İzinler
Soru: İzin süresi içinde hastalanıp rapor alınırsa ne olur?
Cevap: Yıllık izin kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden
itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili
hastalık izni işlemeye başlar. Buna göre; Yıllık izin kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor alan
bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması
halinde memur hastalık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Geriye kalan yıllık izin ise izin
vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir. Hastalık izninin,
kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninin,
hastalık izninin bitiş tarihinden sonraya kalan kısmı izin vermeye yetkili amirden yeniden izin
alınmaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir. Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle
rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe
rastlaması halinde memur, sağlık izninin bitimini müteakip görevine başlar. Kullanılmayan yıllık
izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

Soru: Memurlar sağlık raporu alırken (hastalık izni kullanırken) nelere dikkat etmelidir?
Cevap: (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. (2)
Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim
amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur. (3)
Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara
uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç
raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya
uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi
sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların
aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde
disiplin amirlerine intikal ettirilir. (4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli
memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli
memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir. (5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve
esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık
raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum
memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün
göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve
özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili
hükümleri uyarınca işlem yapılır. (6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici
görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya
hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. (7) Hastalık

raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni
kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir
hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu
nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Soru: Evlilik izni kaç gündür?
Cevap: Evlilik izni yedi gündür.

Soru: Babalık izni kaç gündür?
Cevap: Eşi doğum yapan memura isteği üzerine çocuğun doğum tarihinden itibaren on gün
babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.

Soru: Ölüm izni kaç gündür, hangi durumlarda verilir?
Cevap: Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde,
memurun isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Soru: Doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni nasıl kullanılabilir?
Cevap: 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106. maddesi ile değişik 104. maddesinde; "A)
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı
hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni
süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık
durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu
rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken
annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin
verilir." hükmü yer almaktadır.

Soru: Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?
Cevap: 1. Doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı
yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız
izin hakkı tanınmıştır. 2. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum
sonrası analık izninin (asgari sekiz, azami onüç hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek
aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.

Soru: Süt izni nasıl kullanılabilir?
Cevap: Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.
Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun
tercihi esastır. Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması
gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına
imkan bulunmamaktadır.

Soru: Aylıksız izin süresi bitiminden önce göreve başlanabilir mi?
Cevap: Memurlar aylıksız izin süresi içinde Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile müracaatta
bulunarak görevlerine başlayabilirler.

