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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Kısa Vadeli Sigortalar Dairesi Başkanlığının
14/8/2006 tarih ve B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-32-81/65059 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden görev yerleri dışında hastalananlar
hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı hususunda tereddütler yaşandığı Bakanlığımıza intikal eden
yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşıldığından uygulamaya yönelik olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Kısa Vadeli Sigortalar Dairesi Başkanlığının ilgi
yazısında; “Sigortalının çalıştığı ilden başka bir ilde ikamet eden geçindirmekle yükümlü olduğu
kimseler için işverenlerce 6 ay süre ile geçerli olan sağlık belgesinin düzenlenmesi, sigortalıların
ise iş yerlerinin bağlı bulunduğu sağlık tesislerinde muayene ve tedavilerini yaptırmaları esas
olup görev veya izinli gibi nedenlerle iş yerlerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde
hastalıkları nedeniyle sağlık tesislerine müracaatlarında işverenlerce düzenlenen 6 ay süre ile
geçerli olan sağlık belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.” denilmektedir.
Bu durumda sözleşmeli öğretmenlere;
1- Geçici görev veya yarı yıl, yaz tatili ya da diğer nedenlerden dolayı görevli olduğu il dışında
başka bir yerde bulunanların hastalanmaları halinde tedavilerini yaptırabilmeleri için görev yerinden
ayrılmadan önce,
2- Kanunen bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile anne ve babasının görev yaptığı
ilden başka bir ilde ikamet etmeleri durumunda bunların tedavilerini yaptırabilmeleri için
görev yaptıkları kurumlarca 6 ay süreyle geçerli olan sağlık belgesi düzenlenecektir.
Öğretmenlerimizin yaz tatili nedeniyle görev yerleri dışında bulunabilecekleri dikkate alınarak,
bulundukları ildeki il, ilçe ve eğitim kurumu yöneticilerince gerekli hassasiyet gösterilerek, bu şekilde
başvuruda bulunan öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri ve gerektiğinde görevli oldukları il, ilçe milli
eğitim müdürlükleri ile koordine kurulmak suretiyle sorunlarının çözümüne yardımcı olmaları
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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