
 

 

ÖZET: Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi 

içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hk. 

(09/08/2016-4551) 

 

             Üniversitenizde sağlık teknikeri olarak görev yapmakta olan personelin 30/05/2016 

tarihinden itibaren sağlık izni kullandığını, sağlık iznini kullanmakta iken 13.06.2016-

27.06.2016 tarihleri arasında  hastalık raporu aldığını belirterek, ilgiliye verilecek izin 

hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.  

             Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinde; 

"Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım 

kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl 

hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. 

             Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve 

diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. 

             Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine 

ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü bulunmaktadır.  

             Ayrıca, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 

ve 6/5/1939 tarihli ve 4201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyoloji, Radyom ve 

Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24 üncü maddesinde; "Bu gibi 

müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin 

senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir." hükmü yer almaktadır. 

Mezkur hükümde radyasyonlu ortamda çalışan personelin bir yıllık çalışmanın karşılığında, 

bir ay (dört hafta) düzenli olarak şua izni kullanılacağı,  bu iznin kısım kısım 

kullanılamayacağı vurgulanmaktadır.  

             Diğer taraftan, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve 

Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Yıllık izinde hastalık raporu 

alınması" başlıklı 8 inci maddesinde, "(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu 

verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi 

hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. 

             (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin 

süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini 

müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur. 

             (3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile 

yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar. 

             (4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 

üncü maddesine göre kullandırılır." hükmü yer almaktadır. Yıllık izin kullanmakta iken 

hastalık raporu alan memurun hastalık izni sebebiyle kullanamadığı yıllık izni, yıllık iznin 

kısım kısım kullanılmasının mümkün bulunması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 103 üncü 

maddesine göre daha sonra kullandırılmaktadır. Ancak, sağlık izninin kısım kısım 

kullanılması mümkün bulunmadığından hastalık izni sebebiyle kullanılamayan sağlık izninin, 

hastalık izninin başlangıç ve bitiş tarihinin sağlık izninin içine denk gelmesi halindesağlık 

izninin bitiminde kullanılmaya devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

             Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; sağlık izninin, her yıl 

düzenli olarak kullanılacağı ve kısım kısım kullanılamayacağı hususu dikkate alındığında, 

sağlık iznini kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor alan ve hastalık izninin bitiş tarihi 

sağlık izninin bitiş tarihinden önce olan ilgilinin kullanamadığı sağlık iznini aynı yıl 

içerisinde sağlık izninin  bitiminden itibaren kullanmaya devam etmesi gerektiği mütalaa 

edilmektedir.  
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