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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/8 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

COVID19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin
azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla: kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanların; esnek çalışma yöntemleri, idari izinli sayılma, çalışma saatleri, toplantı ve aktivitelerin gerçekleştirilme şekli,
personelin uyacağı kuralları düzenleyen ilgi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ekte gönderilmiştir.
Bu kapsamda ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında;
1 Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi
esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecektir. Düzenleme, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve çalışan personelin durumları
değerlendirilerek ilde kurum amirleri (Valilik birimleri için bağlı oldukları Vali Yardımcısı), ilçelerde kaymakamlar tarafından
yapılacaktır.
2 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre
içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,
Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler
hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,
15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren idari izinli sayılacaktır. Bu kapsamda çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre
zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve
yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu
çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.
3 Kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla sağlık, 112 acil çağrı merkezi, zabıta,
itfaiye, kolluk birimleri, güvenlik personeli, AFAD ve bunun gibi zorunlu/sürekli hizmetleri yerine getirenler hariç olmak üzere,
kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren aşağıda
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
4 Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik
önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesligörüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen
gösterilecektir.
5 Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve
sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi
gerekli tedbirler devam ettirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Mesai Saatleri
Sabah : 10:00 – 12:00
Öğle : 13:00 – 16:00
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İl Yazı İşleri Müdürü
Telefon No:

Ali İhsan SU
Vali
Ek: İlgi Genelge
Dağıtım:
Gereği:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Vali Yardımcılarına
Kaymakamlıklara
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Valilik Birimlerine
İçişleri İl Müdürlüklerine

Bilgi:
İçişleri Bakanlığına
(Personel Genel Müdürlüğü)
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına
Adalet Komisyonu Başkanlıklarına(Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemes
Adalet KomisyonuBşk.)
İdari Yargıya
Üniversitelere
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