
 

 

ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla 

yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip 

verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266) 

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesi; 

memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını, 

değişik 104 üncü maddesi; doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka 

mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını, 105 inci maddesi; 

memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinlerini, değişik 108 inci maddesi ise; 

memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi 

veya önemli bir hastalığa tutulmuş olası hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri 

şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız 

izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına 

bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin 

bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin 

(3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile 

bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık 

kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin 

günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri 

dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel 

mevzuatlarında kamu çalışanının bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bulunması 

halinde verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta 

olup, söz konusu Genelge hükmüne göre kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü 

olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli 

özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü 

aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının 

belirtilmesi sebebiyle, bahsi geçen personele bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin 

günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.  

 

 

 

           

      
 


