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ÖZEL BİLKENT OKULLARI’NDA 

ÖZLÜK HAKLARI UYGULAMA

ESASLARI



ÇALIŞMA SAATLERİ

Okulumuz 08:40’ta başlayıp, 15:40’ta sona erecektir. Giriş ve
çıkışlarda kart basımı son derece önemlidir. Giriş–çıkış
kayıtları bordro sistemine bağlı olup, geç gelme ya da erken
çıkma durumları sistem tarafından kaydedilerek takip
edilecektir. Okulöncesi ve İlkokul’da görevli öğretmenlerimiz
11:50-12:30, Ortaokul’da görevli öğretmenlerimiz 12:40-
13:20 saatleri arasında nöbet ve toplantı görevi olmaması
durumunda okul dışına çıkabilirler. Öğretmenlerimizin
belirlenen bu saatlerin dışında okul içinde olmaları beklenir.



ÜNİVERSİTE GİRİŞ KARTLARI

Sizlere işe girişiniz sırasında verilen “Üniversite

Giriş Kartları”

- Okula giriş ve çıkışlarınız sırasında butona

basmanızla birlikte devam–devamsızlığınızın

takibini,

-Üniversite kampusu içinde otoparklara girişinizi,

sağlamaktadır.



SÖZLEŞMELER
“Tüm Öğretmen, idari ve destek personel ile yapılan 
sözleşmeler belirli süreli sözleşme olup” süresi 1 yıl olarak 
hazırlanır. 

Çalışma süresi 6 ay – 1.5 yıl arası ise 4 hafta
1,5 yıl – 3 yıl arası ise 6 hafta
3 yıldan fazla ise 8 hafta önceden

kuruma yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Kurumda
aynı yükümlülüğe tabidir.

*Kadrolu Öğretmenler ile Ders Ücretli Öğretmenler
haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20
saat olmak üzere 40 saat derse girebilirler.



İZİN KULLANMA ESASLARI

A- HASTALIK İZNİ 

B- MAZERET İZİNLERİ

C- ÜCRETSİZ İZİN 

http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/personel/izin.html#izin_b#izin_b
http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/personel/izin.html#izin_c#izin_c
http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/personel/izin.html#izin_d#izin_d


A- Hastalık İzni
Personel, hastalığı nedeni ile Personel Doktorluğu veya Sağlık Kuruluşlarından
verilecek rapor süresince izinli sayılır.

B- Mazeret İzinleri
1- Doğum izni

2- Evlilik İzni
Öğretmen, ve diğer personelin evlenmesi halinde 3 güne kadar verilir.
(İş Kanunu Md:46)

3- Ölüm İzni
Öğretmen ve diğer personele, anne veya babanın, eşin, kardeş veya 
çocukların ölümü halinde 3 güne kadar verilir. (İş Kanunu Md: 46)



4- Ücretsiz İzin
İsteği halinde doğum yapan personele doğum sonrası   
izninin bitimi itibariyle geçerli özür bildiren personele, de 
Okul Müdürlüklerimizce uygun görülmek ve İş Kanunu'nun 
70. maddesi hükmü saklı kalmak koşulu ile 6 aya kadar 
ücretsiz izin verilebilir. 

**** Ücretsiz İzin Kullanmada İzlenecek Yol
İzin isteminde bulunan personel, bir dilekçe ile Personel 
Müdürlüğü’ne başvurur.  Dilekçe Okul Müdürleri tarafından 
onaylandıktan sonra, iznin kullanılabileceğine dair yanıt 
Personel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak verilir.



5- Süt İzni
Doğum yapan çalışana çocuk 1 yaşına gelene kadar günde 
toplam 1,5 saat süt izni verilir.
***** Süt İzni talebinde bulunmak için izlenecek yol:
Doğum yapan personel işe başladıktan sonra bir Dilekçe ile 
Personel Müdürlüğü’ne başvurur, dilekçe de süt iznini ne 
şekilde kullanacağını belirtir. Personel Müdürlüğü dilekçeye 
yanıt verir ve süt izni kullanılmaya başlanır. 1 yılın sonunda kişi 
Personel Müdürlüğü tarafından bilgilendirilerek süt izni sona 
erer.

6- Yeni İş Arama İzni
İş arama izni günde 2 saatten az olamaz. İş saatleri içinde ve 
ücret kesintisi yapılmaksızın kullandırılır. Çalışanın isteği 
halinde toplu olarakta verilir. (İş Kanunu Md: 27)



7- Günlük ve saatlik izinler
Yarım günlük izinler ilgili sekreterliklerden form alınarak 
Müdür Yardımcısına, Tam günlük izinler Personel   
Müdürü’nden form alınarak Okul Müdürü’ne onaylatılır. 

Yarım günlük izin formlarının sekreterlikler tarafından günlük 
olarak Personel Müdürü’ne teslim edilmesi gerekir.

*** Ders kaybına neden olan izin süreleri öğretmenlere ders 
doldurma görevi olarak verilir.   



RAPOR KULLANMA ESASLARI

2 günden fazla rapor kullanımlarında kişi ücretsiz izinli sayılır.
SGK’sı durur, maaşı kesilir.

Bu durumda izlenecek yol:
- SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerden İş Göremezlik Belgesi

alınması, (Emekliler hariç)

- Anlaşmalı olmayan kurumlardan alınmış rapor ise raporun aslı
ile birlikte Ulucanlar SGK’ya gidilerek İş Göremezlik Belgesi
alınması. Rapor ve Belgenin aslının kişilerin kendilerinde
kalması, fotokopilerinin aynı gün Personel Müdürlüğü’ne
verilmesi.



Rapor bitiminde;
- Rapor
- İşgöremezlik belgesinin aslı,
- Muhasebe Müdürlüğü tarafından verilecek kaşe ve imzalı

dilekçe ile Ulucanlar SGK’ya gidilerek rapor teslim edilecek.
10 gün içinde maaştan kesilen iş göremezlik ödeneği
kişinin kendisi tarafından herhangi bir PTT’den alınacaktır.

Doğum nedeniyle ödenen iş göremezlik ödeneği maaştan 
kesilmediği için alınan tutar kişinin kendisi tarafından PTT’den 
alınarak okula verilecektir. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Öğretmenlerimizden rapor almaları 
halinde raporları kendilerinin Personel Müdürlüğü’ne elden  
iletmeleri beklenir.



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Aile durumu bildirimindeki tüm değişiklikler

• Evlenme
• Boşanma
• Doğum
• Ölüm vb.

1 ay içinde Personel Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.



ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI (ACIBADEM SİGORTA)

*  Poliçe Dönemi : 05 Ağustos 2014 – 05 Ağustos 2015

*  Aile Farkı : 90.75 TL 

* Ailesi ile birlikte oturan 24-29 Yaş arası bekar ve eğitimine 

devam eden çocuklar için ödenecek tutar        : 138 TL

* Yeni giriş ve çıkışlar için son başvuru tarihi    : 03.10.2015

* Yeni evlenenlerin  yıl içinde her zaman sigorta girişleri   

yapılabilmektedir.    

Ancak evlilik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde;

- Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

- Kendilerine ve eşlerine ait yeni Nüfus Cüzdanı Fotokopileri 



GRUP SAĞLIK SİGORTASINDA YENİ 
UYGULAMALAR

* Network III Kurumları Uygulaması 

* WebSEN Uygulaması



GEZİLER

* İl içi geziler
Araç planlaması ve Haftalık Programa konulması nedeniyle, 

gezinin yapılacağı tarihten en az 1 hafta önce “Gezi İstek 
Formu”nun gezi sorumlu öğretmeni tarafından eksiksiz 
olarak doldurulması ve ilgili Müdür Yardımcıcısı’na 
paraflatıldıktan sonra Okul Müdürlüğü’nün onayı için 
Personel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Gezi 
ile ilgili tüm talepler ve görevlendirilecek öğretmenler 
mutlaka gezi formuna yazılmalıdır. Gidiş saati  09:30 dan 
önce, Dönüş saati 15:30 dan sonraya kesinlikle gezi 
planlanmamalıdır. Zorunlu durumlarda herhangi bir 
organizasyon yapılmadan önce gezi sorumlu öğretmeni 
tarafından bizzat Personel Müdürü’ne bilgi verilip onay 
alınmalıdır.



* İl dışı geziler
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin onayı alınması 
nedeniyle gezinin planlanacağı tarihten en az 15 gün 
önce “Gezi İstek Formu” ile Personel Müdürlüğü’ne 
başvurulmalıdır.

* Yurt dışı geziler
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin onayı alınması 
nedeniyle gezinin planlanacağı tarihten en az 30 gün 
önce “Gezi İstek Formu” ile Personel Müdürlüğü’ne 
başvurulmalıdır.



OKUL ARACININ KULLANIMI

Okul Aracının kullanımı için araca ihtiyaç duyulan günden en 
az 1 gün önce Personel Müdürlüğü ile görüşülerek talepte 
bulunulmalıdır. Okulun yoğun programı içerisinde herhangi 
bir karışıklığa sebebiyet vermemek adına okul şoförü ile 
görüşülerek talepte bulunulmaması gerekmektedir. Özel 
işler dışında tüm istekler belli bir program dahilinde mutlaka 
yerine getirilecektir. 



HEPİNİZE SAĞLIKLI VE MUTLU 
BİR 

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİLERİM.

Hande ARMAĞAN BALTACI
Personel Müdürü


