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. ;a ~ MUS VALiLiGi 

il Milll Egitim MUdUrlUgU 

.. .. "'. T.e. 

SaYI : 67496438-903.99-E.5820799 24.03.2020 
Konu : COVID-19 Kapsammda Kamu <;:all$anlanna 

Yonelik ilave Tedbirler 

DAGIT1M YERLERiNE 

iIgi: a) 22.03.2020 tarihli ve 31076 mUkerrer saylll Resml Gazete'de yaYlmlanan 2020/4 
No'lu Cumhurba$kanllgl Genelgesi . 

b) Bakanllglmlz Personel Genel MUdUrlUgUnUn 23.03 .2020 tarihli ve 5798238 sayJll 
yazlsl. 

COVID-19 salgmmIn Ulkemize yayJllmmm en aza indirilmesi amaclyla, bu salgmla 
mUcadeleyi ve salgInIn etkilerinin azaltIlmasIna yonelik faaliyetleri zafiyete ugratmayacak ve 
kamu hizmetlerini aksatmayacak $ekilde yUrUtiilmesinde kamu gorevlilerinin yah$malan ile 
kimlerin idari izinli saydacaklanna ili$kin ilgi (a) genelge ilgi (b) yaZl ekte gonderilmi~tir. 

iJyeniz, Okulunuz ve Kurumunuzda gorev yapan personelin uzaktan yah$ma veya 
donU$UmlU pll$ma gibi esnek yall$malan ile idari izinli sayllmalannda soz konusu ilgi (a) 
Genelgede belirtildigi $ekilde hareket edilmesini, idari izinliler, uzaktan veya donii~iimlii 
~ah~anlar amirlerinin izni dl~lIlda gorev mahallerinden aynlamazlar ve bizmetine 
ibtiya~ duyulanlar ~aglrdlklan anda gorevine donmek zorundadlr. Bu nedenle gerekli 
hassasiyetin gosterilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Emin ENGiN 

Vali a. 

Milli Egitim MUdUrU 

EK: 
1- iIgi (a) genelge 1 sayfa) 
2 ilgi Yazl (I sayfa 

DAGITIM: 

-Milli Egitim Mi.idi.irlLigUne 
(TUm Birimler) 

-5 ilye KaymakamllgIna 
(iJye Milli Egitim MUdUrIUgU) 
-TUm Okul ve Kurum MUdiirlUklerine 
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Personel Genel M Lid Li rlLigLi 


SaYI : 16833931-903.05.03-E. 5798238 23.03.2020 
Konu : COY10-19 Kapsammda Kamu <;:all~anlanna 

Yonelik Have Tedbirler 

OAGITIM YERLERiNE 

i/gi : 22.03.2020 tarihli ve 31076 mLikerrer saylll Resmi Gazete'de yaYlmlanan 2020/4 No'lu 

Cumhurba~kanllgl Genelgesi. 

COY 10-19 salgmmm Lilkemize yayillmmln en aza indirilmesi amaclyla, bu salgmla 
mLicadeleyi ve salgmln etkilerinin azaltllmaslna yonelik faaliyetleri zafiyete ugratmayacak ve 
kamu hizmetlerini aksatmayacak ~ekilde yLirLitulmesinde kamll gorevlilerinin 9all~malan ile 
kimlerin idari izinli sayJlacaklan bir brnegi ekte gbnderilen ilgi Genelgede belirlenmi~tir. 

Bakanllglmlzln merkez te~kilatlnda birim amirlerince, ta~ra te~kilatlnda ise Yaliliklerce 
gorev yapan personelin uzaktan 9ah~ma veya donLi~LimlLi 9alt~ma gibi esnek 9all~malan ile idari 
izinli sayllmalannda soz konusu Genelgede belirtildigi ~ekilde hareket edilmesi ve bu konllda 
gerekli hassasiyetin gbsterilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Ziya SEL<;:UK 

Bakan 

Ek: ilgi Genelge (I sayfa) 
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22 Mart 2020 PAZAR SaYI . 31076 (M ukerrer) 

CENELCE 

Cumhurbaskanllgllldan : 


Konu: COVID-l,) Kapsammda Kamu (al!~anlanna 


Ybnelik Jla ve Tedhirler 


GENEL.GE 
2020/4 

COVID-19 salgllllOln ulkemizde yayillmmm en aza indirilmesi amaclyla, bu salgmla 

mucadeleyi ve salgmm etki lerinin azaltllmasma yonelik faaliyetleri zafiyete ugratmayacak ve 

kamu hizmetlerini aksatmayacak ~ekilde, ihtiyacl kar~Ilayacak kadar asgari saYlda personelin 

bulundurulmasl ~artlyla; 


<;:al!~tIr!lma bi<;imine bakIlmakslzm kamu kurum ve kurulu~lannda <;:alJ~anlara uzaktan <;:ah~ma, 
donu~umlu <;all~ma gibi esnek <;alr~ma yontemleri uyguJanabilir. Buna dair usul ve esaslar 
Cumhurba~kaniIgl, bagll, ilgili ve ili~kili kurum ve kurulu~larl i<;:in ust yonetici; bakanhklar, 
bagiI, ilgili ve ili~kili kurum ve kurulu~lan i<;:in bakan; t~ra te~kilatlarl (bakanhklarca 
belirlerunemi!) ise) ile mahalli idareler, baglr kurulu~lan ile mahalli idare birlikleri i<;:in ilgisine 

gore vali veya belediye ba~kaOl ; diger kamu kurum ve kurulu~larl i<;:in iist yonetici tarafmdan 
belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir. 

Bu kapsamda donii~umlii <;:aiI~anlar 5ilen goreve gelmedikleri siire zarfll1da idari izinli saYlhr. 

Bu Genelge kapsammda esnek <;ah~ma yontemlerinden faydalanan <;aJl~anlar ile idari izinli 
sayIlanlar bu surede istihdamlanna esas gorevlerini 5ilen yerine getirmi~ saYlhrlar. Uzaktan 
veya donii~iimlii <;:ah~anlar ile gorev yerinde <;:ah~anl.ar hizmetin yiiriitiilmesi sorunuulugu 

a<;lsmdan e~ittir. Uzaktan veya donii~iimlii <;alI~anlar ile idari izinli saydanlarll1 mali ve sosyal 
hak ve yardlmlan ile diger ozluk haklarl saklrdlr. 

idari izinliler, uzaktan veya donii~iimlu <;all~anlar amirlerinin izni dl~mda gorev mahallerinden 
aynlamazlar ve hizmetine ihtiya<; duyulanlar <;:agnldlklarl anda gorevine dorunek zorundadlr. 

Daha once, COVID-19 kapsammda idari izinli saydanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari 
izinli saydmaya devam edecekler; yIllrk veya maze ret izni kullanabilecekleri belinilen 
<;aiI~anlar da bu genelge kapsammda belirlenecek usul ve esaslar diihilinde idari izinJi 

saYllabi leceklerdi r. 

Bilgilerini ve gcregini rica ederim. 

22 Mart 2020 

Recep Tayyip ERDOGAN 

CUMHURBA. K. NI 
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