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DOSYA

Covid19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik
ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin
uygulanabileceği esası getirilmiştir.
Valiliğimizce; mülki idari amirleri, kolluk kuvvetleri, sağlık müdürlüğüne bağlı
personel, afet ve acil durum müdürlüğüne bağlı personel ve 112 acil çağrı merkezi
müdürlüğü personeli hariç olmak üzere, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin aşağıda
belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve Valiliğimize bağlı
kurum amirlerince kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel
düzenlemeler yapılabilecektir.
Bu kapsamda 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz birimlerinde çalışan
personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan
çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Uygulamada;
 Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği
bulunan) ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,
 03 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar
evden çalışması,
 Diğer personelin kurumlarının işlerini aksatmayacak şekilde yapılacak planlamalar
çerçevesinde dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda
bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması
uygun görülmüştür.
 Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri valilik (vali
yardımcısı) ve kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine
gönderilecektir.
 Esnek çalışmaya tabi personelin amirinden izin almadan görev mahallinden
ayrılmaması, ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri hususlarında,
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(2yE+qW-7/Vzqu-qEOYf6-uCzbdB-YyBTWy74) kodunu yazınız.
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