D. REFAKAT İZNİ
1 - Refakat izni verilebilmesi için ınemunın;
a) Bakmakla yüküın!U olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği ·takdirde hayatı tehlikeye
girecek ana, baba, eş ve çocuklanyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya
tedavisi uzun süren bir hastalığı bulundıığumm sağlık kurnlurapornyla belgelendirilmesi,
2- Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati
gerektiren tıbbı sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatı tehlike bulunup buluıınıadığı, sürekli
ve yakın bakım gerekip gerekmediği, (lç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa
refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması, gerekli görUlmesi Mlinde iiç aylık
sürenin ayın koşullarda bir katına kadar uzatılması,
3- Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memura refakat izni
kullandırılıııanrnsı,
4- Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam sUresiııin altı
ayı geçemeyeceği,
5- İzin suresi içinde refakati gerektiren dmumun oıtadan kalkması halinde memunın iznin
bitmesini beklemeksizin göreve başlaması gerektiği,
6- Refakat izni kullanılırken memurun özlük Iıaklarıııın korunacağının bilimnesi,
E. AYLIKSIZ İZİN
1 - İlgililerin aylıksız izin onayı alımp tebliğ edildikten soma görevlerinden ayrılması,
2- Doğum yapan memura isteği halinde, doğum soması analık izninin (asgari sekiz, azami
onüç hafta) bitiminden başlamak üzere yirmidört aya kadar aylıksız izin verilmesi,
3- Eşi doğum yapan memura, isteği halinde doğum tarihinden başlamak tizere yirmidört
aya kadat· aylıksız izin verilmesi,
4- Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle görevden aynlanlarııı durumu bildirilirken askere
sevk belgesi ve dilekçelerinin, kısa ya da uzun dönem askerlik hizmetinden hangisine tabi
olduklarınııı açıklanması suretiyle, ilgisine göre Bakanlığa veya komisyon başkanlıklarına
gönderilmesi,
5- Askerlik dönüşü göreve başlama onayı almabilmesi için, ilgililerin terhis tarihinden
itibaren otuz gün içinde dilekçe ve terhis belgesi ile ilgisine göre Bakanlığa veya komisyon
başkanlıklarma müracaat etmeleri zorunlu olup, ilgililerin göreve başlama onayının alınıp tebliğ
edilmesini müteakip göreve başlatılması,
6- İzinli ve raporlu olarak görevden ayrılış ve başlayış tarihlerinin derhal bildirilmesi, bu
tarihlerin hafta sonu veya resıııı tatil günlerine rastlaması halinde (izin veya rapor bitimini takip
eden günde göreve başlanması) takip eden ilk mesai gl!ntlnde fızikt olarak gönderilmeksizin,
UYAP Bilişim Sistemi üzerinden bildirilmesi
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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