
 

 

ÖZET: Sürekli hastalık raporu alan memura uygulanacak işlem hk. (16.10.2015 - 6473)  

 

Burdur Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrinde endüstri mühendisi olarak 

görev yapmakta olan …'ın sürekli hastalık raporu aldığını belirterek, bu hususta yapılacak 

işleme esas olacak Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve refakat izni" 

başlıklı 105 inci maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda 

gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye 

ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya 

kadar izin verilir.  

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi 

süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe 

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre 

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği 

resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler 

kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri 

uygulanır.  

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit 

edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri 

hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar…" hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 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 raporu ve izin süreleri" 

başlıklı 6 ncı maddesinde; "(1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda 

gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye 

ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya 

kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla 

kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla 

dikkate alınır. 

(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile 

tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin 

sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı 

sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen 

hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır…" hükmüne yer verilmektedir. 

             Mezkur 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, yedinci fıkrasında ise; "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 memuruna aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek 



 

 

lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 

hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin 

verileceği; azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan 

hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate 

alınması; izin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit 

edilen memurun izninin bir katına kadar uzatılması; bu sürenin sonunda da iyileşemeyen 

memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması,   

- Adı geçen personele verilen hastalık izinlerinin yukarıda yer verilen açıklama 

çerçevesinde hesaplanması neticesinde ilgilinin hastalığının uzun süreli tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalık olması halinde en fazla 36 ay, diğer hastalık hallerinde ise en fazla 24 ay 

hastalık izni verilmesi, bu sürenin sonunda da iyileşememesi halinde ilgili hakkında emeklilik 

hükümlerinin uygulanması,  

- Devlet memurunun almış olduğu ve 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,  

- Memura, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hakem hastaneye gitmesi için usulüne 

uygun olarak tebligat yapılmasına rağmen hakem hastaneye gitmemesi halinde ise memur 

hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılması 

             gerektiği mütalaa edilmektedir.    

 


