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Konu : SUrekli i~~i YIlhk izinleri. 


(Belediyeden Gelen i~~i1er) 


.... .......... 

............. ......................... MUDURL U G UNE 


MUdUrIUgUmUze bagh Okul-Kurumlarda SUrekli i~~i olarak ~ah~an personellerimize 
ait i~~i izinlerin 4857 Saylll 1~ Kanunun 56.maddesine geregi, 18.05.2020 tarihinden itibaren 
9 (dokuz) gUn Ucretli Yllhk izne aynlmaJan gerekmektedir. Bu Yllhk izin karan ise 4857 
SayIh i~ Kanunun 56. maddesinde ge~en "(Ekftkra.· 10/9/2014-6552/6 md.) ASII ~veren, ali 
itjveren taraftndan fal1tjtlrllan ~filerin hak kazandlklarl YIlllk ucretli izin surelerinin 
kullamllp kullamlmadlglm kontrol etmek ve ilgili Yll ifinde kullamlmasml saglamakla, alt 
itjveren ise altmcl ftkraya gore tutmak zorunda oldujju izin kay,t belgesinin bir omejjini 
as,l ~verene vermek yiikiimliidur. Y,ll,k iicretli izin giinlerinin hesabmda izin siiresine 
rastlayan ulusal bayram, hafta tatili (pazar gunii) ve genel tatil gunleri izin siiresinden 
saytlmaz." Yukanda a~lk yazdI bulunan maddeye istinaden yazlmlz ekinde bulunan isim 
listesinde isimleri ge~en i~~ilerimize (Belediyeden Gelen i~~i1er) izinlerin Mu~ il Milli 
Egitim MUdUrlUgii tarafmdan izin formu doldurularak i~~ilerimizin ~ah~ml~ olduklan 
Okul-Kurumlara onayh izin formu gonderilecektir. MUdUrIUgUmUze herhangi bir ~ekilde 
teblig tebelltig belgesinin gonderilmesine gerek bulunmamaktadlr. Kurumlanmlzm salgmdan 
dolaYl a~Ilma durumlan ertelenme halinde SUrekli i~yilerimizin Ocretli Ytlhk izin durumlan 
iyin izin kul1anma tarihleri yeniden dUzenlemeler yapllarak izin kullanma yo luna gidilecektir. 
COViD-19 salgmmdan dolaYl it ve iIye MiilkU Amirlerimizin personellere ihtiyac; duyma'lan 
halinde YIIhk Ucretli izinde bulunan personelin ivedilikle gorev mahalline ~agnlma'ian 
durumda ~ahsm yIlhk Ucretli iznin bulundugu tarihi itibaren izin dondurulacaktIr. Kurum' 
MUdUrlerimizin i~~i izinlerin kullanmalan konusunda gerekli hassasiyetin gosterilmesi 
hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim 

Enver KJVAN<; 
il Milli Egitim Miidiir V. t 

EKi: 1 Adet isim Listesi 

- Dagltlm Yerleri: 

Mu~ 11 Milli Egitim MUd. 

Korkut iIye Milli Egitim MUd. 

Bulamk iI~e Milli Egitim MUd. 

Varto il~e Milli Egitim MUd. 

Malazgirt ilye Milli Egitim MUd. 

Vilayetler Birligi Anaokulu MUd. 

<;ogUrIU imam Hatip Ortaokulu MUd. 

Mevlana imam Hatip Ortaokulu MUd. 

Ozel Egitim Uygulama Okulu L Kademe MUd. 

Adres: istasyon Caddesi AtatOrk Bulvan Hilkilmet Konalll Kat 3 Bilgi iyin: Cengiz KARAKA Y A 
Merkezl MU~ 
Elektronik All: mW1.meb.gov.tr Tel: 0 (533) 929 92 59 
e-posta: taseronisci49@meb.gov.tr Faks: 0 (436) 212 1988 

Bu e~rak g(ivenli elektronik imza ile imzalamnl~tlr. https:!!evraksorgu,meb.gov.tr adresinden 3eec-817d-3d69-belc-0773 kodu ile teyit edilehilir. 
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