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Birimi  Toplam Süre  

Başlama

İMİD in 1800086134 sayılı yazısı ekinde yer alan işçi günlük devam 
ve temizlik çizelgesi ile temizlik takibi yapılır. 
(İşçinin işe gelmemesi/hastanede olması/hastalık raporu/iş kazası/
doğum/ölüm/evlenme durumunda aynı gün içinde İMİD e haber 
verilir. 1900021508 sayılı yazı gereğince İŞÇİ, MEMUR TÜM 
PERSONEL iş kazası/meslek hastalığı/ölüm olması halinde rapor 
tutularak  İMİD e, SGK ya ve Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Öğr. Gör. Halil EŞ GİN Cep Telefonu: 0554 915 24 20 
bilgilendirilir. Aksi taktirde sorumlu personel 5500 TL para cezasına 
tabi tutulur.)

Bitiş

İşçi çalışma saat ve süreleri Sabah: 08.00-12.30; Öğle Tatili:12.30 - 

13.30 arası, Akşam 13.30-18.00 saatleri arasında olmak üzere günde 

9 saat haftanın 5 günü çalışacak olup, 4857 Sayılı İş Kanununda 

belirtilen haftalık azami çalışma saatini (45 saat) geçmeyecektir. 

Mücbir sebeplerin dışında fazla mesai yaptırılmayacaktır. 

(İMİD in 1900018485 sayılı yazısı gereğince Ön görülemeyen 

durumlarda (yangın, su baskını, deprem, yer kayması kundaklama, 

hırsızlık vb.) görevlendirme yapılabilecek olup, planlı işlerde 

görevlendirme yapılmayacaktır.) 

İşçilerin yıllık ücretli izinleri: hizmet süresi 1-5 yıl olanlara (16) 

gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara (22) gün, 15 yıldan daha 

fazla olanlara (28) gün olarak kullandırılacaktır. Yıllık ücretli izin 

günlerin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram , hafta tatili 

ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz .

İşçi günlük devam ve temizlik çizelgesi bina sorumlusu tarafından 

onaylandıktan sonra her ayın 10.günü İMİD de olacak şekilde 

gönderilir.

(Her ayın 10 u ile 15 i arasında işçinin işe gelmemesi/hastanede 

olması/hastalık raporu /doğum/evlenme durumunda aynı gün içinde 

İMİD e haber verilir. Ayrıca iş kazası/meslek hastalığı/ölüm olması 

halinde rapor tutularak  İMİD e, SGK ya ve Üniversitemiz İş 

Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı  Öğr. Gör. Halil EŞ GİN e haber 

verilir.)

İşçiye,  eşinin doğum yapması halinde  (5)gün, evlenmesi halinde  

(5)  gün eş ve çocuğunun ölümünde (6) gün, kardeşinin ölümünde 

(5) gün, kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde (2) gün, tabi 

afetten zarar görmesi halinde (10) gün ücretli sosyal izin 

verilecektir. Ücretli sosyal izinlerin hesabında izin süresine 

rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri bu izin 

süresine dahildir.

1800086134 sayılı yazı gereğince kurumun işleyişine uyum 

sağlamayan (işe geç gelme ve işten erken ayrılmayı alışkanlık 

edinen, hal ve hareketleri ile kurum personeline ve iş arkadaşlarına 

karşı saygısız ve disiplinsiz davranan, taşıdığı sıfatın gerektirdiği 

vakara yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, usulsüz şikâyet 

ve müracaatta bulunan vb.) görevlerini aksatan işçiler için 4857 

sayılı Kanununa ilişkin disiplin ve ceza hükümleri işletileceğinden , 

bina sorumlularınca tutanakların titizlikle hazırlanarak İMİD  e 

gönderilmesi sağlanacaktır.  
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