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İıgı :29.l0.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren, Devlet Memurlarına Verilecek
Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik.

Birimlerde görev yapan bazı persone|in,22.08.201 1 tarih ve 20l112226 numaralı Bakanlar Kurulu
Kararı ile ResıRi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, usulüne

uygun olmayan"lıastalık raporu aldıkları aynca almış oldukları hastalık raporlarlnı zamanında birimlerine teslim

etmedikleri teSpit edi1miştir.

Birimler hastalık raporları ve refakat izinleriyle ilgili olarak, ilgi yönetmelikte belirtilen genel

hükümlere göre hareket edeceklerdir. Bununla birlikte aşağıda beliı1ilen bazı hususların tekrar hatlrlatılmaı;ı
gerektiği kanaati hAsı1 olmuştur.

1-Personel, alııış olduğu hastalık raporunu' ilgi yönetmeliğin 7 inci maddesinin 3 üncü flkraslnda yer

alan .Kamu lıizmetlerincle aksumuya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belİrleııen usiıl ve esaslura

uygunluğunuıı tespiİ eelilebİlnıesİ iÇin, Iıastglık raporlarının aslının veva bir örneğinin en gee ruporu'Q

diizenlenrliği günü tukip eden güniin meşui saati bitimine kadır elekıronik orlamclu veya uygun J)ollurla bağlı
olunan disiplİn amirine intİkul ettirilmesİ; örneğİ gönderilmİş ise, rupor süresi sonunıla rapotun aşlının
ıeslim eclilnıesi zorunluıIur. YılIık iznini yurtılışınrla geçiren memuiların uldıkları hrıstalık raporları, dış

temsilciliklerce onaylanmalurını müteukİp en geÇ izin biıim İgrilıinde disiplin amirlerine inİikul ettirİlir.''
hükmü gereğince beliı1ilen süre içinde görev yaptığı birimine ulaştıracaktır.

2-Birim amirleri; personelin almış olduğu hastalık raporlarının beliıtilen usul ve esaslara uygun

olmaması durumunda, ilgi yönetmeliğin 7 inci maddesinin 5 inci fikrasın|n"Bıı Yönetnıelik ile tespİİ edİIen uşiil
ve esuslııru uyulmaksızın alınan lıastulık raporlarına duyanılarak Iıustcılık izni veril.emez. Hastalık
raporlarıııın bu Yönetmelik ile tespit eclileıı usfrl ve esuslarfl uJ)gun olmamusı hafinde bu ılurum nıemurI
yazılı olarak bilelirilir. Bu biltlirim İizerine memı.ır' bitctirimin yupıldığı günü tukip eden gün göreve gelmekle
yiikümlüdür. Bilcliıim yapıldığı hfrIıIe görevlerine başlamayan memuilar izinsiz ve özi}rşiiz olarak görevleriııi
terk etmiş sayılaruk lıuklurında 657 scıyılı Ktınun ve özel kununlurın ilgili hiikümleri uyarıncu işlem yapılır.''
hükmü gereği beliı1ilen hususlara göre işlem yapacaklardlr.

3-Birim amirleri; personelin almış oiduğu hastalık raporlarının fenne aykirı olduğu konusunda

tereddüde düşmesi halinde, ilgi yönetmeliğin 7 inci maddesinin 7 inçi fikrasında beliıtilen "Hasİalık
raporlarının fenne aykırı ottluğu konusundu tereddüt bulunmusı lıiılinde, memur lıastalık izni kullanıyor
sayılmuklu birlikte Sağlık Bukanlığınca belirlenen ve menıurun bulunduğu yerc yukın bir lıakem lıustuneye

sevk edilir ve Sonucunfl göre işlem yapılır. Hakem lıastane sağlık kurullulı bu nitelikteki buşvurulaırı

öııcelikle sonuçlunclırır. " hükmü bulunmakta olup belirtilen hususlara göre işlem yapacaklardır.

Ayrıca yukarıda beliıtilen hususlarla ilgili olarak işlemin Sonucuna göre, raporu veren ilgili kurumlarla

da gerekli yazışmalar yapılabilecektir.

Konunun bütün personele imza karşllığl tebliğ edilmesi Ve tebliğ iistesinin bir nüshasının

Rektörliiğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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