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Personel Daire Bagkantrgr

Sayr :27199501-903.05
Konu : izinler 24t05/2017

TUM AKADEMiK vE iDARi BIRIMLERE

a) 25'02'2011 tarih ve 27857 sayrlt Resmi Gazete'de yayrmlanan 13.02.2011 tarihli ve 6l l l sayrlr
Kanunla 657 sayfi Devret Memurran Kanununda yaprran Deligiklikrer.

b) l5'04'201 1 tarih ve 27906 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Kamu personeli Genel rebli!i,,.
c) 29'10'2011 tarih ve 28099 sayth Resmi Gazetenin 20ll/2226 karar sayrsrna ekli ,,Devlet

Memurlanna verilecek Hastahk Raporlan ile Hastahk ve Refakat iznine iliqkin usul ve Esaslar
Hakkrnda yonetmelik',.

d) 13.04.2016 tarih ve296g3 sayrh Resmi

Universitemiz idari personelinin yrllrk,
grkanlmrgtrr.

Birim amirleri tarafindan (Dekan / Miidiir / Baghekim / Genel Sekreter / Daire Bagkanla') izin
kullanrmlan ile ilgili gerekli planlama, organizasyon ve koordinasyon yaprlarak iglerin aksamadan
yiiriittilmesi saglanacaktrr.

izinlerle ilgili daha dnceki genelgeler ytiri.irltikten kaldr.lmrg orup,

uyulmasr hususunda bilgilerinizi ve gere$ini rica ederim.

itgi:

Gazete'de yayrnlanan ,,Kamu personeli Genel Tebli!i,,.
mazeret, iicretsiz izinleri ile ilgili genelge agalrya

titizlikle

Yrlhk Izinler

f.idari personelden hizmet siiresi I yrldan 10 yrla kadar (10 yrl dahil) 20 giin, l0 yrldan fazla
hizmet stiresi olanlar ise 30 gtin yrlllk izin kullanabileceklerdir. ,i}lizmet Siiresi', deyiminden, hangi
statiide olursa olsun sadece Kamu Kurumlannda gegmiq hizmet siireleri anlagrlmaldr. Bu stirelere

muvazzaf askerlikte, yedek subayhkta, askeri okul devresinde gegen slireler ile 657 saytl Kanun un 36lC
maddesine g6re resmi ve <izel sekttirde meslekle ilgili olarak kazanrlmrg hak ay1lrnda delerlendirilen
siireler de (Teloik Hizmetler, Sa{ltk Hizmetleri, Avukotltk Hizmetleri smtflart kadrolardq qalryanlar igin)

aynr bigimde dikkate ahnarak eklenecektir.

idari personel yrlhk izinlerini tek seferde veya bcilerek kullanabilirler. Ancak, yrlhk izin

boltinerek kullanrlmak istendilinde' iznin birinci bciliimii bir resmi tatilden once bitirilip, ikinci bcjliimfi

aynt resmi tatilden sonra baglattlamayacaktrr. Bu gibi durumlarda araya giren resmi tatil siiresi yrlhk

izinden sayrlacaktrr.
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Personelin iznini aynr yrl igerisinde kullanmasrna cizen gosterilecektir. Ancak, <izel durumlarda

birim amiri tarafindan (iglerin yo[unlulu, hastahk, ola[aniistii durumlar vs.) gerekgeleri sorgulanarak

yrlhk izni bir sonraki yrla devredilebilecektir.

2'idari personel yrlhk iznini birim amirlerinin, (Faki.ilte Sekreteri-Dekan / Yiiksekokul Sekreteri-

Yi.iksekokul Miidiirii / Enstitii Sekreteri-Enstitti Miidtirii / Hastane Mtidiirti-Baghekim / Mtidi.ir-Genel

Sekreter / Miidiir-Daire Bagkanr I Daire Bagkanr-Genel Sekreter / ilgili Rekt<ir Yardrmcrsr) uygun

gormesi kogulu ile diledi[i tarihler arasmda kullanabilecektir.

izin talebinde bulunan personel, matbu "izin Formunu" (iznin hangi yrla ait oldugu ve kag gtin

oldulu hususuna da dikkat edilecektir.) eksiksiz olarak doldurduktan ve ilgili birim amirine imzalattrktan

sonra izne aynlabilecektir. Personel izinden ddndiikten sonra, "izin Formu" ve "ige Baglama ve Aynlma
Bildirimi Formu" ilgili birim amirine iletilecek ve bu formlar birim amirlerince imzalandrktan sonra

personelin biriminde agrlacak olan izin dosyalarrnd a muhafaza edilecektir.

Birim amirleri iznin verilmesinden, izne aynlan personelin zamanlnda izinden doniip

dcinmediklerinin kontroliinden, izinle ilgili kayrtlann diizenli tutulmasrndan birinci derecede sorumludur.

izin verilirken; hizmetlerin aksatrlmamasrna <izellikle dikkat edilecektir.

Hafta sonu, dini ve resmi bayram tatillerini il drqrnda gegirecekler igin izin ahnmasma gerek

bulunmamaktadrr.

Mazeret izinleri

Ytlltk izni bulunan personel ayrrcamazeret izni (evlilik, dolum,6liim, hasta refakatgi izni harig)

talep etmeyecektir. Mazeret izinleri (yrlhk izin kullanrhp bitmigse) ilgilinin talebi iizerine, ilgili
mevzuatlarda belirtilen stireler dikkate ahnarak birim amirleri tarafindan verilecektir.

Evlilik, dofum, hasta refakatgi, oliim izinleri ilgili birim amirlerince verilecek olup izin belgeleri

birimler tarafindan muhafaza edilecektir.

Ucretsiz izin

Ucretsiz izin (dofum sonrasr ticretsiz izin ve askerlik harig) kullanmak isteyen personelin yazrlr

taleplerinin gerekgeli olarak izin tarihinden en az l5 giin once Rekt<irlii[e iletilmesi gerekmektedir.

ilgili kanun geregi dofum sonrasr ya da askerlik nedeniyle iicretsiz ime aynlacak personelin bu

talepleri ilgili birim amiri tarafindan onay verildikten sonra kullanrlacak izin tarihinden en az l5 gtin once

terfi iglemleri igin, aynca do[um raporunun da iicretsiz iznin takibi agrsrndan Personel Dairesi

Bagkanhlrna gdnderilmesi gerekmektedir.

Yurt Drsr izni

Yurtdrgrnda gegirilecek yrlhk izinler igin Rekt<irli.ik onayr ahnmasr ve personelin yazit

talepferinin izin tarihinden en az l5 giin 6nce Rekt<irliife iletilmesi gerekmektedir.



Hastahk izinleri

Personelin hastahk raporlanna istinaden verilecek hastahk izinleri, ilgili birimlerde muhafaza

edilerek, bir takvim yrhnda 7(yedi) giinti agan tek tabip raporlan (SaShk Kurulu raporlarr harig) maag

iglemlerinde dikkate ahnmal rdrr.

Universitemizden nakil yoluyla aynlan personelin gorevinden ayrrlg tarihinin bildirilmesi
esnastnda birimlerde muhafaza edilen izin dosyalarr ozliik dosyasr ite birlikte ilgili kuruma gcinderilmek

izete, Personel Daire Bagkanhltna gdnderilecektir. Bu nedenle izin dosyalalnrn birim amirlerince

titizl ikle tutulmasr gerekmektedir.

Yukanda belinilen hususlann yanr srra 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu dikkate alnarak
grkarrlan;

' IIgi (a)'da kayrth *25.02.2011 tarih ve 27857 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan

13-02.201I tarihli ve 6l l1 sayrh Kanunla 657 sayrh Devlet Memurlan 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 iligtin usul ve Esaslar Hakkrnda Ycinetmelik " ('Hastat* raporu ve izin silreleri
baEl$t altmda, memura ayltk ve ozliik haklart korunarak; kanser, verem ve akil hastalt{t
gibi uzun siireli bir tedaviye ihtiyaq gdsteren hastal* halinde, onsekiz aya kndar, dider
hastaltk hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir. izin silresinin sonunda, hastalt$mm
devam etti{i resmi sa{ltk kurulu raporu ile tespit edilen memurun imi, s6z konusu s,ijreler
kadar uzatilt, bu silrenin sonunda da iyilesemeyen memur hakkmda emektitik htikilmleri
uy gul an r' hiikmiine ozellikle dikkat edi lmelidir. ),

' ilgi (d) 'de kayrth "Kamu Personeli Genel Teblifi" ( ilgi b ,de kayrth 15.04.2011 tarihli ve
27906 sayth Resmi Gazete' de yaymlanan 2 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Teblilinin
"Devlet Memurlanna Dolum Sebebiyle Verilecek izinler" baqlrkh (A) bciliimii scjz konusu

tebli! ile ytiriirltikten kaldrrrlmrgtrr.) gergevesinde iglem yaprlmasr gerekmektedir.

DAGITIM

Tiim Akademik ve idari Birimlere


