraksamaya
düşüldüğü anlaşılmaktadır.
Ortaya çıkan söz konusu sorunlar dikkate alınarak, muhtemel duraksamaları gidermek, hatalı
yorumlamalara meydan vermemek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki
açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 3
üncü maddesinde; Devlet memurunun eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının
tedavi ve yol giderlerinden yararlanacağı hükme bağlanmış, Devlet memurunun eşinin bu
sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için, Devlet memuru veya 657
sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde
söz konusu edilen personel veya bir zümreye sağlık yardımı sağlayan bir Kanuna tabi
olmaması gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan "Devlet memurunun eşi"
hükmünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesindeki gibi «her ne
şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eş biçiminde anlaşılarak uygulanması
gerekmektedir.
Öte yandan, Yönetmeliğin 38 inci maddesinde; bütün memurlara, eşlerine, bakmakla yükümlü
olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarına birer sağlık karnesinin
verileceği hükme .bağlanarak, 40 ıncı maddesinde de; her Devlet memurunun tedavi
yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı
ödeneğine hak 'kazanan çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlü olduğu
belirtilmiş ancak; eşleri sigortalı olarak çalışan Devlet memurlarının çocuklarının tedavi
yardımından yararlanamıyacaklarına dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
Bu nedenle;
a) Eşi sigortalı olarak çalışan Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve aile yardımı
ödeneğine hak kazanan çocuklarını beyannamesinde göstermesi ve sigortalı eşinin de tedavi
ettirmemesi koşuluyla, bu durumda olan çocukların anılan Yönetmelik hükümlerinden
yararlandırılması,
b) Devlet memurunun İş Kanunu kapsamında çalışan veya serbeset meslek erbabı olan vergi
yükümlüsü veya Bağ-Kur üyesi (isteğe bağlı üyelikler dışında) eşlerinin tedavi ve yol
giderlerinden yararlandırılmaması,

gerekmektedir.
Uygulamaların bu ilke ve yöntemlere göre yapılmasını arz ve rica ederim.

