
MILLI EGITiM BAKANLIGIIZIN YONERGESINDE DEGi$iKLIK
YAPILMASINA DAIR YONERGE

MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayih Makam Onayi ile
yiirurluge konulan Mill! Egitim Bakanhgi izin Yonergesinin 6 nci maddesinin birinci
fikrasmm (a) bendinin (3) numarah alt' bendinde yer alan "Grup baskanlarma" ibaresi "Daire
baskanlarma" seklinde, (4) numarah alt bendinde yer alan "grup baskanlan" ibaresi "daire
baskanlan" seklinde, ayni fikramn (b) bendinin (2) numarah alt bendinde yer alan "ve il
egitim denetmenlerine" ibaresi "ile sahsa bagh egitim uzmanlan ve maarif mufettislerine"
seklinde degistirilmistir.

MADDE 2- Ayni Yonergenin 7 nci maddesinin sekizinci fikrasi asagidaki sekilde
degistirilmistir.

"Aday memurlardan izin siiresinin hesabmda degerlendirilecek siireler bakimmdan bir
yilhk hizmet siiresini dolduranlara yilhk izin verilir."

MADDE 3- Ayni Yonergenin 10 uncu maddesinin birinci fikrasmm (f) bendi
asagidaki sekilde degistirilmistir.

"f) Memura istegi iizerine kendisinin veya 9ocugunun evlenmesi halinde resmi nikah
tarihinden, duguniin resmi nikahtan sonra yapilmasi durumunda ise memurun tercihi goz
oniinde bulundurularak resmi nikah veya dugtin tarihinden itibaren yedi gun izin verilir."

MADDE 4- Ayni Yonergenin 10 uncu maddesinin birinci fikrasma asagidaki bent
eklenmistir.

"g) Memurlara, en az yiizde 70 oranmda engelli ya da siiregen hastahgi olan
cocugunun (focugun evli olmasi durumunda esinin de en az yiizde 70 oranmda engelli olmasi
kaydiyla) hastalanmasi halinde hastahk raporuna dayali olarak ana veya babadan sadece biri
tarafindan kullamlmasi kaydiyla bir yil icinde toptan veya boltimler halinde on giine kadar
mazeret izni verilir."

MADDE 5- Aym Yonergenin 17 nci maddesinin birinci fikrasmm (b) bendinin (2)
numarah alt bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Diger memurlardan il mill! egitim mudurltiklerinde gorev yapanlar ile il milli egitim
mudurlugune bagh egitim kurumlannda gorev yapanlara il mill! egitim miiduru, ilce milli
egitim mudurliiklerinde gorev yapanlar ile ilfe milli egitim mudurlugune bagh egitim
kurumlarmda gorev yapanlara ilce milli egitim miiduru"

Yiirurliik
MADDE 6- Bu Yonerge onayi tarihinde yururliige girer.

Yiiriitme
MADDE 7- Bu Yonerge htikumlerini Milli Egitim Bakani yurutiir.
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BAKANLIK MAKAM1NA

Ilgi : Bakanhk Makammm 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayili Onayi.

Bilindigi iizere ilgi Onayla yiirurliige konulan Mill! Egitim Bakanhgi Izin Yonergesi
ile Bakanhgimiz personelinin izin haklarma iliskin usul ve esaslar diizenlenmis.; ancak, soz
konusu Yonergenin dayanaginda yer alan mevzuatta bazi degisiklikler yapilmistir.

Gerek soz konusu degisikliklere uyumlu hale getirilmesi gerekse uygulamadan ahnan
geri bildirimlerin degerlendirilmesi sonucunda hazirlanan "Milli Egitim Bakanhgi Izin
Yonergesinde Degifiklik Yapilmasma Dair Yonerge"nm yuriirluge konulmasmi olurlarmiza
arz ederim.
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