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MUS V ALiLiGi 


il Mi1l1 Egitim Miidiirliigii 


Sayt : 47093652-929-E.14627242 07.08.2019 

Konu :696 SaYlh KHK SiireklilGeyici i~yi, 
Belediye Gelen i~yi izinleri ve Puantaj i~lemleri. 

..." .. ......,
•..••........••..••.....•.MUDURLUGUNE 


ilgi:a)28.06.2019 tarih ve 12529787 saYlh yazl, 

Kurumumuzun biinyesinde 4857 saYlh i~ kanuna tabi olarak 696 saYlh KHK ile 
SiireklilGeyici i~l(i olarak I(ah~maya ba~layan i~l(ilerimizin 15.08.2019 tarihinde Sigorta 
giri~leri yapl1ml~tlr. Personelimiz ile ilgili giri~ i~lemlerinde Okullanmlz herhangi bit i~lem 
ve yazl~ma yapmayacakt1r. ilgi (a) yazlsl dogrultusunda 15.08.2019 tarihinden itibaren yIlhk 
izin kullanlmlan personele teblig yapllarak, teblig-tebellug belgesinin bir omegi 
Mudiirlugfimuze DYS sisteminden ivedilikle gonderilmesi gerekmektedir. ~aglda izin 
hukukuna ait yapdan a91klamaya kurum Mudiirlerimizin itina ile uyulmasmm gerekmektedir. 
696 KHK SureklilGeyici i~yilerimiz yll iyinde kullanmadIklan ucretli Ylllik izinlerinin 4857 
saylb i, kanunun 53. maddesinde ge~en "i,~inin yIlhk ucretli irin hakkIndan 
vazge~ilemez.ft 56. maddesinin (Ek Flkra) "Asd i,veren, aU i,veren tarafmdan 
~ab,tIrIlan i,~ilerin hak kazandIklarl yIlbk ucretli izin siirelerinin kuUamp 
kuIIamlmadlgl kontroI etmek ve i1gili yIl i~inde kuIIamlmasml saglamakla 
hukumliidiir." Ydbk Ucretli izin Yonetmenliginin 5. maddesinde tli~veren ve i,veren 
vekillerinin i, yerinde yuriitiilen i,Ierin nitelik ve ozellikIerine gore ydhk ucretli 
izinlerin her ylhn belli bir donemlerinde veya uygun gorUlen donemlerinde izin 
verilecegine yetkilidir." 6. maddesinin "YIlhk iicretli izin i,veren taraflndan 
boliinemez. YIlhk iicretli izin giinlerin hesabmda izin tarihlerine rastlayan uiusal ve dini 
bayramIar, hafta sonu pazar tatilleri ve genel afet olaganustii durumlarda olu,an tatil 
giinleri izin siiresinden sayilmazIar." hiikmii i~ermektedir. 

696 Saydl KHK ile Okullammzda l(alI~an i~9ilerimizin 2018-2019 Egitim Ogretim 
doneminde MEBBIS programl iizerinde yapilan puantaj i~lemleri aynen aym 22'sinde 
al(Ilacak olup gelecek aym 2'sinde program kapatllmasl saglanacaktu. Bu siirel(te puantaj ,giri~ 
i~lemi yapmayan Idarecilerimizin personelinin magduriyetine yol al(acagllldan dolaYl Okul 
Miidiirlerimizin bu i~lemleri itina ile takibinin yapIlmasl gerekmektedir. Puantaj igiri~ 
i§lemlerinde resmi tatil olan giinlerin idari izin butonu aktif yaplbnasl, saglIk izni, yillIk 
izin ve mazeret iziIIlere ait butonlarI dogru ~ekilde aktif yapIlarak ve personelin 
oldugu izin belgelerinin ivedilikle Milli Egitim Miidiirlugii Destek Hizmetleri Subesine ~i~9i) 
birimine gonderilmesi gerekmektedir. 1 

Puantaj giri~ i~lemlerinde 696 saYlh KHK ile I(ab~an i~l(i1erimizin cumartesi giinii 
~ah~an personellere Cumartesi butonu, pazar 9al1~an personellere pazar gfinu butonu I'ktif 
edilecektir. 

Belediyeden gelen i~9ilerimizin puantaj .giri~lerinde cumartesi giinu 9a .~an 
personellerimizin kesinlikle bulundugu okullara dilekl(e verilecek, dilekl(eler resmi yazl i[e II 
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ve ilye Milli Egitim MiidurlUgtine gonderilerek valilik veya kaymakamhk onayt ahnacak, 
alman onay belgesinin bir ntishast il Milli Egitim Miidiirliigu i~~i birimine gonderilecektir. 

Bazt okullanmlZda iki personel (Belediyeden i~~i) ve iism bulunanlar i~in 
Cumartesi yab~acak olan personellin hepsi aym hafta i9inde degil vardiyah (yani bu hafta bir 
ki~i Qalt~acak ge1ecek hafta ise diger bir ki~i ~alt~acaktlf.) 

696 sayth KHK i~9i1erimizin okullarda ve pansiyonlularda kalofer ve ~Qt i§-Ierine 
bakanlann isimlerinin resmi yazl He il Milli Egitim Miidurliigtiniin i~i birimine gonderilmesi, 

696 Sayllt KHK i~9i1erimizin pansiyonlu okullarda aS~l ve kaloferci dl~tnda kalan 
personellerimizin 2018-2019 Egitim Ogretim doneminde oldugu gibi hafta sonu vardiyah 
Qah~acaklardlf. Hafta sonu pazar 9ah~an personellerin yukanda bahsi geQen pazar Qah~masl 
olan gUn personellin pazar butonu aktif edilecektir. 

Yazlmlz ekinde bulunan 696 Say:th KHK i~~ilerimizin izin listesinde bulunan 
isimlerin puantaj i~IemIerinde kesinlikle izinlerin i~Ienmesi gerekmektedir. 

Ekli listede bulunan Okullann i~Qilerine izin i~lemlerini teblig ettiklerinden dolaYl, 
teblig-tebelltig belgesini bir daha i~~i birimine beIge gonderilmemesi ve ekli listede ismi 
bulunmayan Okullarm i~yilerimizin izin i~lemlerini tebligi edilerek belgelerin 11 Milli Egitim 
Miidurliigii i~9i birimine gonderilmesi hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

EminENGiN 
iI Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 

1-1 Adet Okul isim Listesi 

2-1 Adet Resmi Yazl. 
3-1 Adet izin isim Listesi. 

DagItlm Yeri: 

TUm Merkez Okullanna. 
5 ilye. 
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