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Yüksekokul Müdürü 

 

AĢamalar ĠĢ AkıĢı Sorumlular Dayanak 

Akademik ve Ġdari 

Personelin Sağlık 

Raporlarının Sağlık 

Ġznine DönüĢtürülme 

ĠĢlemleri 

 

Akademik ve Ġdari ve personelin almıĢ olduğu 

raporun aslı veya bir örneği en geç raporun 

düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati 

bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun 

yollarla yüksekokul personel ve yazı iĢleri 

birimine verilir/gönderilir. 

 

Personel ve 

Yazı ĠĢleri 

Birim Personeli 

-657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 

 

-2547 sayılı kanun 

 

-2914 Sayılı Kanun 

 

-3359 sayılı “Sağlık 

Hizmetleri Temel 

Kanunu” 

 

-Devlet Memurlarına 

Verilecek Hastalık 

Raporları Ġle Hastalık 

Ve Refakat Ġznine 

ĠliĢkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, 

 

 

Akademik ve idari Personelin vermiĢ olduğu 

rapor Elektronik Belge Yönetim Sisteminde 

(EBYS) kayda alınır. 

Uygun görülen sağlık raporu sağlık iznine 

dönüĢtürülerek Personel bilgi sisteminde sağlık 

izin formu hazırlanır ve amirlerin onayına 

sunulur. (Ġdari personel için yüksekokul sekreteri 

ve yüksekokul müdürünün onayına sunulur. 

Akademik personel için kadrosunun bulunduğu 

bölüm baĢkanı ve yüksekokul müdürünün 

onayına sunulur)   

 

Sürekli iĢçilerden güvenlik görevlilerinin sağlık 

raporları üniversitemiz genel sekreterliğine, 

temizlik personelinin sağlık raporları ise idari ve 

mali iĢler daire baĢkanlığına gönderilir. Gerekli 

iĢlem ilgili birimlerce yapılır. 

 

Akademik ve Ġdari Personel, sağlık izninin sona 

erdiği ertesi gün personel ve yazı iĢleri birimine iĢ 

baĢlama dilekçesini verir ve göreve baĢlar. 

Personel ve yazı iĢleri birimi sağlık izin formu ve 

sağlık raporunun örneğini personel daire 

baĢkanlığına EBYS üzerinden gönderir. 

Yüksekokulumuzda geçici görevlendirme ile 

çalıĢan akademik ve idari personelin sağlık raporu 

ve onaylı sağlık izin formunun birer nüshası 

kadrosunun bulunduğu birime EBYS üzerinden 

gönderilir. 

Sağlık izni verilen akademik personelin ders 

yükü, telafi ders olmayacaksa sağlık izni 

bitinceye kadar Yüksekokul yönetim kurulu 

kararıyla öğrenci mağduriyeti yaĢanmaması için 

geçici olarak baĢka bir öğretim elemanına verilir. 

 

Sağlık Ġzin 

Sürelerine Göre 

Yapılacak Kesinti 

ĠĢlemleri 

Akademik ve Ġdari personeline ait raporun bir 

nüshası personelin özlük haklarını düzenlemek ve 

yasal kesintiler için mali iĢler birimine gönderilir. 

 

Personel ve 

Yazı ĠĢleri 

Birim Personeli  

-5510 sayılı Kanun, 

-Devlet Memurlarına 

Verilecek Hastalık 

Raporları Ġle Hastalık 
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 Akademik personelin hastanede yatılan gün sayısı 

ile bir yıl içerisinde alınan (heyet raporları dahil) 

raporların toplamı 30 günü aĢıyorsa, aĢan süreler 

için “geliĢtirme ödeneği” kesilir. Akademik 

personel bayan ise, Yıllık toplam 30 günlük 

süreye varsa doğum öncesi ya da sonrası 15 gün 

daha ilave edildikten sonra 45 günü aĢan süreler 

için geliĢtirme ödeneği kesilir. 

 

Ve Refakat Ġznine 

ĠliĢkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

Ġdari personelin bir takvim yılı içerisinde aralıklı 

olarak aldığı sağlık raporların toplamının 7 günü 

aĢan kısmı için yan ödeme ve özel hizmet 

tazminatında Kanunun öngördüğü oranda kesinti 

yapılır. 

 

Evrak ArĢivleme 

ĠĢlemleri 

 

Akademik ve idari personelin sağlık raporu ve 

sağlık izninin bir nüshası ilgili personelin özlük 

dosyasında saklanır. 

 

 3473 sayılı Kanun ile 

Devlet ArĢiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğin 

ilgili maddeleri 

uyarınca. 

 


