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               İlgi yazı ile; Manisa ili Soma ilçesinde görevli iken soruşturma neticesinde ilçenize atanan imam-hatip Soner 
TAN'ın, mehil müddetinin son günü olan 29.06.2015 tarihi ile 08.07.2015 tarihi arasında tek hekim istirahat raporu, 
07.07.2015-06.08.2015 ; 06.08.2015-05.09.2015 tarihleri arasında sağlık kurulu raporları aldığı belirtilerek, ilgilinin bu 
süreler sonunda göreve başlatılıp başlatılamayacağı, geçmiş dönem aylıklarının verilip verilemeyeceği, raporun bitmesi 
itibariyle belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın ne kadar süre içerisinde göreve başlatılması 
gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
               Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesinin son fıkrasında; "Başka yerdeki bir 
göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine 
başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 
günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni 
görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."
               Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek 
raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 
hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir." hükümleri yer almaktadır. 
İlgilinin 15.06.2015 tarihinde atama onayını tebellüğ ettiği ve mehil müddetinin son günü olan 29.06.2015 tarihinden 
itibaren usulüne uygun olarak peşpeşe yaklaşık 70 gün rapor aldığı anlaşılmaktadır.
               Buna göre; maaşı korunarak 12 ay rapor alma hakkı bulunan ilgilinin, mehil müddetinin son günü aldığı 
hastalık raporlarının geçerli olduğu ve mezkur 63. maddeye aykırı bir tarafının bulunmadığı, sadece, ilgilinin aldığı tek 
hekim raporunun 7. gününden sonrası için zam ve tazminatların % 25 eksik ödenmesi gerektiği (heyet raporunda kesinti 
olmaz), rapor sürelerinin bitiminde derhal görevine başlaması, başlamaz ise kendisine disiplin hükümlerinin 
uygulanması (örneğin 1-2 gün gelmezse aylıktan kesme, 3-9 gün gelmezse kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
gibi), şayet kanuni izni olmaksızın 10 gün peşpeşe göreve gelmez ise 657 sayılı DMK'nun 94. maddesine göre müstafi 
sayılarak göreviyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği (63. maddede bahsi geçen 10 günlük ilave süre, mehil müddeti sonunda 
rapor almadığı durumda, eski görevinden ayrılış ve yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında maaş verilmeyerek (15'e 
ilave 10) bir nevi ücretsiz izin süresidir, rapor süresinden sonra verilmez) mütalaa edilmiştir.               
               Bilgilerini rica ederim.
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