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TTJM AKADEMIx niniuLERE

ilgi:a) 25.02.2011 tarih ve 27857 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 13.02.2011 tarihli
ve 6l l l sayrh Kanunla 657 Saylh Devlet Memurlan Kanununda Yaprlan Defigiklikler.
b) 15.04.2011 tarih ve 27906 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan "Kamu Personeli Genel
Teblili"
c) 29.10.2011 tarih ve 28099 sayrh Resmi Gazetenin 20lI/2226 sayrslna ekli "Devlet
Memurlanna verilecek Hastahk Raporlarr ile Refakat iznine iligkin Usul ve Esaslar
Hakkrnda Y<inetrnelik"
d) 13.04.2016 tarih ve 29683 Sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Kamu Personeli Genel
Teblili" ile yaprlan degiqiklikler
e)19.04.2005 tarih ve 25791 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Geligtirme <idene[iyle
ilgili Bakanlar Kurulu Karan 2005/868 I - 41 4/2005',

Universitemiz <ilretim elemanlann; belirlenen mesai saatlerine ve giinliik, yllhk, mazeret,
ticretsiz izinleri igin yi.irtirltikteki yasa ve ycinetmeliklerin gereklerini yerine getirmeleri ile birim
amirleri taraftndan (Dekan/ Enstitri ve Ytiksekokul Miidiirti) izin kullammlarr ile ilgili gerekli
planlama, organizasyon ve koordinasyon yaprlarak iglerin aksamadan yiiriittilmesi gerekmektedir.

Bundan <inceki genelgeler yiiriirliikten kaldrnlmrg olup,
hususunda bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.

uyulmasr

YILLIK iZiNLER :

Ogetim elemanlarrndan hizmet siiresi I yrldan l0 yrla kadar (10 yrl dahil ) 20 gtin, l0
yrldan fazla olanlar ise 30 gi.in yrlhk izin kullanabileceklerdir. " Hizmet Stiresi" deyiminden,
hangi stattide olursa olsun sadece Kamu Kurumlarrnda gegmig hizmet stireleri anlaqrlmahdrr. Bu
siirelere muvazzaf askerlikte, yedek subayhkta, askeri okul dewesinde gegen stirelerde aynr
bigimde dikkate ahnarak eklenecektir. " 6zel Sektrir, Ba!-Kur veya serbest gahgrlmrq olan
sigortah hizmetler bu siireye dahil degildir.

Tiim personel yaz tatili siiresince (01 Haziran-I5 Eyltil tarihleri arasrnda) iki kez yrlhk izin
alabileceklerdir. Ancak s<iz konusu tarihler drgrnda kullanrlacak yrlhk izinler bciliinerek resmi
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tatilden sonra baglatrlamayacaktrr. Bu gibi durumlarda araya giren resmi tatil siiresi yrllrk izinden
sayrlacaktrr.

Olretim elemanlarrrun iznini aynr yrl igerisinde kullanmasrna <jzen gcisterilecek, yrl
sonuna kadar kullanrlmayan yrlhk izinlerin ancak 15 g0nlik krsmr sonraki yrla aktarrlabilecektir.

Fakiilte Dekanlklarr/ Yiiksekokul/ Meslek Yiiksekokulu,/ Enstitii Miidiirliiklerinde g<irevli
bir rilretim elemam birinci madde de belirtilen tarihler drgrnda kullanacalr yrlhk iznini ilgili
Dekan/ Miidiiriin uygun gdrmesi kogulu ile diledili tarihler arasrnda kullanabilecektir. Ancak
elitimin siirdiii0 tarihlerde izin kullanmak isteyen akademik personelin gegerli bir beyanda
bulunmasr gerekmektedir.

izin talebinde bulunan dsretim elemanr matbu "izin Formunu" eksiksiz olarak
doldurduktan sonra ve Dekan veya Yiiksekokul/ Enstitii Miidiiriine onaylattrktan sonra izne
alnlabilecektir. Ogretim elemanr izinden ddndiikten sonra "izin Formu" ve "ige Baqlama ve
Aynlma Bildirimi Formu" ilgili DekanlkMiidiirliikge imzalandrktan sonra, talepte bulunan
personelin biriminde aqrlacak izin dosyalarrnda muhafaza edilecek olup, bu dosyalar birim
amirlerinin sorumlulufunda olacaktrr.

Dekanlk/ Miidiirliik iznin verilmesinden, izinle ilgili formlarrn zamantnda iletilmesinden,
izne aynlan <ilretim elemanlarrnrn zamamnda izinden d6niip d6nmediklerinin kontroliinden,
izinle ilgili kayrtlarrn diizenli tutulmasrndan birince derece sorumludur. Izin verilirken; ders

faaliyetlerinin aksatrlmamasr ve biiliim hizmetlerinin kesintiye u$rattlmamasma <jzellikle dikkat
edilecektir. Hafta sonu, dini ve resmi bayram tatillerini il drgrnda gegirecekler igin izin ahnmastna
gerek bulunmamaktadrr.

Dekan ve Miidiirler Rekt6riin uygun gcirmesi koqulu ile diledikleri tarihler arasrnda yrlhk
izin kullanabileceklerdir.

YURTDISI iZiNLERi:

Yurtdrqrnda gegirilecek yrlhk izinler veya iicretsiz gtirevlendirmeler igin Rekt<irliik onayt

ahnmasr ve 6lretim elemanlanntn yazrh taleplerinin (ekine gerekli belgeler eklemek kaydtyla)
izin veya g<irevlendirme tarihinden en az l5 giin tincesinden Rekt<irliifie iletilmesi, gerekmektedir.

Yrlhk izni bulunan personel a;ntca mazeret izni ( evlilik, dofum, iiliim, hasta refakatqi
harig ) talep etmeyecektir. Mazeret izinleri ( yrlhk izin kullanrhp bitmiqse ) ilgilinin talebi

iizerine ilgili mevzuatlarda belirtilen sii,reler dikkate altnarak, fakiilte

Dekanlarrnca/YiiksekokulMeslek Yiiksekokuh:/Enstitii Miidiirliiklerince verilecektir.

Evlilik, dofium, hasta refakatgi ve <iliim izin talepleri ile Dekanlrk/ Miidiirliile yaprlacak,

izin belgeleri Dekanlk/Miidiirliikierdeki ilgililerin izin dosyalarrnda muhafaza edilecektir.

ticnnrsiz iziN :

Ucretsiz izin (dofum sonrasr i.icretsiz izin ve askerlik hariq) kullanmak isteyen <ilrettm

elemanlanmn yazrh taleplerini gerekgeli olarak izin tarihinden en az 15 giin <incesinden

Rekt6rliige iletilmesi gerekmektedir. ilgili Kanun gereli dolum soffasr veya askerlik nedeniyle



i.icretsiz izne ayriacak personelin bu talepleri ilgili birim amirinin onay ile kullandrnlabilecek
olup, izin tarihinden enaz 15 gtin oncesinden Personel Dairesi Bagkanhlrna ( Terfi iglemleri igin),
Ayrrca dolum raporunda iicretsiz iznin takibi agrsrndan Personel Daire Bagkanh$rna gcinderilmesi
gerekmektedir.

HASTALIK iZiNLERi:

Personelin hastahk raporlanna istinaden verilecek hastahk izinleri, ilgili birimlerde
muhafaza edilecek, bir takvim yrhnda yedi giinii agan tek tabip raporlan (Safhk Kurulu raporlan
harig) maag tahakkuk iglemlerinde ve Geligtirme 6dene[i <idenmesinde dikkate ahnmahdrr.

Yukanda belirtilen hususlann yaru slra 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu dikkate
ahnarak grkanlan;

. ilgi (a)' da kayrth *25.02.2011 tarih ve 27857 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan
13.02.2011 tarihli ve 6111 sayrlt Kanunla 657 sayrh Devlet Memurlarr
Kanununda Yaprlan Deligiklikler",

. ilgi (b)'de kayrth "Kamu Personeli Genel Tebli[i",

. ilgi (c)'de kayrth "Devlet Memurlanna Verilecek Hastahk Raporlan ile Hastahk
ve Refakat iznine iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Y<inetmelik " (Hastahk raporu
ve izin stireleri baghlr alttnda, memura ayhk ve <jzltik haklarr korunarak; kanser,
verem ve akrl hastahlr gibi uzun siireli bir tedaviye ihtiyag gcisteren hastahk
halinde, onsekiz aya kadar, difer hastahk hallerinde ise oniki aya kadar izin
verilir. izin si.iresinin sonunda, hastahlrnrn devam ettili resmi saghk kurulu
raporu ile tespit edilen memurun izni, soz konusu siireler kadar uzatllrr, bu
siirenin sonunda da iyileqemeyen memur hakkrnda emeklilik htiktirnleri
uygularur" htikmiine cizellikle dikkat edilmelidir.),

. ilgi (d)'de kayrth " Kamu Personeli Genel Tebliff'( ilgi b' de kayrth 15.04.2011
tarihli ve 27906 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 2 Seri Nolu Kamu Personeli
Genel Teblilinin "Devlet Memurlanna Do!.um Sebebiyle Verilecek izinler"
baqhkh (A) b6liimii s<iz konusu teblig ile yiiriirliikten kaldrnlmrgtrr.) gergevesinde
iglem yaprlmasr gerekmektedir.

. ilgi (e)'de kayrth "Geligtirme Odenefinden" yararlanabilmek igin g<irevin ilgili
yiiksek<ilretim kurumlannda fi ilen yapr lmasr qarttrr,

Ancak;
a) Yrlhk izin stiresince,
b) Bir takvim yrhnda toplam l5 gtinii a$mayan mazeret izni siiresince ,

c) Hastahk izni kullanrlmasr, tedavi kurum ve kuruluglannda yatmak suretiyle
tedavi gori.ilmesi ve 6245 sayrh Harcrrah Kanunu'nun 20 nci maddesine gore
refakatgi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyannca odenecek geligtirme
cidenefinin toplam stiresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yrh iginde 30 giinii
gegemez),

d) 2547 sayrh Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatr uyannca yun igi veya yurt
drqrnda gegici g<irevlendirme sebebiyle ayrrlmalarda 15 giine kadar olan siireler
igin (ancak, bu bent uyannca tidenecek geligtirme odenefinin toplam stiresi, her
ne suretle olursa olsun bir takvim yrh iginde 30 giinti gegemez),

- fiilen gahgma gartt aranmaz.

NAKLEN AYRILAN PERSONEL iZiNLERi :

Universitemizden nakil yoluyla aynlan personelin g<irevinden aynhq tarihinin bildirilmesi
esnasrnda birimlerde muhafaza edilen izin dosyalan ile birlikte ilgili kuruma gonderilmek tizere



tr

Personel Dairesi Bagkanhlrna g<inderilecektir. Bu nedenle izin dosyalannln birim amirlerince
titizlikle tutulmasr gerekmektedir.

Yukarrda belirtilen hususlann yanl slra ilgi (a)'da kayrth "Devlet Memurlanna Verilecek
Hastahk Raporlarr ile Hastahk ve Refakat iznine itigtin Usul ve Esaslar Hakkrnda Yonetmelik"
ve ilgi (d)'de kayrtlt 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanununda yaprlan degigiklikler sonrasr,
dofum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanrmrnda kamu kurum ve kuruluglan
arastnda uygulama birliginin saflanmasr amacryla yaprlan Defiqiklikler" gergevesinde iglem
yaprlmasr gerekmektedir.

DAGITIM
Fakiilte Dekanhklarrna
Ytiksekokul Mi.idtirltiklerine
Enstitii Miidiirliiklerine
Rekt<irli.ige Bagh Birimler ve Merkezlere


