
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

•Mazeret izin talebinde bulunan personel Yazı İşleri Birimine başvurarak izin talebinde bulunur.

•Mazeret durumuna göre Yazı İşleri Birimi personeli tarafından izin tarihleri izin programına

girilerek kaydedilir ve izin formunun 2 nüsha çıktısı alınarak ilgili personele verilir.

•İzin talebinde bulunan personel mazereti ile ilgili dilekçeyi evrak kayıt bürosuna teslim eder.

Evrak kayıt altına alınarak sevki yapılır.

İş Mazeret İzin İşlemleri

Birim Personel ve Yazı İşleri

          Asaleti onanmamış ve yıllık izni bulunmayan personele 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. 

Kanun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması

durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna

dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler

hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkından mı yoksa süt izninden

mi yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir. Memura, doğum sonrası analık izni süresinin

bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Memurun

yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda

dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.

Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun

evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin anne, baba veya kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine

yedi gün mazeret izni verilir.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur

olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren

sekiz hafta süre ile izin verilir. 

Not: Kadın memura; doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak

üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta

süre eklenir. 

•İlgili personel izin formunu kendisi imzaladıktan sonra Bölüm Başkanı veya Fakülte Sekreterinin

de imzasını alarak Dekanın onayı için Dekan Sekreterliğine ulaştırır. 

•İzin formu imzaya sunulur. İmzadan çıkan izin formunun bir nüshası özlük dosyasına ve bir

nüshası da izin talebinde bulunan personele verilir.
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