
 

 

ÖZET: Hastalık raporunun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu yönünde 

karar verilme tarihi arasında geçen  süre için memur hakkında yapılacak işleme ilişkin. 

(17/03/2016-1721) 

 

      Genel Müdürlüğünüzde görev yapan bilgisayar işletmeni  … 'ın  20 gün istirahat 

etmesine ilişkin hastalık raporunun fenne uygun olup olmadığı hususunda hakem hastaneye 

sevk edildiğini, hakem hastane tarafından söz konusu raporun fenne aykırı olduğu 

yönünde karar verildiğini belirten ve raporun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu 

yönünde karar verilme tarihi arasında geçen 7 günlük süre için ilgili hakkında yapılacak 

işleme ilişkin Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin 

Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "İstihdam şekilleri" 

başlıklı 3 üncü maddesinde "a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, 

sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.  

b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin 

karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu 

teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini 

doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı 

denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. 

Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve 

sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire 

başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş 

yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle 

gördürülür. 

Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.  

c)(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel 

idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede 

belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi 

statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli 

personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli 

sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir." hükmü, "Diğer izinler" 

başlıklı 23 üncü maddesinde ise "Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile 

ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin 

tabi olduğu hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.  

             Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve refakat izni" 

başlıklı 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanan 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 izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, " Kamu 

hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara 

uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç 

raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda 

veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, 

rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında 

geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını 

müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir." hükmü, aynı 

maddenin 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; 

             - Devlet memurunun almış olduğu ve anılan Yönetmelikte belirtilen sürede çalıştığı 

kuruma intikal ettirdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt 

bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine 

çevrilmemesi ve kurumca belirlenecek en kısa sürede memurun bulunduğu yere yakın ve 

Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,  

             - Hakem hastanece hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde 

memura hastalık raporunun fenne aykırı olması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve 

görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirimin yapılması gerektiği,  

             - Yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden 

gün görevine başlamaması halinde ise söz konusu memurun izinsiz ve özürsüz olarak 

görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili 

hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği, 

             -  Raporun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu yönünde karar verilme 

tarihi arasında  geçen süreler için mezkur Yönetmeliğin 7 inci maddesinin yedinci fıkrasında 

geçen "memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte" ifadesi göz önüne alınarak, bu 

sürenin ilgilinin yıllık izin süresinden düşülmesi,   bu süreler karşılığında maaştan kesinti 

yapılması  gibi herhangi bir işlem uygulanmaması gerektiği,   

             - Fenne aykırı olduğuna karar verilen hastalık raporunu veren hekim hakkında 

gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla bu durumun Kurumunuzca Sağlık Bakanlığına 

bildirilmesinin uygun olacağı, 

- Bahse konu fenne aykırı olduğu tespit edilen hastalık raporunun tesisinde ilgili 

memura atfedilebilecek bir sorumluluğun bulunması halinde ilgili memur hakkında da 

disiplin hükümlerinin işletilebileceği, 

mütalaa edilmektedir. 

 
 


