
 

 

 

T.C. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

 

Dok. No: PĠAġ/09 

 

PERSONEL İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 
 

İlk Düz. Tar.: 

26.03.2019 

Rev. No/Tar.: 00/… 

Sayfa: 1/1 

 

Hazırlayan: 

*Dr. Öğr. Üyesi Murat   

  KALELĠOĞLU 

*Lokman DĠREKÇĠ 

Kontrol Eden: 

Nureddin GÜL 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 

Onaylayan: 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KALELĠOĞLU 

Yüksekokul Müdürü 

 

Aşamalar İş Akışı Sorumlular Dayanak 

Personel İzin 

İşlemleri Hakkında 

Genel Bilgiler 

 

Yüksekokul Müdürlüğünce Personellerin yıllık 

izin kullanma dönemleri belirlenir.  

 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli 

-657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 

Personel izinleri, yıllık izin, sağlık izni, 

görevlendirme izinleri, doğum izni, babalık izni 

vb. kanunun öngördüğü izinlerden oluĢur. 

 

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 

yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için 

yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 

gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiĢ ve 

dönüĢ için en çok ikiĢer gün eklenebilir. 

 

Hamile olan çalıĢan kadınlar; yasa gereği 8 haftası 

doğumdan önce, 8 haftası da doğumdan sonra 

olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni  vardır. 

 

Memura, eĢinin doğum yapması halinde, isteği 

üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya 

çocuğunun evlenmesi ya da eĢinin, çocuğunun, 

kendisinin veya eĢinin ana, baba ve kardeĢinin 

ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin 

verilir. 

 

Öğretim elemanları, akademik yıl takviminde 

belirtilen ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü 

tarihlerde yıllık izin talebinde bulunamazlar. 

Eğitim-öğretime ara verilen tarihlerde yıllık izin 

talebinde bulunabilirler. 

 

Personel İzin Formu 

Düzenleme ve Onay 

İşlemleri 

 

 

Uygun görülen yıllık izinler için Personel bilgi 

sisteminde yıllık izin formu düzenlenir ve EBYS 

üzerinden amirlerin onayına sunulur. (Ġdari 

personel için yüksekokul sekreteri ve yüksekokul 

müdürü, akademik personel için kadrosunun 

bulunduğu bölüm baĢkanı ve yüksekokul 

müdürünün onayına sunulur)  

  
Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli 

-657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 

Onaylanan izin formu personel ve yazı iĢleri 

birimine teslim edilir. 

 

Personel ve yazı iĢleri birimi bu formların bir 

nüshasını personel daire baĢkanlığına gönderir. Bir 

nüshasını da birimde arĢivler. 

 

Akademik ve idari personelin sağlık raporu ve 

sağlık izninin bir nüshası ilgili personelin özlük 

dosyasında saklanır. 
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Yüksekokul Müdürü 

 

Akademik ve Ġdari Personel, yıllık izninin sona 

erdiği ertesi gün personel ve yazı iĢleri birimine iĢ 

baĢlama dilekçesini verir ve göreve baĢlar. 

Personel ve yazı iĢleri birimi onaylı yıllık izin 

form örneğini personel daire baĢkanlığına EBYS 

üzerinden gönderir. Yüksekokulumuzda geçici 

görevlendirme ile çalıĢan akademik ve idari 

personelin onaylı yıllık izin form bir nüshası 

kadrosunun bulunduğu birime EBYS üzerinden 

gönderilir. 

Evrak Arşivleme 

İşlemleri 

 

Akademik ve idari personelin onaylı yıllık izin 

formunu bir nüshası ilgili personelin özlük 

dosyasında saklanır. 

 

Personel ve 

Yazı İşleri 

Birim Personeli 

3473 sayılı Kanun ile 

Devlet ArĢiv 

Hizmetleri Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili 

maddeleri uyarınca. 

 


