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Raporun aslı veya bir örneği en 
geç raporun düzenlendiği günü 
takip eden günün mesai saati 

bitimine kadar Bölüm 
Başkanlığına gönderilir/verilir.

İncelenen rapor sağlık iznine 
çevrilmek üzere resmî yazı ile 

Rektörlük Makamına (Personel 
Dairesi Başkanlığına) gönderilir.

Rapor 
idari personele mi 

ait?

Raporun aslı veya bir örneği en 
geç raporun düzenlendiği günü 
takip eden günün mesai saati 

bitimine kadar elektronik 
ortamda veya uygun yollarla 

dekanlık personel işleri birimine 
verilir/gönderilir.

Sağlık iznine çevrilen rapor 
ön yazı ile  Dekanlığa 

gönderilir.

Rapor 
akademik personele

 mi ait?

Raporun bir nüshası 
personelin özlük 

haklarını düzenlemek 
için tahakkuk 

birimine gönderilir.

Hastanede 
yatılan gün sayısı ile 

bir yıl içerisinde alınan  
(heyet raporları dahil) 

raporların toplamı 
30 günü 

aşıyor mu?

30 günü aşan süreler 
için “geliştirme 
ödeneği” kesilir. 

Yıllık toplam 30 günlük 
süreye varsa doğum 

öncesi ya da sonrası 15 
gün daha mazeret izni 

ilave edildikten sonra 45 
günü aşan süreler için 

geliştirme ödeneği 
kesilir.

Akademik 
personel bayan 

mı?

Gelişme 
ödeneğinin 

tamamı 
ödenir.

Rapor ön yazı ile 
Dekanlık 

Makamına 
gönderilir.

Sağlık izninin bir 
nüshası ilgili 

birime gönderilir, 
bir nüshası da  

personelin özlük 
dosyasına 
konulur.

Hayır

Evet

Hayır

İdari 
personelin aldığı 

rapor heyet raporu 
mu?

Personelin 
hastanede yattığı 

süre dâhil yan 
ödeme ve özel 

hizmet 
tazminatında 

herhangi bir kesinti 
yapılmadan 

tamamı ödenir.

Evet

Hayır

Tedavi sonrası ya da bir 
takvim yılı içerisinde aralıklı 

olarak alınan raporların 
toplamının 7 günü aşan kısmı 

için yan ödeme ve özel 
hizmet tazminatında 

Kanun’un  öngördüğü oranda 
kesinti yapılır.
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