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DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza refakat izni taleplerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında zorunlu olarak bulunması gereken
ifadelerin ve niteliklerin eksiksiz ve açık bir şekilde yazılmaması kaynaklı mağduriyetlerin yaşandığı; 657 sayılı
Kanun’un verdiği refakat iznine dair aynı hastaya ilişkin birden fazla kişinin refakat izni talebinde bulunduğu ve
hakkın ilgililerce kötüye kullanıldığı; özellikle ileri yaş hastalarla ilgili aynı dönemde mevcut olan muhtelif
hastalıklar için farklı tarihlerde farklı sağlık hizmet sunucularında refakatçi izni raporlarının tanzim edildiği
yönünde bildirimler gelmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesinin son fıkrasında; “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. Bu maddeye
dayanılarak hazırlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde refakat iznine ilişkin esaslar “(2)…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.” şeklinde belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu
raporlarında “refakati gerektiren tıbbî sebeplerin, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup
bulunmadığının, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediğinin” açıkça belirtilmesi, mezkur hükümlerde
belirtilen hususlara dikkat edilerek gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi, hakkın ilgililerce kötüye kullanımına
engel olacak tedbirlerin alınması, sağlık kurullarına ve kliniklerin idari amir ve şeflerine tebliği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
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