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YAKINLIĞI

Yukarıda kişilerin, 3671 sayılı Kanun gereğince çıkarılan Tedavi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi kapsamında
bulundukları, arka sayfada açıklanan özel şartları taşıdıklarından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sağlık
yardımı verilmesini, aksinin tespiti halinde, Yönetmelikteki yaptırımları kabul ettiğimi arz ederim.

DOĞUM YERİ VE TARİHİ
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İMZA

TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN MEVZUAT
Milletvekillerinin, Yasama Organı Üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların bakmakla yükümlü
oldukları aile fertlerinin; ölenlerin aylık veya 5 inci madde gereğince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminatı 5 inci
maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlar sebebiyle alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri, 3671 sayılı Kanunun 4049 sayılı Kanun ile
değişik 4 ncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisince sağlanmaktadır.
Bu Kanuna dayanılarak, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen, Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine,
Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte;
Hak Sahipleri: Milletvekillerini, Yasama Organı eski üyelerini, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenleri, bunların
bakmakla yükümlü oldukları eşleri, ana ve babaları ile yaş ve medeni halleri uyan çocuklarını, ölenlerin hak sahibi olan dul ve
yetimleri şeklinde tanımlanmıştır.
Bu yönetmeliğin 5. maddesine göre;
a) Milletvekilleri, Yasama Organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler,
b) (a) bendinde sayılanların, bakmakla yükümlü oldukları eşleri, ana ve babaları,
c) (a) bendinde sayılanların, bakmakla yükümlü oldukları çocuklarından;
1) Yirmi beş yaşını doldurmayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilişiği bulunmayan, evli olmayan kız ve erkek çocukları,
2) Yirmi beş yaşını doldurmakla birlikte SGK ile ilişiği bulunmayan ve evli olmayan kız çocukları,
3) Yaşına bakılmaksızın SGK’dan sağlık yardımı almayan ve sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün en az yüzde altmışını yitirdiği
tespit edilen malul ve evli olmayan erkek çocukları,
ç) Milletvekili iken ölenler ile Yasama Organı üyeliği veya açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerden ölenlerin hak sahibi dul
ve yetimleri,
beyanları esas alınarak yararlandırılırlar.
(2) Üvey ana, baba ve çocuklar hiçbir şekilde tedavi yardımından yararlanamaz.
Kurumumuzca tedavi yardımı ve yol giderlerinden yararlandırılacakları, Üvey ana ve baba, her ne şekilde olursa olsun tedavi
yardımından yararlanamayacakları, SGK Başkanlığından sağlık yardımı almayan ve sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün en az
%60’ını yitirdiği tespit edilen malûl ve evli olmayan erkek çocuklarının malullük durumlarının, tam teşekküllü bir resmi sağlık
kurumunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması şart olduğu hükümleri bulunmaktadır.
Bakmakla yükümlü olma ve malullük durumu ortadan kalkanlar için ilgililerce en geç 15 gün içinde yeni bir beyanname verilmesi
zorunludur. Bu hükme uymayanların tespiti halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Tedavi Yardımından Yararlandırılması istenilen aile fertlerinin, yukarıdaki mevzuata uygun olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
2) Bakmakla yükümlülüğe ilişkin olarak genel mevzuat hükümleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları esas alınacaktır.
3) Bildirim ile birlikte, yeni tarihli nüfus kayıt örneği, bir fotoğraf, malüliyet nedeniyle sağlık yardımı talep ediliyor ise özürlülük
durumunun, Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş rapor, veli vasi tayin edilmiş
ise buna ilişkin mahkeme kararının bildirime eklenmesi gerekmektedir.

