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Bilindiği üzere çalışanların çalışma şartları ve dinlenme hakları kanunlar ve tabi
oldukları mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu ilgili mevzuatlarda
çalışanların izin haklarını "yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat ile aylıksız izin"
olarak tanımlanmıştır. Sayılan bu izinler haricinde çalışanların başka bir izin kullanma
hakları bulunmamaktadır. Ancak kurum idareleri tarafından çalışanlara, birim amirlerinin
bilgisi dahilinde geçerli mazeret sunmaları ve uygun görülmesi halinde saatlik izin (idari)
verilebilmektedir. Fakültemizdede uygulanan saatlik izinler, çalışanlar arasında uygulama
birliği ve adil dağılım sağlanması ve bir düzen içerisinde olması açısından aşağıda
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
1. Saatlik izin (idari) isteğinde bulunacak olan personellerimizin öncelikle kabul
edilebilir geçerli bir mazeretleri bulunmalıdır. Geçerli mazereti bulunmayan
personellerimize saatlik izin (idari) verilmeyecektir.
2. Saatlik izin talep eden personellerimiz bu genelge ekinde yer alan "saatlik izin
formunu" iki nüsha halinde doldurarak ilk olarak görevli bulundukları birim/bölüm
amirine imzalatacaklardır. Birim/Bölüm yetkilisinin onayı alındıktan sonra bağlı bulunan
idari amirin onayı alınacaktır. Bu işlemler tamamlanmadan izin kullanılmayacaktır.
3.İdari amir tarafından onaylanan formun bir nüshası personel özlük birimine teslim
edilecektir.
4.Dönüş saatlerinin takibi açısından saatlik iznin bitiminde personel özlük birimine
uğranarak dönüş saatinin forma işletilmesi gerekmektedir.Dönüş saatini işletmeyen
personellerimiz gelmemiş kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.
5. Personellerimizin kullanacakları saatlik izinlerin toplamı ayda 8 saati, yılda ise
24 saati geçmeyecektir. Bu saatlerden daha fazla olması halinde kanuni izinlerden mahsup
edilecektir.
Yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi hususunda gereğini rica
ederim.
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