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REYHANLI KAYMAKAMLIGI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92942029-903.05.01-E.13991345
Konu :Yıllık İzin 12.12.2016

.................................................... MÜDÜRLÜGÜNE

REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/12/2016 tarih ve 13901523
sayılı "Yıllık İzin" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
3 Adet Yazı

Ayrıntılı bilgi için: İ.KUDA YKaymakamlık binası Kat: ıReyhanlı/Hatay Tel: (O 326) 4 ı3 ıO 56
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Faks: (O326) 4 ı3 37 02
e-posta: reyhanli3 ı(tYmeb.gov.tr . . .

. d 9187-bbOb-3a8S-afOa-6S0f kodu ile teyit edılebılır.Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresın en



T.C.
HATAY VALİLİcİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı: 73943645/903.05.01-E.13901523
Konu: Yıllık İzin 08.12.2016

.................................... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 07/12/20165 tarihli ve
16833931/929-E.l3814782 sayılı yazısı.

Yıllık izne esas hizmet sürelerinin hesabında hangi hizmetlerin değerlendirileceğine
ilişkin ilgi yazı ekinde yer alan Devlet Personel Başkanlığının mütaalası (görüşü) yazımız
ekinde gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Ek: Yazı Örneği (3 Sayfa)

Dağıtım:
-Tüm Kaymakamlıklara
-(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Ayşe Fitııat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
c-posta: hataymcm@mcb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: A.ALAKUŞ/Şcf
Tel: (0326) 227 68 68-1041
Faks: (0326) 227 6969

. d Slc4-cfS6-3b3c-a06f-c776 kodu ile teyit edilebilir.Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresın en



T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 16833931-929-E.13814782
Konu: Yıllık İzin 07.12.2016

DAGITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi(Yayım Tarihi: 16/01/2013 _ 34932) ,
b) Devlet Personel Başkanlığının 05/12/2016 tarihli ve 31292642-E. 7072 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Yıllık İzin" başlıklı 102 nci
maddesinde ;"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl
dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde
bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ile Milli Eğitim
Bakanlığı İzin Yönergesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında:"Memura verilecek yıllık izin
süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri,
kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak
aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. " hükmü yer almaktadır.

Yıllık izne esas hizmet süresinin hesabına ilişkin Devlet Personel Başkanlığının ilgi
(b) yazısı ekte gönderilmiştir.

Gereğini arz ve rica ederim.

Eki; İlgi (b) yazı (2 sayfa)

ÖmerİNAN
Bakan a.

Daire Başkanı

DAGITIM:
Gereği
Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerine

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.nıeb.gov.tr
c-posta: ikg_ozlukS@nıeb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Celalettin ERANIL (Şube Müdürü)
Tel: (O 312) 41314 15
Faks: (0312)419S2 51

d . d elfS-73bl -3c49-9fa4-fSd2 kodu ile teyit edilebilir.Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.http://evraksorgu.ıneb.gov.tra resın en
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•

Bu itibarIlltBaka.nlığınl2: banyesinde 657 sayıh Kanunun 86 ncı maddesi uyannca veki}
öğretmenlikte geçen hizmet stlreleıri ve anı]a.n Kanunun 89 uncu maddeııi uyırınca ücretli
~ iI'O\l<nhimxt.or.leri lle~~, EAitim TeknoLıjileo; Genel MOdllrlağOnde
iŞçi StatÜSOnde &eçen.himtet sürelerinin 154 seri No'l u TebJijde Yel' alan "hangi ılal'lJde olursa
ol...", kamııkil,,,..•• tu'"I"IIt",nda geçenAiz",., .tird.,i"nin I<apoammagiıdigi
değerlendirilmekte olup, söz koll\l8U sUrelerin memurun yaI]dr. iZDe esas hizmet SllretWD.Iıcsabmda
dikbte abnması gm,ktiği mOta1aa edilmektedir.

Aızcderim.

Eaes.POLAT
DevletP~ 8aJ1wı V•

....M. - ırııll. imza i Aynntı.lı Bilgi içtI' lıtibaı:I ""NKARA Aslı Iı.. Aynıdı~ H TATL[~.1mılı' Q.d.No: 41 Kın ay'l1. .
Tek:fuıı' 0(12) 40170 00 Fm: 0(312)41882 91 Devlet ?ersonel Umı&ıil
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