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SaYI : 67496438-903.99-E.5950986 27.03.2020 

Konu : idari izin, DdnU~UmlU ve Uzaktan 

<:=ali~maya iJi~kin Usul ve Esaslar 

DAGITIM YERLERiNE 

i Igi : Bakanliglmlzll1 Personel Genel MUdUrlUgUnUn 27.03 .2020 tarihli ve 5941311 saylll 
yazlsl. 

i Igi saylil yaZl geregince; Cumhurba~kanllgll1l11 22 Mart 2020 tarihli ve 2020/4 sayill 
Genelgesi uyannca, dUnyada ve Ulkemizde yayillm gosteren Covid-19 pandemisinin 
yaylimasillm dnlenmesi ve Bakanilglmlz personelinin sagllglnlll korunmaSI i9in Bakanllk 
hizmetlerinin kesintiye ugratilmadan asgari personelle donU~UmlU ve uzaktan 9all~ma 

yontemleriyle yUrUtLilmesi baklmll1dan ; idari izin, ddnU ~UmlU 9all~ma ve uzaktan 9all~maya 
ili~kin hususlann belirlenmesi amaclyla hazlrlanan " Milll Egitim Bakan llgl Covid-19 
Kapsamlnda idari izin, DonU~UmIU ve Uzaktan <:=ah~maya ili~kin Usul ve Esaslar" ilgi Onay 
ile yUrUrlUge konuJmu~ olup bir drnegi ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Emin ENGfN 

Vali a. 

Milli Egitim MudUrU 

Ek : 1- ilgi Sayill Yazl (I sayfa) 

2- Milli Egitim Bakanligl Covid-1 9 Kapsammda 

idari izin, Doni.i~UmlU ve Uzaktan <:=all~maya 

ili ~ kin Usul ve Esaslar(3 say fa) dari izin 

Oagltlm: 


Geregi: 


-Milli Egitim MUdUrlUgUne 

(TUm Birimleri ) 


- 5 ilye Kaymakamllglna 


(ilye Milli Egitim MUdUrlUgU) 


- Merkez TUm Okul ve Kurum MUdUrlUklerine 


Adres : Istasyon Caddes i AtatOrk Bul van HlikOmet KOllagl Kat 3 Bilgi i~in All ZORKUL(Sef) 

Merkez l Ml '$ 


Elektrollik Ai!. Tel 0(436)2123583 


e-posta alizorkul @l11eb gOY tr Faks 0 (436) 2121988 


Gil evral; gLivenli ele ktronik illlza ile imzalanInl jtIr. IItips/levraksorgu llleb.gov .tT adreslnden 4c43-5f60-3bcf-bceb-c220 kod" ile tcyit edi lcbdir 

http:llleb.gov
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SaYI : 16833931-903.05.02-E.5941311 27.03.2020 
Konu : idari izin , DonU~UmIU ve Uzaktan 

<;::alI~maya ili~kin Usul ve Esaslar 

DAGfTIM YERLERiNE 

ilgi : Bakanllk Makamlnll1 26.03 .2020 tarihli vc 5926009 saylll Onayl. 

Cumhurba~kanlIgll1m 22 Mart 2020 tarihli ve 2020/4 sayIlI Genelgesi uyannca, 
dUnyada ve Ulkemizde yayIllm gosteren Covid-19 pandemisinin yayJlmasmm onlenmesi ve 
BakanlIglmlz personelinin saglIgmm korunmasl iyin BakanlIk hizmetierinin kesintiye 
ugratdmadan asgari personelle donU~UmlG ve uzaktan yaiJ~ma yontemleriyle yUrUtulmesi 
baklmmdan; idari izin, donU~UmlU yalI~ma ve uzaktan yalI~maya ili~kin hususiann 
belirlenmesi amacly ia hazlrlanan "Milll Egitim Bakanhgl Covid-19 Kapsammda idari izin, 
DonU~umlG vc Uzaktan <;::ah~maya ili~kin Usul ve Esaslar" ilgi Onay ile yUrUrlUge konulmu~ 
olup bir ornegi cktc g6nderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve gcregini arz ve rica ederim. 

Hamza A YDOGDU 


Bakan a. 


Genel MUdUr 


Ek: 	Milll Egitim Bakanhgl Covid-19 Kapsamll1da 
Idari izin, DonU~UmlU ve Uzaktan <;::all~maya 

ili~kin Usul ve Esaslar (3 sayfa) 

Dagltlm: 


-Merkez Te~kilatl Birimlerine 


-81 	 il Valiligine 

(il Milll Egitim MUdUrlUkleri) 

Bilgi i<;;in SOkrii MERT Sube MOdOrO 

Eleklronik Ag· www. rnch. gov .lr 
Adres AtatUrk rltv . 06648 Klzday/A NKARA 

Tel 0(312)4 131200 

e-posta: sllkn.lrn crtliilrneb.go v. tr Faks 	 0 (31 2) 419 52 51 

All evrak gllvcnli e1cktronik im za i l ~ imzal"n ml~ll r 11ltps: '!cl'raksorgll.mcb .~ov.tr adrcsi ndcll f7e 7 -8697-392d-a238-3edc kodu ile tcyit edilebilir. 

http:cl'raksorgll.mcb.~ov.tr
http:crtliilrneb.go


BAKANLIGI 
COVID-19 KAPSAMINDA iDARi iziN, DONU~iTMLU VE UZAKTAN ~ALI~MAYA 

iLi~KiN USUL VE 

Ama',':, 

J) Bu Usul ve dtinyada ve U!kemizde yaydm1 
onlenmesi ve BakanlIglmlz personelinin saghgmm korunmasl 

Bakanhk hizmetlerinin kesintiye ugratllmadan personelle donU~ilmlti ve uzaktan yalI~ma 
idari donil~UmlU yah~ma ve uzaktan /yah~maya 

Kapsam 
MADDE Usul ve Esaslar, Mi Bakanhgmm ve yurtdl~1 

te~kilatmda 
(2) Bu belirledigi dezavantajl! kapsammda 

bulunan yoneticiler hari~ olmak pozisyonunda gorev yapanlar hakkmda 
uygulanmaz. Ancak Ust yonetici, gerekli durumlarda alt yonetici pozisyonlarmda gorev 
yapanlar hakkmda gerekli allr. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 (MUkener) saylll 

Resmi Mart 2020 ve 2020/4 savllJ Cumhurba~kanl 

dayam 
Tammlar 
MADDE 4- (I) Bu Usul ve Esaslarda geven; 
a) Bakan: MiIIl Egitim Bakal1lnI. 
b) Bakanhk: Mim Bakanhgml, 

Milll Egitim Bakanhgmm merkez te~kilatmda gOl'ev yapan hizmet 
mUdUI'Unil veya ba~kamm. 

/Y) Covid-19: OrgUtU ilan edilen KOl'Onavirils adlJ pandemiyi, 
d) D6nil~Umlil Birimlerde ve alt birimlerde ylirUtUlen hizmetlerin zafiyete 

ugratllmadan pel'sonel ve pel'sonelin d6nU~ilmlil olarak 
idad izinli sayllmasml, 

e) Milli egitim mtidilrlUgil: tllil~e milli egitim mildUl'lUgilnU, 
f) iliil~e mi III mUdUrilnil, 

mGdliril: Mill! Bakanllibna bagh olarak faaliyet gostel'en 
egitim kUl'um!armm mildilrilnil, 

g) Uzaktan 9ah~ma: Bakanllk personeiinin ikamet 
noktasmdan Bakanhk adma bili~im ve ileti~im 

vasltaslyla 9ali~maslnl, 
ifade 

19 



iKiNCi SOLUM 
idari 	 <;ah~ma ve Uzaktan <;ah~maya ili~kin Hiikiimler 

) Bakanllgm ve ta~ra te~kilatmda yapan personelden 
saylll Devlet Memurlan Kanununun 104'Uncii (F) 
engeHi yoneticiler hariy 60 ya~ ve Uzerinde olanlar, 

Sagl! k Bakan hgmm belirledigi 1I gruplardan 
hastalan, solunum yolu hastalan, ve diyabet, 

olanlar, hastalar) olanlar okul ve 
yocugu kadm personel bir karar verilinceye kadar idari izinli 

(2) 	 Covid-19 yaytlmasmm onlenmesi ve halk saghgmm korunmasl 
ogretim egitim yolu He devam 

yonetici ve mUcbir sebepler dl~mda mahallerinden aynlmayacak, 
ogrencilerinin uzaktan egitim faaliyetlerine katlitmml ileti~im kanallan vasttaslyla koordine 

ve IeI' ile irtibat halinde olacaktlr. Kurumlanndaki egitim ogretim 
faaliyetleri uzaktan bu sUre boyunca idari 
izinli saYllacak; ancak Bakanhk, valilik milll mUdGrlUgU tarafmdan hizmetine 
ihtiya« duyulanlar veri len gorevleri yerine getirmekle yilkUmlii olacaktlr. 

(3) kurumu egitim kurumlarmm belirlenen periyotlarda 
dezenfeksiyon geryekle~tirilmesi ve ogretime halde 
bulundurulmasml saglamak lizere alacaktlr. Ayrlca egitim kurumu ile 

veli 	 vatanda~lar i«in egitim kurumunun ileti;;im 
kurumunun internet sayfasl silrekli olarak gUncellenmek 

sOrey He ilgili ve veliler bilgiIendirilecektir. 
(4) Egitim kurumlarmda gorev yapan egitim ve ogretim hizmetleri Slnlfl dl;;mdaki 

personel, hizmet alanma ve hizmetine duyulan ihtiyaca egitim kurumu mUdUrGniin 
pJanlamasl donii~ilmlG yall~n1a veya uzaktan l(al1~ma kapsamma almabilir. 

(5) Yurtdl~mda bulunup yurda donen donil~ tarihinden itibaren 14 
olduklan idari izinIi saYlhr. 
Donu~umlU c;ah~ma 
MADDE 6- (I) 2020/4 saylll Cumhurba;;kanhgl Genelgesine gore ve bu konuda 

ba~kaca bir dilzenleme yaplhncaya kadar Bakanhk hizmetleri asgari personel ile donil;;Umlii 
olarak yUrtitUlUr. piam, konu hakkmda genelgeler ve dilzenleyici 
i~lemler dikkate almarak te~kilatmda birim koordinesinde daire 
ba~kanl tarafmdan; valilik/kaymakamhk illilye milll egitim 
miidUrU tarafmdan 

(2) Belirlenen yalt~ma programl, ilgili personele ve bili~im kanallan 
yolu ile iletilir. 

(3) DonU~Umlil yal!~ma kapsammda idari izinli say!lan gorev mahalli dl;;ma 
«lkmaSml mucbir bir sebebin ortaya ylkmaSI halinde, genel hOkilmlere y!1hk 
izin veya mazeret izninden yararlandmlabilir. 

(4) Merkez te~kilatmda bakan yardlmcIlan ve birim hakkmda; 
birim hakkmda; birim amirIeri, daire ba~kanlan hakkmda 



Uzaktan 'fah~ma 
(I) izinli saYllan personel, ilgili birim 
tedbirler uzaktan yah~ma yontemiyle yah~tmlabilir. 

i1gili olarak kullanllacak i1eti~im ve bili~im kanallan belirlenerek personele 
bildirilir. yah~ma gerekli ileti~im ve bili~im kanallanm sGrekli 
aylk tutmakla yUkGmliidUr. 

uygulamnasmda, bili~im ili~kin olarak 
birim tarafmdan ve personel tarafmdan 
ileti~im engelleri, ilgili birim veya birimler 

UIKK<1tt: almarak kesintiye ugrattlmadan ve .... L-,""'.". 

Uygulamaya diger hususlar 
MADDE 8- (l) Covid-19 pandemisinin iilkemizde yaylilmlnJ onlemek ve Bakanhk 

personeJinin saglIgml korumak amaclyla idari izinli sayllan tUm personelin idari izinli oldugu 
muddets:e gorev mahallerindcn mucbir sebepler dl~mda aynlmamasl esastlr. 

(2) Uzaktan veya donu~UmlU 9ah~anlar, dokGman yonetim sistemi, telefonu, 
e-posta adreslerini stirekli durumda tutmakla yiikiimlildUr. 

(3) 19 semptomu ta~ldlgl kurulu~lan 

tarafmdan tespit edilen personel, iyile~tigine ili~kin saglik raporu almadan s:alt~amaz, 

yah~tlnlamaz veya j~ yerine yagnlamaz. 
(4) kadrolannda gtivenlik ve sivil savunma alanlannda gorev yapan 

personel ile ilgili olarak bu Usul ve Esaslar dl~mda da almabilir. 
(5) 	 Covid-19 pandemisi mticadelesi kapsammda saghk hizmetlerinde gorev alan 

idari izinli sayllmasl ve uzaktan 9alt~ma kapsammda degerlendirilmesi 
alimr. 

dl~1 	 te~kilatmda bulunan bulundugu btiyukelyilik, 
alman tedbirlere uymakla yGkilmlUdur. 

(7) personeli, ilglli kamu kurumlartnm Covid-19 pandemisine yonelik 
aylklamalannda belirtilen tedbirlere uymakla ytikUmliidur. 

(8) ile donil~ilmlli yah~anlar, amirlerinin izni dl~mda 
gorev mahallerinden aynlamazlar. 

(9) idari izin verilenler 	 yalI~anlardan hizmetlerine ihtiyay 
duyulanlar, yagnldlklan anda gorevlerine donmek zorundadlr. 

Hukum hailer 
MADDE 9- (I) Bu Usul ve butunmayan hiUlerde diger mevzuat 

hUkilmleri 

(l) Bu Usul ve Esaslar onaYI tarihinde yilrilrlilge girer. 

MADDE (1) Bu Usul ve II Bakal1l yilriltUr. 


