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Bilinciiği üzere Resırıi GazÖtenin 3l.12.2009 tarihli ıe ]74-19,/5. mffi'effer sa1''ısı ile
y'üriirliiğc giren. Mziliy'e Bakaıılığinın Kcınıu par'sonelinin srığlık hi:mcılerinİn ^uıs:yul g|İı'cıı/ik

kıı'ıııııı.ıntı claı,riııa it.işkin lehliğinin 2. maddesi sevk işlemleri ve sevk_belgcsi baş1ığının l.
lıkrasında: "... Künııı personelİ içİn uyrıca, Iıasta yollama kağıdı (hasİu sevk kiığıdı)
rliizenlenmeyecektir.'' hiikılıüyle. persoııelin sağlık kuruluşuna giderken birinıinden lrasta

sevk köğıdı al ıı-ıa zorunlul uğu kalciırı lmı ştlr.

.;\vrlc:r Resmi Gazeteniıı 29.09.2008 tarihli ve 7701211. ııükerrer Sayl51 ile ,vıiriirliiğe
giren. ,i'r.ı.ır.cıl Gı,-cnlik Kıu'ıııııtı Bcışkcuılığının Suğlık LIygıılunıa Tehliğinin (SUT) 21l3'5.
nıaddesiı-ıde ^ "... müdilvi lıekinılerce, işyerlerİııe İbruz etmeleri ve İş göreınezlik ödeneğİnİn

öcleııebİInıesi bakınııntlan SUT ekİ "Çalışabİlİr Kfiğıdı'' (EK-l l/A) diizeııIenecektir.''
i tadesi bii1 ı-ıı-ıı-ıraktadlr.

Üı-iiversitemizde giirev yapan personel Maliye Bakaniığının ilgili tebliği uereği: gerek

kendisiniır ve gerekse aile J-ertlerinden biriııin l'ıastalığını beyan etınesi lıalincle sağ1ık

kurulı:şuna gitmek iizere. birimi tara{indan idari izin veriimekte veya daha soııra bilgi ı'ernrek
kır.vd ı y l a izi ı"l siz g itnıelitedirler.

Gerek kendisi Ve gerekse aile lcıt]erinden biriırin rahatsızlığı nedeniyle sağlık
kuı'ı-ılı.ışlıırına gittiğini be1,aır cden personelin bıı durı-ımu. z,aman Zaman istisn"ıar aracı olarak
kııllaııdlğı bu nedenle çaliştığı biilümde işlerin aksanıaslı-ıa nedeır olduğı-ı. biriııleriniizden
sıkça geleı-ı şiki.vetler arasırıda yer aln-ıaktadır.

Bu i-ıedenle (jniversitenıizde görev )iapan biitün personel. kendisiııin \e}'a aile
iirtleriırcleıı birinin kendisi,vle birlikte sağlık kuruluşlarına gitmesi haliııde. muayenenin
sonunda doktordan aiacağı *Ek-ıl/A Çalışabilir Kiğıdr" ni ve'va ooHasta Muayene Kiğıdı''
ı'ıı göreve döndüığiinde birimiııe teslim edecektir. Söz konusu belgey'i birimine teslim etmeyeıı
personel hakkıııda nıesai1-'e geç gelcliğinden dolayı gerekii işlemleriı-ı yapılması. kcıııuı-ıı"ın tiim
personele inız'a karşılığı tebliğ edilmesini Ve imza listesinin aslının Rekttjr1tigiimiize
gönderi l ırıesi husıısı"ıııda.

Gereğini rica ederiıı.
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