
Hastalık Raporları ve 
Bu Raporlara Göre Verilecek İzinler: 

Memurlara hastalıklarından dolayı verilecek raporların ve-
rilme şekli ve resmî tabip raporları hakkında Sağlık Bakanlı
ğınca bir yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 3.11.1953 ta
rihinde yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler 
Komisyonu, 18.9.1967 tarih ve 405-163 sayılı karariyle, bu yönet
melik ve değişen mevzuatı dikkate alarak öğretmenlerin ala
cakları hastalık raporlarına ve bu raporlara göre verilecek izin
lere ait esasları tesbit etmiştir. Müdürler Komisyonunun tesbit 
ettiği esaslar ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan yöneme-
lik aşağıya aynen aktarılmıştır. 

Karar S. 405-163 Karar T. 18.9.1967 

Konu : Hastalık Raporları ve Bu Raporlara Göre Verilecek İzin
ler H. 

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilâtında görevli bulunan 
öğretmen ve memurların hastalıkları halinde alacakları hastalık 
raporlarına ve bu raporlara göre verilecek izinlere ait esasların : 

1 — Memuriyet mahallerinde hastalıkları dolayısiyle muaye-
ile ve tedavi talebinde bulunan' memurlar ile hizmetliler, Daireı 
amirlerine, öğretmenler ile okuldaki memur ve hizmetliler de 
okul müdürlerine müracaat edeceklerdir. Hasta memur, öğretmen 
ve hizmetlilerin müracaatı üzerine daire âmirleri, okul müdür
leri hastayı dolduracakları hasta sevk kâğıdı ile sağlık karnesi 
de eklenmek suretiyle varsa daire veya kurum doktoruna, yoksa 
illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçe ve bucak
larda Hükümet tabibliklerine sevk ederler. 

2 — Memuriyet mahalli haricinde bir yerde bulunup da has
talığı dolayısiyle muayene ve tedavi olmak isteyen memur ve 
öğretmenler ile hizmetliler, mensup oldukları okul veya dairenin 
o yerdeki teşkilâtma, illerde millî eğitim müdürlüğü ve bucak-
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larda bucak müdürlüğüne, sağlık merkezi bulunan köylerde o 
yerin okul müdürüne müracaat ederler. Muayene neticesinde ra-
porlariyle hasta sevk kâğıdının ikinci nüshası da hastanın müra
caat ettiği teşkilât yoluyla derhal vazife gördüğü esas kuruma 
gönderilir. Bir taraftan da müracaat eden şahıs keyfiyeti vazife 
gördüğü mahalle telle bildirir. 

3 — Memurlar, öğretmenler ve hizmetliler sıhhi muayene 
ve tedavi maksadiyle yapacakları her talepte sağlık karnelerini 
ibraz ederler. 

4 — Sıhhî mazeretlerine binaen raporla mezun bulunan me
mur, öğretmen ve hizmetliler raporda aksine sarahat olmadık
ça tedavi ve istirahat müddetlerini memuriyet mahallerinde ge
çirmeye mecburdurlar. Hastanın istirahat müddetini, raporda 
zikredilen başka bir yerde geçirmesi zaruri ise bulunduğu ma
hallin en büyük mülki veya yetkili daire amirlerinden izin alma
sı şarttır. 

5 — a) Normal doğumdan evvel verilecek üç haftalık izin 
için rapor alınması lâzımdır. 

b) "Doğumdan sonra verilecek altı haftalık izin için 
rapor aranmaz." 

6 — İstirahat ve tedaviyi gerektiren hastalık raporlarına 
bağlı izinler "müddeti ne olursa olsun milli eğitim müdürlüğü
nün teklifi üzerine valilikçe verilir." "Bakanlıkça sicilleri tutu
lan öğretmen ve memurların valilikçe onanacağı belirtilen izin
leri, sicillerine işlenmek üzere (Hastalığın nev'i, raporu veren 
doktor veya sağlık kurulunun adı, izine başlama ve bitme tarih
leri de belirtilerek) Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

7 — Bakanlığımız Validebağ Prevantoriumunda tedaviyi ge
rektiren hastalık hallerinde alınacak raporlar gereği yapılmak 
üzere 6. maddedeki işlemlerden sonra Sağlık İşleri Genel Mü
dürlüğüne gönderilir. 

8 — Ödeneğe ait hususlar 18.2.1962 gün ve 6/1214 sayılı ka
rarname ile kabul edilen ve 4598 sayılı kanunun 7351 sayılı ka
nunla değiştirilen 9. maddesi mucibince verilecek tedavi ve yol 
parası hakkındaki talimatnameye göre uygulanır. 

9 — Rapordaki tedavi ve istirahat müddeti bittiği halde 
özürlü olarak görevine başlamayan öğretmen ve memurlar 
hakkında illerce kanuni işlem yapılarak bakanlığa bildirilir. 

10 — Milli Eğitim Kurumlarında, hasta öğretmen ve me
murlar için sağlık işlem veya izinlerini muntazam kaydolunma-
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sına mahsus hastalık fişleri tutulur. Bu fişlerde hastalara veri
len istirahat müddetleri, raporu veren doktor ve sağlık kuru
lunun adı, hastalığın nev'i ve mahiyeti ve iznin başlayıp bittiği 
ve onandığı tarihler gösterilir. 

11 — Sağlık durumları dolayısiyle rapor alanlar raporların
da tekrar muayenelerini gerektiren hüküm bulunmadıkça ra
porlarının süresi ne olursa olsun izinlerinin bitiminde görevle
rine başlarlar. Ancak öğretmen ve memurlardan sağlık bakı
mından azami izin süresini dolduranlarla bulaşıcı, akıl ve ruh 
hastalıkları sebebiyle sağlık izni alanların izinlerinin hitabında 
göreve başlamalarında bir sakınca olmadığına dair sağlık kuru
lu raporu almaları şarttır. 

12 — Yurt dışında bulunan memur ve öğretmenlerimizin 
bulundukları memleketlerdeki usüllere göre alacakları rapor
lar mahalli konsolosluklarımızca görülerek bakanlığa gönderi
lir. 

13 — "4936 sayılı üniversiteler kanununun şumulü dahilinde 
bulunmayan bütün yüksek dereceli okul veya kurumlarda gö
revli profesör, öğretmen, memur, hizmetli, diğer aylıklı ve üc
retli görev sahiplerinin hastalık izinleri hakkında da aynen bu 
kararla kabul edilen esaslar uygulanmakla beraber raporlar 
okul veya müessese müdürlüklerince kabul edilir. Ancak okul ve 
müessese müdürleri, sicillerine işlenmek üzere (Hastalığın nev'i, 
raporu veren doktor veya sağlık kurulunun adı, iznin başlama 
ve bitme tarihleri de belirtilerek) Özlük İşleri Genel Müdür
lüğüne bildirirler. 

Görev yerleri dışında bulunanlardan izin almaları gereken
ler de o yerde bir yüksek okul ve kurum bulunduğu takdirde o 
vasıtayla rapor alır. Bulunmadığı yerlerde genel hükümlere 
göre hareket ederler." 

14 — Özel öğretim kurumları genel müdürlüğüne bağlı ku
ruluşlarda çalışan öğretmen ve memurların kendi usûllerine gö
re alacakları raporlara dayalı sağlık izinleri de bu karar hüküm
lerine göre yürütülür. 

Şeklinde tesbit edilmesine; 839 sayılı tebliğler dergisinde 
yayınlanan 4.2.1954 tarih ve 315.31 sayılı komisyonumuz kara-
riyle kararlaştırılan esasların yürürlükten kaldırılarak bütün iş
lemlerin bu esaslara göre yürütülmesine; bu kararımızdan ba
kanlığımız dairelerinin haberdar edilmesi için teksir edilip gön-
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derilmesine ve gereği yapılmak üzere iş bu kararımız kopyala
rının özlük işleri genel müdürlüğüne tevdine oy birliği ile ka
rar verildi. 

MEMURLARA HASTALIKLARINDAN DOLAYI VERİLECEK 
RAPORLARIN VERİLME ŞEKLİ VE RESMİ DOKTOR 

RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

(3.10.1953 tarih ve 8524 sayılı resmi gazete ile 21.2.1965 tarih 
ve 839 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanmıştır.) 

Madde 1 — Memuriyet mahallerinde hastalıkları dolayısıyla 
muayene ve tedavi talebinde bulunan memurların, en kısa bir 
zaman zarfında mensup oldukları daire amirlerine yapacakları 
müracaatları; bu daireler tarafından doldurulacak hasta sevk 
kâğıdı ile vilâyetlerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, 
kazalar ve nahiyelerde hükümet tabibliklerine intikal ettirilir. 

Bu sevk kâğıdı üzerine sağlık ve sosyal yardım müdürlerinin 
tensip edeceği 8. maddede yazılı resmî tabib veya müesseseler 
tarafından hastaların gerekli muayene ve tedavileri yapılır. 

Hükümet tabibleri, gönderilen hastaları kendileri muayene 
etmekle beraber lüzum gördükleri takdirde yukarda mevzubahis 
resmi tabib veya müesseselere sevk edilebilir. 

Hasta memurların muayene ve tedavileri için yapacakları 
müracaatların şekilleri vekâlet veya ilgili dairelerce tesbit olu
nur. 

Vaki olacak müracaatların tarihleri, kayden sabit olmak 
şartıyla mürcaat tarihi ile rapor tarihleri arasında ve hastalık 
icabı olarak veya memuriyet mahallinin haricinde bulunmaktan 
dolayı vazife görülmesine imkân olmıyan hallerde arada geçe
cek günler, rapor müddetlerine ilave edilir. 

Memurun bulunduğu dairenin ayrıca bir tabibi var ise, bu 
müracaat, amirleri tarafından doldurularak hasta sevk kâğıdı 
ile daire tabibine intikal ettirilir. 

Hastalığın teşhis ve tedavisi, daire tabibinin ihtisası hari
cinde bulunduğu takdirde, bu doktorun göstereceği lüzum üze
rine hasta memur doğruca 8. maddede yazılı sıhhi müessese
lerden birine muayeneye sevk edilir. 
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Acil vakalarda mevzuubahis formaliteye mahal kalmadan 
cerhal muayene ve tedavi yapılmakla beraber, gerekli muamele
ler bilâhare ikmal olunur. 

Memurun muayene ve tedavisi hususunda yapacağı müra
caat üzerine doldurulacak hasta sevk kâğıdına sağlık karnesi
nin eklenmesi şarttır. 

Madde 2 — Memuriyet mahalli haricinde bir yerde bulu
nup da hastalığı dolayısıyla muayene ve tedavi olmak istiyen 
memurlar mensup oldukları dairenin o yerdeki teşkilâtına veya 
mahallin en büyük mülkiye amirine verecekleri bir dilekçe üe 
müracaat ederler. 

Bu dilekçeye istinaden 2 nüsha olarak tanzim edilecek has
ta sevk kâğıdının sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü veya hü
kümet tabibliklerine havalesi üzerine bu makamlar tarafından 
tensip edilecek tabib sağlık kurullarınca usulü dairesinde mua
yene ve tedavileri yaptırılır. 

Sağlık karnesi bulunmayan memur daha evvel istirahat ra
poru almış ise, son üç ay zarfındaki eski hastalığının mahiyeti 
ve raporunun müddeti hakkında vereceği malûmat, hasta sevk 
kâğıdına dercedilerek memura imza ettirilir. 

Taşra teşkilâtında ayrıca doktor çalıştıran dairelerdeki me
murlarla bu teşkilâtın o mahalde hasbelicap bulunacak memur
ların muayene ve tedavileri o daire tabibleri tarafından yapıla
bildiği gibi, lüzumu halinde sağlık ve sosyal yardım müdürlük
lerine veya doğruca 8. maddede yazılı tabib ve müesseselere sevk-
leride mümkündür. 

Muayene neticesinde verilen rapor ile hasta sevk kâğıtları
nın ikinci nüshası memurun mensup olduğu daireye yollanır. 
Muayene ve sevk kağıtlarının neticesinde konulacak teşhis ve 
verilecek istirahat mevcut ise memurun sağlık karnesine işlenir. 

Madde 3 — Tekrar muayenelerini talep eden veya muaye
nesine lüzum görülen hastaların, hükümet tabibleri veya sağ-
lık ve sosyal yardım müdürleri tarafından evvelce muayene ve 
tedaviyi yapmış olan tabib veya sağlık kurullarına sevk edilmesi 
lâzımdır. 

İmkân bulunmayan veya lüzum görülen ahvalde hastanın 
başka bir tabib veya müesseseye şevki de mümkündür. 
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Madde 4 — Gerek Hükümet veya daire tabiblerinin, gerek
se sağlık kurullarının verecekleri raporlarda hastalığın arazı açık 
şekilde tasrih edilerek teşhisin açıkça yazılması şarttır. 

Hasta tedavi ve istirahata muhtaç görülürse bunun müdde
ti, işine mani olup olmıyacağı, nerede nasıl geçirileceği (mesela 
evinde, yatakta, bulunduğu şehirde veyahut şu veya bu sebep
ten dolayı kısmen veya tamamen başka bir yerde geçirebilece
ği raporda açıklanır). 

Hastalıkların nevi veya mahiyetine göre tedavi şekli de ay
rıca tasrih edilir. 

Hükümet veya daire doktorları bir haftadan (köy veya tabi
bi bulunmayan nahiyelerde vazifeli memurlar için 15 günden) 
fazla istirahatı mucip rapor veremezler (Daire tabibleri müte
hassıs olduğu takdirde kendi ihtisas şubeleri dahilindeki hasta
lıklar için 20 güne kadar rapor verebilir). Hastalığın devamı ha
linde, hastanın sıhhi ahvali veya yol vaziyeti müsait olduğu tak
dirde, tabibin göstereceği lüzum üzerine hasta en yakın hasta-
haneye veya sağlık merkezine nakledilir. 

Hastanın nakline imkân bulunmaması dolayısiyle hükümet 
veya dairesi tabibleri tarafından verilecek 7 şer günlük köy ve 
tabib bulunmayan bucaklarda 15 şer günlük) müteaddit istirahat 
raporlarının hüküm ifade edebilmesi için, mensup olduğu daire 
veya sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünün tayin edeceği has-
tahane sağlık kurulunca tetkik ve tasdik edilmesi şarttır. Mü
tehassıs tabiblerin 20 günlük raporları da aynı hükme tâbidir. 

Verilecek müteakip raporlarda hastalığın seyri ile o günkü 
arazının açıkça gösterilmesi lâzımdır. 

Madde 5 — Sağlık müesseselerine mensup mütehassıslar, 
bir defaya mahsus olmak üzere azami 20 gün istirahatı mucip 
olacak şekilde rapor verebilirler. 

Hastalığın devam etmesi üzerine, yukardaki maddede gös
terilen sebepler dolayısiyle hastalığın bir sıhhi kurulca muaye
nesine imkân bulunmayan ahvalde mütehassısın 20 şer günü 
geçmemek şartıyla birden fazla istirahat raporu vermesi müm
kündür. Ancak bu raporların hüküm ifade edebilmesi için, bağlı 
bulunduğu daire veya sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünün 
sevk edeceği has tahane sağlık kurulunca tasdik edilmesi şarttır. 
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Madde 6 — Memurlar sıhhi muayene ve tedavi maksadiyle 
yapacakları her talepte sağlık karnesini ibraz etmekle mükellef 
tir. Muayene esnasında sağlık karnesini ibraz edemiyen memur
ların, hasta sevk kâğıdına istinaden muayene ve tedavileri yapıl-
makla beraber, sıhhi durumları hakkındaki muamele bilâhare 
mensup oldukları dairelerce tekemmül ettirilen karneye işlenir. 

Mücbir sebep olmadığı halde muayenesi sırasında sağlık kar
nesini ibraz edemiyenler hakkında, talimatname hükümlerine 
uymamak noktasından, memurlar kanunu hükümlerine göre in
zibati ceza tatbik olunur. 

Madde 7 — Sıhhî mazeretine istinaden raporla mezun bulu
nan memurlar, raporda aksine sarahat olmadıkça tedavi ve is
tirahat müddetlerini memuriyet mahallinde geçirmeye mecbur
durlar. Zaruret halinde mahallin en büyük mülkî veya daire 
amirinden izin almak suretiyle istirahat müddetinin, raporda 
zikredilen mahalden başka bir yerde geçirilmesi mümkündür. 

Resmi Tabib Raporları: 
Madde 8 — Memurların muayenesi neticesinde istirahatla

rını nâtık rapor tanzimine : 
A) Hükümet Tabibleri, 
B) Devlete ait muayene ve tedavi evi veya dispanserlerin 

tabibleri, 
C) Sağlık merkezi ve tabibleri, sağlık ve sosyal yardım vekâ

letince tayin edilen hastahane tabib veya mütehassısları, 
Ç) Tabiplerin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tayin 

olunan hastahane sağlık kurulları, 
D) Hükümet, dispanser, muayene evi veya sağlık merkez 

tabibleri veyahut yukarıda yazılı hastahanelerin bulunmadığı 
mahallerde belediye tabibleri, 

E) Ayrıca tabib çalıştıran dairelerdeki etibba, 
F) Bir mahalde resmî teşekküllerde mütehassıs bulunma

dığı takdirde memuru muayene eden tabibin göstereceği lüzum 
üzerine İşçi Sigortalan ve katma bütçeli daireler ile iktisadî dev
let teşekküllerine bağlı hastahane ve dispanserlerin mütehassıs
ları, 

G) Bir mahalde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine ait 
sıhhi teşekküller bulunmadığı takdirde resmi tabibler tarafın
dan gösterilecek lüzum üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ-
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letince sağlık müesseseleri olarak kabul edilen resmi veya husu
si müessese ve hastahaneler selâhiyetlidirler. 

Madde 9 — Resmi tabib bulunmayan mahallerdeki hususi 
tabibler tarafından 4. madde gereğince birer hafta veya onbeşer 
günü geçmemek üzere verilecek raporların hüküm ifade edebil
mesi için, mensup bulunduğu daire veya sağlık ve sosyal yardım 
müdürlüğünün tayin edeceği hastahane sağlık kurulunca tetkik 
ve tasdik edilmesi şarttır. 

Resmi veya hususi tabib bulunmayan mahallerde sağlık me
murları tarafından verilecek şahadetnameler dahi, yukarıdaki 
fıkra hükmüne tâbi olmakla beraber, bunların ayrıca, fenne uy
gunluğunun da tasdiki lâzımdır. 

Madde 10 — Bir mahalde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tine ait sıhhi teşekküller bulunduğu takdirde, askerî veya üni
versite etibba ve mütehassısları tarafından yukarıdaki hüküm
lere göre resmi bir havale olmadıkça verilecek raporlar resmi 
rapor mahiyetinde kabul edilemez. 

Madde 11 — İzinli veya memuriyette veya hava değişiminde 
bulunan er ve subayların hastalanmalan halinde, bulundukları 
yerlerde birlik tabibi veya askeri hastane yok ise, 8. maddede 
yazılı tabibler, 103 sayılı ordu sıhhi muayene talimatının 8. bölü
mündeki tek tabib yetkisi dahilinde muamele yapmaya mecbur
durlar. 

Madde 12 — Bütün memurlara, lüzumunda ibraz etmek üze
re numunesi bağlı bir sağlık karnesi verilir. 

Memurların hizmetleri sırasında tâbi olacakları bütün sıh
hi muameleleri bu cüzdana işlenir. Yapılan muayene neticesinde 
konulan teşhis, yapılan tedavi, verilen istirahat müddeti tabib 
hastahanelerde ise mütehassıs veya sağlık kurulları başkanı ta
rafından kısaca bu karneye imzaları tahtında işlenip memuri
yetleri ile adlan açık ve okunaklı şekilde yazılarak hastahane
lerde baştabibler tarafından tasdik olunur. 

Madde 13 — Bu hükümler, ücretli memur ve hizmetliler hak
kında da tatbik olunur. 

Madde 14 — Bu talimatname hükümleri, neşri tarihinden 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 15 — Bu talimatname hükümleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti yürütür. 
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