
 

 

ÖZET: Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına (il dışı 

veya yurt dışı) çıkan Devlet memurunun il dışından veya yurt dışından almış olduğu 

hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği ile hafta sonu tatili, resmi 

veya dini bayram günlerini takip eden günün mesai saatleri içerisinde il dışındaki veya 

yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınmış olan hastalık raporlarının hastalık 

iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(01/10/2012-15710) 

 

1- Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına(il dışına) 

çıkan Devlet memurunun il dışından almış olduğu hastalık raporlarının hastalık iznine 

çevrilip çevrilmeyeceği, 

2-  Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına(yurt dışına) 

çıkan Devlet memurunun yurt dışından almış olduğu hastalık raporlarının hastalık iznine 

çevrilip çevrilmeyeceği, 

3- Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayram günlerini takip eden günün mesai saatleri 

içerisinde il dışındaki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınmış olan hastalık 

raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği,  

 hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden 

hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 

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 yer almaktadır.  

Ayrıca, adı geçen Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin 

altıncı fıkrasında;  “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile 

acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü,  

söz konusu maddenin beşinci fıkrasında ise “   Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın 

alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu 

Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura 

yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün 

göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar 

izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel 

kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.  

1- Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkur Yönetmelikte belirtilen 

istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel 

tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına(il dışına) çıkan Devlet memurlarının memuriyet 

mahalli dışındaki;  

- Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil 

servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine 

çevrilmesi gerektiği, 

- Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil 

servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler 

dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık  iznine çevrilemeyeceği, 



 

 

 mütalaa edilmektedir. 

2- Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, 

resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına(yurt dışına) 

çıkan Devlet memurlarının yurt dışından almış oldukları hastalık raporunun ilgili ülkenin 

sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmesi ve raporun o ülke 

mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması kaydıyla hastalık iznine 

çevrilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.  

3- Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, 

resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde 

memuriyet mahalli dışından(il dışından veya yurt dışından) alınan hastalık raporlarının 

hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.   

 
 


