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Kurumumuzun biinyesinde 4857 say1l1 i~ kanuna tabi olarak 696 saYlh KHK ile 
Surekli/Geyici i~yi olarak yahmaya ba~laml~lardrr. Maliye Bakanhgl ve Devlet Persone1 
Ba~kanhgmm 5620 saylh kanun uyarmca, Yllda 10 ay sure ile yah~ttrIlmak iizere Maliye 
Bakanhgl tarafmdan yalwmalarl onaylallilll~hr. Bu vize i~leminin 08.06.2018 taOO ve 
11297918 saytb yazl ile onaylandlgmdan dolaYl 14.06.2019 tarihinden itibaren okullarda 
yah~an personellerimizin 14.08.2019 tarihine kadar i~ sozle~meleri 2 ay sure He asklya 
alillilll~ olup, 15.08.2019 taOOinde gorev1erine ba~layacaklardlr. 696 KHK Siirekli/Geyici 
i~yi1erimiz Y11 iyinde kullanmadlklan ucretli ytlhk izinlerinin 4857 sayIll i~ kanunun 53. 
maddesinde gec;en "i~c;inin YJlhk iicretli izin hakkmdan vazgec;ilemez." 56. maddesinin 
(Ek Flkra) IfAsIl i~veren, alt i~veren tarafmdanc;ah~tlrt1an i~c;ilerin hak kazandlklan 
yIlhk iicretli izin siirelerinin kullamp kullamlmadlgl kontrol etmek ve ilgili yll ic;inde 
kullanIlmasml sagIamakla hiikiimliidiir." YlllIk Ucretli izin Yonetmenliginin 5. 
maddesinde "i~veren ve i~veren vekillerinin i~ yerinde yiiriitiilen i~lerin nitelik ve 
ozelliklerine gore yIlhk iicretli izinlerin her yllm belli bir donemlerinde veya uygun 
goriilen donemlerinde izin verilecegine yetkilidir. ft 6. maddesinin "YIlIIk iicretli izin 
i~veren tarafmdan bolunemez. YIlhk iicretli izin giinlerin hesabmda izin tarihlerine 
rastlayan ulusal ve dini bayramlar, hafta sonu pazar tatilleri ve genel afet olaganiistii 
durumlarda olu~an tatil giinleri izin siiresinden sayIlmazlar." yukanda geyen 4857 SayIll 
i~ kanunlanna istinaden kadro unvanlan il Milli Egitim Miidiirlugiinde bulunan Okul I 
Kurumlanmlzda gorevlendirilen 696 KHK Siirekli/Geyici i~yilerimizin Ucretli YIlhk 
izinlerin kullammm sag1anabilmesi iyin Okullanmlzm 9 Eyliil 2019 tarihinde Egitim 
Ogretime ayllmasl goz oniinde bulundurularak 497 personelin 15 Agustos 2019 tarihinden 
itibaren iicretli yllbk izne isim listesinde giin sayIlan yazllarak aynlmalan sag1anml~t1r. isim 
ve izin siireleri belirten yizelge yazlmlz ekinde gonderilmi~ olup, Siirek1i/Geyici i~yi1erimizin 
Yllhk Ucretli izin donemlerinde herhangi bir i~te sigortah olarak yah~amazlar. izin' 
bilgilerinin personele toplu olarak teblig edilmeyecektir. Personellere tebligi yapllacak olan 
izinlere ait teblig-tebelliig belgesinin DYS sisteminde gonderilmesi hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

Enver KIV ANt; 
Milli Egitim Miidiir V. 

EKi: 1 Adet isim Listesi 

Daglt1ll1 Yeri: 
Tiim Merkez Okullanna. 
5 ilye . 

Adres: Bilgi iyin: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-PQsta; Faks: 

Ba evrok glIvenn elektronik imza ite ilUza1annl1~tlr. https:JJevraksorgu.meb.gov.tradresinden bac6-44c9-39aO-b161-3fda kodu ile teyit edilebilir. 

https:JJevraksorgu.meb.gov.tradresinden
http:MudurW.gu

