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DEVLET MEMURLARlNA VEHiLECEK HASTALIK RAPORLARl iLE
HASTALTK VE REFAKAT iZNiNE iLiSKi T USUL VE ESASLAR

HAKKINDA VONETMELiK

Ama~
MADDE 1- (I) Bu Yonetmeligin amael, hastalik raporlanmn hangi hallerde, hangi

hekimler veya saghk kurullan tarafl11dan verilecegi, raporlann stireJeri ile hastahk ve refakat
iznine ili~kin usul ve esaslan dLizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayI11 Devlet Memurlan

Kanununnn I inci maddesinin birinci flkrasl kapsanllna giren memurlarla amlan Kanunun ek
geyici maddclerine gore aylik almakta olan personel hakkll1da uygulal1lr.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonetmelik, 657 sayI11Kanunun 105 inei maddesine dayamlarak

hazlrlanml~tlr.



Tammlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulamasmda;
a) Aile hekimi: 24/11/2004 tarihli ve 5258 saydl Aile Hekimligi Pilot Uygulamasl

Hakkmda Kanunun 2 nci maddesinin birinci likrasmda tamml yapLlan ki~ileri,
b) Bakmakla ytikiimlU oldugu ki~i: 31/512006 tarihli ve 5510 saylll Sosyal Sigortalar

ve Genel Saghk Sigortasl Kanunul1un 3 imcli maddcsinin birinci flkraS1l1ll1 (10) numarah
bcndinde tarumlanan ki~ileri,

c) Kurum tabipligi: 6/1/2005 tarihli ve 52R3 sayLlI Bazl Kamu Kurlm1 ve Kurulu~lanna
Ait SaglJk Bilimlerinin SaglJk BakanlJgma Devredilmesine Dair Kanunun 3 Uncti maddcsinin
birinci flkraslllllJ (c) bendindc tal1l11llananbirimleri,

y) Sagllk hizmeti sunucusu: Sagllk hizmcti sunan ve/veya Ureten geryck ki~iler ile
kamu lUzcl ki~ileri veya oze! hukuk tUze! ki~ilcrini ve bunlann tUzel ki~iligi bulunmayan
~ubelerini,

d) SGK: Sosyal GUvenlik Kurumunu,
c) Uswc aykm rapor: Bu Yonelmelik ile tcspit edilen usUl ve esaslara uyulmakslZln

alman hastallk raporlanl1l,
ifade eder.

Hastahk raporlarllJIn verilmesi
MADDE 5- (I) Memurlann bastahk raporlarll11l1, 5510 sayllJ Kanlln ve ilgili

mcvzuatll1da belirtilen usill ve esaslar yeryevesinde kcndilerini tedavi eden kurum tabipligi,
aile hekimligi veya SGK ile sozle~meli saghk hizmeti sunucularl tarafmdan dUzcnlenmesi
esastlr.

(2) SGK ilc sozle~mesi bulunmay<m saglJk hizmeti sunllcularl taraflndan verilen vc
istirahat sUresi on glinii gcymeyen raporlar, SGK ile sozle~l11cli sagltk hizmeti sunucusu
hekim tarafll1dan, istirahat sliresi on gUl1Lia~an raporlar ise SGK ile sozle~meli saghk hizmcti
SUl1UCllSUsagllk kurulunca onandlgl takdirde geycrli olur.

(3) Yurt dl~ll1da slirekli gorevli memurlar ile geyici gorevle veya bilgi ve gorgUsUnti
artlrmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dl~ma gonderilen ya da yllhk izinlerini yurt dl~lllda
kulla111rken hastalanan memurlann hastahk raporlan ilgili lilkenin mahalli mevzuatll1a gore
dUzenlenir.

lIastahk raporu ve izin siireleri
MADDE 6- (1) Memura, aylIk ve ozlUk haklan kOrLmarak, verilccek raporda

gosterilecek lUzurn Uzerinc, kanser, verem ve ak1l hastahgl gibi uzun sUreli bir tedaviye
ihtiyay gosteren hastaltgl hiilinde onsekiz aya kadar, diger hastahk hiillerinde ise oniki aya
kadar izin verilir. Azam! izin sUrelerinin hesabll1da, aYl1l hastahga bagh olarak fasllalarla
kullalllian hastahk izinleri de iki izin arasmda gcyen sUrcnin bir ytldan az oimasl kaydlyla
dikkate almlr.

(2) Izin sUresinin sonunda, hastahglllJ11 devam ettigi resmi saghk kurulu raporll ile
tespit edilen memurun izni, birinci flkrada hclirtilcn sUreler kadar llzatlhr, bu sUrenin sonunda
da iyile~emeyen memur hakkmda emekli lik htikUmleri uygulalllr. Memurun, hastahgl
scbcbiyle yatakli tedavi kurumunda yatarak gordligU tedavi sUreleri, birinci flkrada belirtilen
hastalik iznine ait stirenin hesabmda dikkatc ahl1lr.

(3) Gorevi suasll1da veya gorevindcn dolaYI bir kazaya veya saldmya llgrayan veya bir
meslek hastahgma tutulan memur, iyilc~inceyc kadar izinli saylilr.

(4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en yok on gUn rapor verilebilir. Raporda
kontrol mllayenesi CingorUlmU~ise kontrol muayenesi sonraslllda tek hekim tarafmdan en yok
on gtin daha rap or verilebilir.



(5) Konlrol muayenesi sonraSI hastaligln devarn etmesi sebebiyle verilecek hastahk
raporlanmn on glinli a~masl durumunda bu raporlln saglik kurulunca verilmesi zorunludur.
Ancak 0 yerde saghk kurulll bllltll1an SGK ile sozlc~meli bir saghk hizmet sunuellsll
bulunmamasl ve hastamn t1bbi sebeplerle saghk kurllill blliunan SGK ile sozlqmeli saglik
hizrnet sllnlleusuna nakline imkiin blllllnmamasl hillinde tek hekimler en yok on gUn daha
hastalik raporu dlizenleyebilir. Raporda nakle engel olan tlbbi sebeplerin hekim tarafll1dan
belirtilmesi zorunludur. Bu ~ekilde tek hekim tarahndan dlizenlenen hastahk raporlannm
ge<;erli sayllabilmesi iyin, bunlarm il Saghk MlidlirlUglinUn belirleyeeegi saghk kurullannca
onaylanmasl ~arttlr.

(6) Memllrlara hir takvim ylh i<;inde tek hekim tarafmdan verileeek raporlann toplaml
kirk gUnU geyemez. Bu slireyi geyen hastahk raporlan saghk kurlllunca verilir. Tek
hekimlcrin degi~ik tarihlerde dlizen1cdikleri hastahk raporJannda gusterdikleri zorunluluk
iizerine yll i<;inde toplam kirk gUn hastahk izni kllllanan mernurlarJn, 0 yJl iyinde bu slireyi
a~aeak ~ekilde tek hekimlerden aldlklan ilk ve mliteakip raporlann geyerli sayllabilmesi iyin
bllnlann resmi saghk kurullannca onaylanmasl gereklidir.

(7) Aile hekirni ve kurum tabiplerillin verecegi raporlar da tek hekim raporu
kapsammda degerlelldirilir.

(8) Yurt dl~mda tek hekim veya saghk kurullarl. ilgili ulkenin mahalll mevzuatlnda
tespit edilmi~ slireler diihilinde hastahk raporu diizen1cyebilirler. Ancak bll ~ekilde alman
raporlara dayah olarak birinei ftkradaki sOreler diihilinde hastalik izni verilebilmesi iyin
raporun ve raporda belirtilen slirelerin 0 lilke mevzualina uygunlllgunun dl~ temsilciliklerce
onaylamnasl zorunludllr.

TTastahk izni verilmesi
MADDE 7- (I) Memurlara hastahk raporlannda gusterilen siireler kadar hastahk izni

(2) Hastahk izm, memurun gurev yapligl kurum veya kurlllll~un izin vermeye yeLkili
luldlg! birim amirlerince verilir. Yurt dl~Jnda verilecek hastahk izinlerinde misyon ~efinin
onaYI /.orllnludur.

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol ayllmamasl ve bu Yonetmclik ilc bclirlenen
usfd ve esaslara uygunlugunlln tespit edilebilmesi iyin, hastahk raporIarll1m ashnm veya bir
urneginin en gey raporun dtizenlendigi gOnU takip eden gOnUn mesai saati bitimine kadar
elektronik ortamda veya uygun yollarla bagh olunan disiplin alllirine intikal ettirilmesi; ornegi
gonderilmi~ ise, rapor sliresi sonunda raporun aslmll1 teslim edilmesi zonmludur. YdILk iznini
yurtdl~lnda geyiren memurlann aldlklan hastallk raporlan, dl~ temsilciliklerce
onaylalUl1aJanm mliteakip en gey izin bitim tarihinde c1isiplin amirlerinc intikal ettirilir.

(4) Gelfici gore v veya vekalet sebebiyle diger kurumlarda gorevl i Illellluriara gorev
yapllklan kurumlann izin vermeye yetkili amirlerincc, yurtdt~lI1da ge<;ici gurevli memurlara
ise misyon ~ellerince hastaILk izni verilir.

(5) Bu Yonetmelik ile tespit edilen usul ve csaslara uYlllmakslZln alman hastalik
raporlanna dayanllarak hastahk izni verilemez. HastaILk raporlannll1 bu Yiinetmelik ile tespit
edilen usill ve esaslara uygun olmamasl hilJinde bu durum memura yazdi olarak bildirilir. Bu
bildirim lizerine memur, hildirimin yaptldlgl giinii takip eden gUn gorcvc gelmekle
yOkumllidOr. Bildirim yapddlgl h:'ilde giircvlerinc ba~lamayan memurlar izinsiz ve ozlirsliz
olarak gorcvlerini terk etmi~ saytlarak haklannda 657 saydl Kanun ve uze! kanllnlarm ilgili
hlikiimleri uymll1ca i~lem yapdlr.

(6) Hastahk izni verilebilmesi ilfin hastalik raporlmlI1lI1, ge<;ici gorev ve kanuni
izin\erin kullamlmasl durumu ile acil vakalar hariy, memuriyet mahallindeki veya hastal1lJ1
sevkinin yapddlgl saghk hizmeti sunuculanndan alm1l1asl zorunludur.

(7) Hastalik raporlannm fcnne aykm oldugu konusullda tereddiit bulunmast hiilindc,
memur hasLaltk izni kullal11yor saytlmakla birlikte SagIJk nakanligll1ca belirlenen ve
memurun bulundugu ycre yakm bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna gore i~lem
yaplILr. Hakem hastane saghk kurullan bu nitclikteki ha~vumlan unceJikle sonlllflandmr.



Y,lhk izindc hastahk rapo,'u ahnmaSI
MADDE 8- (I) Yllhk iznini kllllanmakta iken haslallk raporll verilen memurun

hastaiIk izin siiresinin, yllltk izninin bittigi tarihten once sona ermesi hiilinde, memur kaJan
yJlhk iznini kllllanmaya devam eder.

(2) Yllllk iznini kullanmakta iken hastaltk raporu verilcn memurun hastalIk izin
sLiresinin yllhk izninin kalan klsmilldan daha fazla olmast hiilinde, hastahk izninin bitimini
muteakiben memurun goreve ha~lamasl zorunludur.

(3) Yllllk iznini kullanmakta iken hastahk raporu verilen memurun hastahk izni ilc
yJlllk izninin aym tarihtc bitmcsi hil.1inde,memur izinlerin bittigi tarihte gorevine ba~lar.

(4) Ilastahk izinleri sebebiyle kullallilamayan Yllltk izinler 657 sayJlt Kanunlln 103
i.incHll1addesine gore kullandtn.hr.

Memurun iyile~tigine £lair saghk raporu
MADDE 9- (I) 657 sayJlt Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen sUreler kadar izin

kullanan memurun, bu iznin sonunda i~e ba~layabilmesi iryin. iyile~tigine dair rcs1l1i sagllk
kurulu raporunu ibraz ctmesi zorunludur. Bu rapor, yur! dt~tndaki me1l1urlar iyin mahalll
usede gore duzenlenir. tzin sHresinin sonunda, hastallglllill devall1 ettigi rcsmi saghk kurulu
raporu ile tespit edilen mcmurun izni, 105 inci maddenin birinci ftkrasillda bclirtilen si.ireler
kadar uzattltr, bu si.irenin sonunda da iyile~emeyen memur hakkmda emeklilik hi.ikUll11eri
lIyglllantr.

Rcfakat izoine ili~kio esaslar
MADDE 10- (I) Mcmurlara 657 saylh KanLllllln 105 inci 1l1addesinin son ftkrast

uyunnca izin verilcbilmcsi i<;inll1emurun;
a) Bakmakla yi.ikumlu oldugu ana. baba, e~ ve yocuklanndan birinin,
b) Bakmakla yukUll1lu oJmull1akla birlikte refakat edilmedigi takdinJc hayatl tchlikeye

girecek ana, baba, e~ vc yocuklanylu karde~lerinden birinin,
aglr hir kaza geyirdiginin veya tedavisi uzun sUren bir hastalIgl bulundugunun sagltk

kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
(2) Birinei ftkra yeryevesinde dLizenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesinc esas

te~kil edeeek saghk kurulu raporunda; refakati gerektiren tIbbi sebepler, refakat edilmedigi
takdirde hayat! tehlike bulunup bulunmadtgl, surekli ve yaklll baktm gerekip gerekmcdigi, Uy
aYI ge<;meyecek ~ekilde refakat sUresi ve varsa refakatyinin sahip olmast gereken ozel
nitelikler yer ahr. Gerekli gorlilmesi hiilinde U<;aylIk si.ire aym ko~ullarda bir katll1a kadar
uzattlIr.

(3) Aym ki~iyle ilgili olarak aYlll d6nemdc birden fazla memur rcfakat izni
kllllanamaz,

(4) Aym ki~i ve aYI1lvakaya dayall olarak vcrilecck rcfakat izninin toplam si.iresi altl
ayt geyemez.

(5) izin sUresi i<;inde refakati gerektiren durumun ortadan kalkmasl hiilindc memur
iznin bitmesini beklemeksizin goreve ba~lar. Bu durllmda veya izin sUresinin bitiminde,
goreve ba~lamayan memurlar izinsiz vc ozursUz olarak gorevlerini terk etmi~ saytlarak
haklannda 657 saydt Kal1lll1ve ozel kanunlann ilgili hUkUmlerine gore i~lem yaptlIr.

(6) Refakat izni kuliamlIrken memllrun aylIk ve ozllik haklan korunur.

Hiikiim bulunmayan hallcr
MADDE 11- (I) Bu Yonetmelikte hi.iki.imhulunmayan hiillerde 5510 say tit Kanlln ve

ilgili mevzllatl .;erycvesinde i~lcm yaptltr.

Yiiriirliiktcn kaldlrIllln mevzuat
MADDE 12- (1) 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 say tit Bakanlar Kurulu Karan ile

yi.irUrli.ige kOl1ulan Memurlarm HastaiJk Raporlanm Vcrccck IIckim ve SagiJk Kurllilan
Hakkll1da Yonetmelik yUri.irlUktenkaldmhm~tlr.

Yiiriirliik
MADDE 13- (I) Bu Yiinetmelik yaylml tarihinde yLirUrlUgegirer.

YUrUtme
MADDE 14- (1) Bu Yonetmelik hi.iki.imlcrini BakanJar Kurulu yi.iri.iti.ir.


