
 

Personel Hakları 

Yıllık İzin 

Tam zamanlı bir çalışan İşe giriş tarihinden itibaren 1 yılını (365 gün) tamamlamasıyla izin 
hakkı elde eder. Çalışma sürelerine göre yıllık izin hakları şöyledir;

	 	 - 1. yıldan 5. yıl sonuna kadar - 14 gün

	 	 - 6. yıldan 14.yıl sonuna kadar - 20 gün

	 	 - 15. yıldan sonra 26 gün.

Pazar günleri ve resmi tatiller izin hakkından sayılmaz. Tam zamanlı olmayan personelin 
izin hakları çalıştığı gün sayısına orantılı olarak hesaplanır.


Çalışan Dostu Uygulamalar 

	 Maaş Ödemeleri - Çalışılan ayın maaşı, o ayın son iş günü banka hesabınıza yatırılır.

	 Esnek Çalışma Saatleri - ANG Vakfı, NGBB’nin ihtiyaçları ve ilgili Bölüm Başkanı 
oluruyla çalışma saatlerinde esneklik sağlar.

	 İşçi Yasası’nda teminat altına alınan Annelik İzni(süt, v.d.), Babalık İzni, Evlilik İzni, 
Cenaze İzni, Sağlık İzni ile mazeret izinleri yıllık izin hakkından sayılmaz.

	 12.00 - 13.00 saatleri arasında öğle yemeği arası verilir. Öğlen yemekleri Vakıf 
tarafından temin edilir ve Lokanta Limonluk’ta ücretsiz servis edilir.

	 İstanbul dışında ikamet eden personel için bahçe içerisinde mümkün ise geçici 
olarak konaklama imkanı tahsis edilmektedir.

	 Personele aylık olarak toplu taşıma kullanımı için İETT’nin belirlemekte olduğu aylık 
akbil ücreti yardımı yapılmaktadır. Bahçede konaklama imkanı bulan personele, toplu 
taşıma kullanımı için ödenen ücret ödenmez.

	 Yılda iki kez(yazlık ve kışlık) olmak üzere personele işinin gereği olarak kullanacağı 
kıyafetler verilmektedir.

	 65 yaş altı personel için Allianz Sigorta A.Ş. firması üzerinden Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası yapılmaktadır.




Emeklilik Ödemeleri 
ANG Vakfı, her ay tam gün olarak SGK primlerini alınan gerçek maaş üzerinden öder. 
Ayrıca aylık maaşın %3’ü kadarı yasal zorunluluk olarak kesintiye uğratılarak Allianz Hayat  
ve Emeklilik’te adınıza Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) hesabına yatırılır. Bu BES, siz son 
verene kadar devam eder.


Eğitim ve Geliştirme 

NGBB’deki kariyeriniz süresince NGBB ile ilgili konularda eğitim almanız ve kendinizi 
geliştirmeniz konusunda sürekli sizi destekliyor olacağız.


