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Resmi tabip raporuyla ikamet mahalli dışında bir sağlık kurumuna gönderilen hastaya refakat eden bir 

kimseye refakat iznimi, yıllık veya mazeret izni mi verileceği hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle ilgi 

yazıyla görüş istenmektedir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Kanun ile değişik 105 inci maddesinin 

yedinci fıkrasında. “…. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye 

girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir 

hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük 

hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. 

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır, altıncı fıkrasında ise, “Hastalık raporlarının hangi hallerde 

hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, 

Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurulunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca 

hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir” hükümlerine yer verilmiştir. 

Bu hükme dayanılarak çıkarılan ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci 

maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun; 

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, 

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, 

baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı 

bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur”; 11 nci maddesinde de, “Bu Yönetmelikte 

hüküm bulunmayan hallerde 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır” hükmü yer almıştır. 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “ Yol gideri, gündelik ve 

refakatçı giderleri” başlıklı 65 inci maddesinde “ Hekimin veya diş hekiminin muayene veya tedavi sonrası tıbben 

göreceği lüzum üzerine genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışında yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde 

kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçısının gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri, yatarak 

tedavilerde ise gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol gideri kurumca karşılanır. Kurum gerekli gördüğü 

hallerde bu fıkra gereğince kişilerin ulaşım hizmetlerini, hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye 

yetkilidir. 

Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin veya diş 

hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı 

olmak üzere Kurumca karşılanır. 

Yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin 

tutarı 72 nci maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir. 

Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık muayenesi amacıyla 

yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu madde hükümlerine göre ödenir. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

hükmü yer almaktadır. 

5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 

sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, ayakta 

tedavilerde kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçinin gidiş ve dönüş yol gideri ve gündelikleri; yatarak 

tedavilerde işe gidiş ve dönüş tarihleri için gündelikleri ile yol giderinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağı 

belirtilmektedir. 

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddenin (C) bendinde de, “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, 

merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim 

amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin 

verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu 

takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.” hükme bağlanmıştır. 

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesinde; 

a) Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbi yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu 

kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet Memuruna, 657 

Sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve 

Refakat İznine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinde yer alan şartların taşınması ve 

bu durumun adı geçen Yönetmelik hükmüne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde 

mezkur Kanun hükmü çerçevesinde refakat izni verileceği, 

b) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun 

görev yaptığı yerdeki tıbbi yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk 

edilmesi halinde refakatçi olan Devlet Memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yol 

giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir 

hükmün ne 5510 sayılı Kanunda ne de 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, tedavi amacıyla il dışına sevk 

edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün 

bulunmadığı, 

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun 

görev yaptığı yerdeki tıbbi yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk 

edilmesi halinde, refakat edecek memurun talebi halinde bir yıl içerisinde toptan veya bölümler halinde 10 güne 

kadar mazeret izninin verilmesinin amirin takdirinde olduğu, mütalaa edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
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