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Bilindiği üzere, personele tek tabip tarafından verilen aralıklı ve aralıksız raporlar,
06.02.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle
yürürlüğe giren, Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık
Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 4 ncü ve 8 nci maddelerinde belirtilen hükümler
çerçevesinde Resmi Sağlık Kurullarına tasdike gönderilmektedir. Ancak, Hastane Sağlık
Kurullarının incelemesi sonucunda alınacak karara göre, ne gibi işlem yapılacağı hususunda
farklı uygulamanın yapılmaması için aşağıdaki açıklamalar uyarınca işlem yapılacaktır.
1- Raporlar “Fenne uygundur.” Şeklinde tasdik olunursa bu raporlar hastalık izninde
geçerli sayılacaktır.
2- Raporlar “Fenne uygun değildir.” veya “Bir kısmı fenne uygundur.” Şeklinde
tasdik olunursa: Fenne uygunluğu tasdik olmayan raporların hastalık izninde geçerli belge
olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, bu raporlardaki istirahat süresi, ilgililerin yıllık
veya mazeret izin haklarının bulunması halinde, yazılı müracaatları alınmak kaydıyla, yıllık
veya mazeret izinlerine mahsup edilecektir. Ancak, bu sürelerin yıllık veya mazeret izinlerine
mahsup edilmesini istemeyenler ile yıllık ve mazeret izni bulunmayanların, rapor süresi
kadar, ücret istirdadı cihetine gidilecektir.
3- Raporlar “Fenne uygundur, usule aykırıdır” şeklinde tasdik olunursa: Bu
raporlar
hastalık izninde geçerli belge olarak kabul edilecektir. Ancak, usulsüz olduğu
tasdik olunduğunda ilgili personel hakkında Disiplin İşlemi uygulanacaktır.
4- Memuriyet mahalli içinde veya dışında rapor alan personelin, aldıkları raporların
hastalık iznine çevrilebilmesi için sözkonusu raporları en geç 24 saat içerisinde birim veya
ünite amirine ibraz etmesi veya göndermesi (Faks, APS, vb. yoluyla) gerekmekte olup, buna
uymayan personel hakkında da Disiplin İşlemi yapılacaktır.
5- Fenne ve usule aykırı raporlar hakkında, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
işlem yapılacağından, bu husustaki 25.04.1978 tarih ve 15430 sayılı Genelge işlemden
kaldırılmıştır.
Bilginizi, konunun tüm personele imza karşılığı duyurulmasını ve gereğince işlem
yapılmasını rica ederiz.
FT/
DAĞITIM :
Ertuğrul ÇETİNKAYA
Personel Daire Başkanı

Dr. Dursun DAĞAŞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

