
 

 

ÖZET: Devlet memurlarına verilen 18 aylık hastalık izni süresinin başlangıç tarihi ile 

18 aylık sürenin bitiminde ilgilinin göreve başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu 

veya hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu kendisinin kuruma 

ibraz etmesi gerekip gerekmediği hk. (08/04/2011-5936) 

 

Kurumunuzda yurt yönetim memuru olarak görev yapan …’un değişik tarihlerde 

psikiyatrik rahatsızlıklara dayalı olarak 249 gün rapor aldığını, bu arada ilgilinin basit 

yaralama suçundan ötürü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 11/06/2010 

tarihli ve 14416 sayılı raporu doğrultusunda Mahkemece sağlık kurumlarında koruma ve 

tedavi altına alınmasına karar verildiğini belirterek ilgili hakkında 18 aylık hastalık izni 

süresinin ne zaman başladığı ve sona ereceği, söz konusu sürenin bitiminde ilgilinin 

hastalığının devam edip etmediğine dair rapor için ilgiliyi hangi kurumun hastaneye sevk 

edeceği hususlarında görüş talep ettiğiniz ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.   

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 on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin verilir.  

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, 

hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 

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

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule 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…” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, ilgilinin hastalığının kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir 

tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle söz konusu 

personele memuriyet süresi boyunca aynı hastalığın devamı sebebiyle kesintili veya 

kesintisiz şekilde verilen hastalık raporlarında gösterilecek lüzum üzerine on sekiz aya kadar 

hastalık izni verileceği; kullanmış olduğu hastalık izin süresinin sonunda hastalığının devam 

ettiğinin resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde bu rapor tarihinden başlatılmak 

üzere hastalık izin süresinin bir katına kadar uzatılacağı, bu sürenin sonunda da iyileşmeyen 

memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması gerektiği, on sekiz aylık sürenin 

başlangıç tarihinin aynı hastalığa bağlı olarak ilk kez hastalık izni verilen tarih olacağı, on 

sekiz aylık sürenin bitiminde ilgilinin göreve başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu veya 

hastalığının devam ettiğine dair raporu kendisinin kuruma ibraz etmesi gerektiği ayrıca bir 

sevk işlemine gerek olmadığı, hastalık sebebiyle yatarak görülen tedavi sürelerinin hastalık 

iznine ait sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 

 

 
 

 
 


