
 

İZİN VE VEKALET İŞ AKIŞ FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU  

 

İzin İşlemleri (Yıllık ve Mazeret), Refakat İzni, Hastalık İzni ve Vekalet Verme süreçlerinin 

EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinde tek bir adımda toplanması ve  izin paraf kontrol 

yetkililerinin devreden çıkarılması için "İzin ve Vekalet Formu" hazırlanılarak EBYS iş akışları 

süreçlerine eklenmiştir.  

 

Bu form hazırlanırken  dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar; 

 

1- İzin paraf kontrol yetkilisi devreden çıkacaktır. Yıllık izin bilgisi sistemden otomatik olarak 

çekilerek izin onayı sonrasında sisteme yine otomatik olarak işlenecektir. 

2- Sağlık İzni (Hastalık, Doğum öncesi ve sonrası, Refakatçi) , Babalık İzni, Vefat İzni süreçlerinde 

ilgili personelin kendi imza atma zorunluluğu kalmamıştır. Bu izin türlerinin süreç başlangıçları ilgili 

birim yetkilisi tarafından yürütülecektir. 

3- Bir izin vekalet süreci tamamlanmadan yeni bir sürece sistem izin vermeyecektir. 

4- İzin iade işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından resmi belge (göreve başlama dilekçesi ve 

birim üst yazısı) ibrazı ile yapılacaktır. 

5-Yıllık izinde iken ilgili birimin sağlık izni doldurulması gereken durumlarda çakışan süreler sistem 

tarafından otomatik iade edilecektir. 

6- Yıllık izinde iken mazeret izni (vefat, babalık vs.) alınması gereken durumlar için Personel Daire 

Başkanlığı ile iletişime geçip yıllık iznin güncellenmesi ve mazeret izni çakışmasının ortadan 

kaldırılması talep edilmelidir. 

7- Sistem aynı izin formu için en fazla 5 adet vekalet tanımlamaya izin vermekte olup bunun üzerinde bir 

sayıda vekalet tanımlaması gereken kullanıcılar, 5 ten fazla vekalet tanımlama işlemlerini birim vekalet 

tanımlama yetkilisi ile iletişime geçerek tamamlayabilirler. 

8- Hastalık İzin Onayı ve Refakat İzin Onayı da İzin ve Vekalet Formu ile yapılacaktır. Ayrıca Hastalık 

İzin Formu veya Refakat İzin Formu doldurmaya gerek yoktur. 

9- İzin türü olarak ‘Vefat’, ‘Sağlık’ veya ‘Babalık’ izinlerinden biri seçildiği takdirde form 

başlatıldıktan sonra direkt formda seçilen imzacılara gidiyor ve imza işlemleri tamamlandıktan sonra 

akış sonlanıyor. 

10- İzin türü olarak ‘Evlilik’, ‘Mazeret’, ‘Fazla Mesai’, ‘İdari İzin’ veya ‘Yıllık İzin’ türlerinden biri 

seçildiği takdirde öncelikle form bir başkası adına dolduruldu ise o kişiye onay işlemi için gidiyor. 

Daha sonra seçilen imzacılara imzalanmak üzere gidiyor ve işlemler tamamlandıktan sonra akış 

sonlanıyor. 

 

  



 

 

 İzin formu ilgili personelin kendisi tarafından ya da bir başkası tarafından doldurulabilir.  

 Adı soyadı kullanıcı kısmında birden çok kullanıcı bilgisi bulunan personel en üst görev unvanını 

seçmelidir. (Örnek Öğretim üyesi ve Koordinatör kullanıcısı bulunan bir personel Koordinatör 

kullanıcısını seçmelidir.) 

 Adı, Soyadı bilgisi girildiğinde Sicil no, görevi ve Görev Yaptığı Birimi sistem tarafından 

getirilmektedir. 

 İzin Türü bilgisi seçilmelidir.  

 Yıllık, Fazla Mesai, Evlilik, İdari İzin ve Mazeret izin türleri için ilgili personelin kendi elektronik 

imzası zorunludur. 

 Sağlık, vefat ve babalık izin türleri için ilgili personelin kendi elektronik imzası zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bu izin türleri ilgili birimi tarafından oluşturulacaktır. (Eski hastalık izin onayı gibi 

düşünülmelidir.) 

 İzin türü bilgisi girildikten sonra varsa alt sekme türü seçilmelidir. Örnek Sağlık İzin türü için alt kırılım 

olan Doğum Öncesi, Doğum Sonrası, Doktor, Heyet ve Refakatçi seçenekleri.  

  Sağlık izni (Doğum Öncesi, Doğum Sonrası, Doktor, Heyet ve Refakatçi), babalık izni ve vefat izni 

gibi izin türlerinde ilgili resmi belge yüklenmelidir. (Örnek Doğum raporu, ölüm belgesi, hastalık izin 

raporu, Gebelik durum raporu vs) 

 Sağlık İzin türünde bulunan “Doktor” seçeneği 10 günden az olan tek hekim raporları için; “Heyet” 

seçeneği ise Kurul tarafından verilen ve 10 günden fazla raporlar için seçilmelidir. 

 Sağlık izin türünde rapor bilgisi olarak “Raporu Veren Hastane/Aile Hekimliği” bilgisi alanına giriş 

yapılmalıdır. 

 Başlangıç tarihi iznin başladığı tarih olup bitiş tarihi iznin bittiği son mesai günü olarak girilmelidir. 

(Örnek 18.05.2020 – 22.05.2020 olarak girilmelidir.) 

 Başlangıç ve bitiş tarihi girilen izin için Kullanacağı izin toplamı bilgisi bir sonraki adımda otomatik 

olarak sistem tarafından getirilecektir. 

 

 



 

 

 Süreç ikinci adımda izin alacak personelin üzerinde varsa vekalet bilgisini gösterir. (O tarihte x bir 

personele vekalet ediliyor gibi.) 

 Süreç ikinci adımda kalan yıllık izin bilgisini “Bu Yıldan Kalan Yıllık İzin” ve “Geçen Yıldan Kalan 

İzin” alanında sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Bir başkası adına bu süreç başlatılmışsa bu 

alanı görme yetkisi izni kullanacak kişiye aittir. 

 İzindeki adres ve telefon bilgisi girilmelidir.  

 İzin türü belge eklenmesi gereken bir izin ise (sağlık, babalık, vefat vs. ) belge ekleme alanına ilgili 

belge eklenmelidir.  

 Sağlık izni oluşturulurken birimin daha önce aldığı “Hastalık İzin Onayı” olarak düşünülmelidir. Belge 

ekleme alanına Sağlık Raporu eklenip “Hastalık İzin Onayı” imzalanırken seçilen kullanıcılar 

seçilmelidir.  

 Babalık izni, vefat izni, Hastalık izni, refakat izni gibi kişinin olmadığı dönemlerde ortaya çıkan izin 

türlerinde kişinin kendisinin elektronik imzasına gerek yoktur. İlgili birimde ilgili personel tarafından 

oluşturulacaktır. 

 İzin imzası seçiminde  “BŞEÜ İmza Yetki Devri Yönergesi”ne hazırlanan, İzin ve Vekalet Formu 

üzerinde kısa yolu paylaşılan ve Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulan “İzin Teklif ve 

Onay Çizelgesi” dikkate alınması gerekmektedir. Bu çizelgenin incelendiğine dair kutucuk da form 

üzerinde onaylanmalıdır.  

 Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve MYO Sekreteri kadrosunda bulunan personel imzalayıcı kısmına 

sırasıyla Genel Sekreter, Dekan/Müdür ve Rektör seçimi yapmalıdır. Burada Genel Sekreter ve Rektör 

seçimi vekalet formu için gereklidir. 



 

 İzin oluşturan ya da kendisine izin oluşturulan personelin vekalet vermesi gerekmekte ise ;  

 Vekalet veren kişi bilgisi girildiğinde “Unvanı” ve “Birimi” alanları sistem tarafından getirilmektedir. 

 Vekalet edecek kişi bilgisi girildiğinde “Unvanı” ve “Birimi” alanları sistem tarafından getirilmektedir. 

 Vekalet Başlangıç ve bitiş tarihi ve saati uygun olarak eklenmelidir.  

 Bu alanda “Geçmiş Tarihli Evrakları Görsün” kutucuğu seçilmez ise vekalet edecek personel vekalet 

tarihi öncesinde, vekalet ettiği personele ya da birime ait herhangi bir evraka erişemez. 

 Birden fazla kişiye vekalet vermek isteyen personel sistem üzerinden 5 kişiye kadar vekalet seçimi 

yapabilir. 5 ten fazla vekalet tanımlama işlemlerini birim vekalet tanımlama yetkilisi ile iletişime geçerek 

tamamlayabilirler. 

 Vekalet bilgisi girilmesi durumunda onaylanan formun ardından ilgili kişinin vekalet bilgisi EBYS 

ekranına işlenecek olup ayriyeten bir vekalet giriş işlemine gerek kalmayacaktır. 

 

 İzin oluşturan personelin “İzin Teklif ve Onay Çizelgesi”nin incelenerek kullanıcılar doğru seçilip bu 

seçim için yukarıda görselde belirtilen kutucuk işaretlenmelidir.  

 İzin oluşturan ya da kendisine izin oluşturulan akademik personelin, talep edilen izin tarih aralığında 

dersinin olması durumunda telafi programını düzenleyeceğini taahhüt etmeli ve bunun için ilgili 

yukarıdaki görselde belirtilen kutucuğu işaretlemelidir. 


