
 

 

ÖZET: Yıllık iznini yurt dışında geçirmekte olan Devlet memurunca alınan hastalık 

raporunun usul ve fenne uygunluğunun tespiti hk. (04.04.2016 - 2068)  

 

Yıllık iznini yurt dışında geçirmekte olan Devlet memurunca alınan hastalık raporunun 

usul ve fenne uygunluğunun tespiti hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi 

yazı ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat 

İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" 

başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici 

görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen 

ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili 

ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, "Hastalık raporu ve izin süreleri" 

başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında; "Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, 

ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu 

düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler 

dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke 

mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü ve "Hastalık 

izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında; "Hastalık raporlarının fenne 

aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor 

sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir 

hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları 

bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, 

- Yıllık iznini yurt dışında geçirmekte iken hastalanan memurun hastalık raporu ilgili 

ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenecek olup, söz konusu hastalık raporuna istinaden 

memura hastalık izni verilebilmesi için ilgili dış temsilcilikçe raporun ve raporda belirtilen 

sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğu açısından değerlendirilerek onaylanması gerektiği, 

- Yurt dışında iken memurlarca alınan hastalık raporlarının fenne aykırılığı hususunda 

tereddüt hasıl olması halinde ise, ilgili dış temsilcilik aracılığıyla anılan raporların fenne 

uygunluğuna ilişkin o ülke mevzuatında öngörülen usullerin işletilmesinin uygun olacağı, 

mütalaa edilmektedir. 

 


