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Bilindiği üzere Devlet Memurları refakat izinlerini 657 sayılı Kanununun 105. maddesi uyarınca
kullanmaktadır. Mezkur Kanunda "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat
etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir
kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 29.10.2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarına
Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik"in10. maddesinde; (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası
uyarınca izin verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından
birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren
bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur. (2) Birinci fıkra
çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu
raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup
bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve
varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre
aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır. (3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur
refakat izni kullanamaz. (4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi
altı ayı geçemez. (5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur
iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı
Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. (6) Refakat izni kullanılırken memurun
aylık ve özlük hakları korunur." hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi edilmeleri sırasında
refakatçi olan devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün 5510 sayılı Kanun
ile 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, sadece "Refakati uygundur." veya "Refakate ihtiyacı
vardır" gibi ifadeleri içeren tek hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden memura refakat sebebiyle
izin verilemeyecektir.
Bilgilerinizi ve biriminiz personeline duyurularak konuya ilişkin gerekli hassasiyetin
gösterilmesini rica ederim.

Prof. Dr. A.Saim KILAVUZ
Rektör

Dağıtım :
Tüm Birimlere

1/2

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu:57CuyW1-LECvsBdl_lzfaw
Belge Doğrulama Adresi: https://udos.uludag.edu.tr/Teyit/
BUÜ Rektörlüğü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA
Telefon No: 0224 294 01 00
Faks No: 0224 294 01 15
e-Posta: idari@uludag.edu.tr
İnternet Adresi: www.uludag.edu.tr
Kep Adresi: uludag.rektorluk.hs03.kep.tr

Bu belge UDOS ile hazırlanmıştır.

2/2

Bilgi için: Hülya KAHRAMAN
Şef
Telefon No: 0224 294 01 16

