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MUS VALiLidi 


il MillY Egitim Miidiirliigii 


Sayl : 67496438-903.99-E.5563566 16.03.2020 
Konu : idari izin. 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) iyi~leri Bakanhgllllll 13.03.2020 tarihli ve 23635644-249-E.5229 saytll yazlSI. 

b) Cumhurba~kanbgllllll idari i~ler Ba~kanllgInlll 13.03.2b20 tarihli ve 
66836956010.07.01.-E.l2362 saYll yazlSl. 

c) Mu~ Valiligi it YazI i~leri MUdilrlUgonUn 13.03.2020 tarihli ve 44268759-900-E. 2019 
saYlh yazlSl. 

ilgi (a), (b) ve (c)'de kaYlth ekte gonderilen "idari izin" konulu yazdarda; <;in Halk 
Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ylkan ve biryok Ulkeye yaydan COVID-19 Salgllll nedeniyle 
13.03.2020 tarihli ve 31067 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan 2020/2 saytll Cumhurba~kanhgI 
Genelgesi He kamu gorevlilerinin yurt dl~llla ylkl~lan durdurulmu~, ancak zorunlu ve ivedi 
durumlarda yurtdl~llla ylkacak kamu gorevlileri iyin izin ahnmasl talimatlandmlml~tIr. 

SagIlk BakanhgI bUnyesindeki KoronavirUs Bilim Kurulu'nun mezkur hastaJlglll Ulkemizde 
yaytlmanlll onlemesine dair tavsiyeleri hasebiyle; 

-Y urtdl~mda bulunan kamu gorevlerinin yurda donU~U tarihinden itibaren 14 gUn evde tecrit 
olduklan silrenin mesai gUnlerine tekabUl eden klslmlannda idari izinli sayIlmalarl, 

-Hamilelerin, yasal sUt izni kullananlarlll, engeli yah~anlann, yonetici pozisyonlarllldakiler hariy 
60 ya~ ve Uzerinde olanlann, Saghk BakanhgInlll belirledigi dezavantajh guruplarm (bagI~lkhk 
sorunu olanlan, kanser hastahklan, kronik solunum yolu hastalan, obezite ve diabet, kalp damar 
hastalarl, organ nakil olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gUn idari izinli 
~~~ , 

-Aynca kamu kurum ve kurulu~larllllll faaliyetlerinin devamllll saglayacak ~eklinde gerekli 
tedbirlerin ahnmasl ve zorunlu hizmetlerin yUrUtUlmesi iyin asgari seviyede persone1 bulundurulmasl 
kaydlyla kamu kurum ve kurulu~larlllln ba~ta okul oncesi ve ilkogretimde yocugu bulunan kadlll 
yah~anlanllln Yllhk izin taleplerinin ka~Ilanmasl, ytlhk izin hakkl bulunmayanlar iyin mazeret 
izinlerinin kullandmlmasl hususlan belirtilmi~tir. 

ilgi YazIlar dogrultusunda konunu ilyeniz, Biriminiz, Okulunuz ve Kurumunuz amirleri ile diger 
slrahl sorumlu amirler tarafllldan takip edilerek uygulamada herhangi bir aksakhga meydart 
verilmemesi hususunda; 

,! 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Enver KJVAN<; 

Vali a. 


Milli Egitim MUdur V. 


EK: 1- itgi (a), (b)ve (c) saYlh YazIlar (4 sayfa) 

DAGITIM: 
5- ilye KaymakamhgIna (ilye Milli Egitim MUd.) 

TUm Birimler 
Merkez TUm Okul ve Kurum MUdilrlUklerine 

Duyuru: Web Sayfasl 

Adres: Istasyon Caddesi Atatiirk Bulvan Hiikiimet Konagl Kat 3 Bilgi iyin: Ali ZORKUL($ef) 
Merkez/MU$ 
Elektronik Ag: Tel: 0 (436)212 3583 
e-posta: alizorku\@meb.gov,tr Faks: 0(436)2121988 

Bll evrak gUvenli elektronik imza He imzalaruru~ttr. https://evrnksorgu.meb.gov.tr adresinden bb6a-73a9-39bb-afb9-9178 kodu ile teyit edilebilir. 

https://evrnksorgu.meb.gov.tr

