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Sayı : Z-85840981-010.07.01-99416
Konu : Kamu Görevlilerinin Çalışması

DAĞITIMLI
04/11/2020

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 31.03.2020 tarih ve E85840981 010.07.01 36306 sayılı yazımız.
b) 28.08.2020 tarih ve E85840981 010.07.01 75980 sayılı yazımız.

COVID19 salgını seyrinin giderek artması nedeniyle, salgınla mücadeleyi ve salgının
etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini
aksatmayacak şekilde, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan çalışma, dönüşümlü
çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğine ilişkin kamu çalışanlarına
yönelik tedbirleri içeren 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarih
ve 31225 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve ilgi (b) yazımız ekinde gönderilmişti.
Bu kapsamda; Mülki İdare Amirleri, İl Müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil
Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç, Valiliğimiz birimlerinde çalışan
personelin durumlarının değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan
çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin;
ilçelerde Kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum
amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi ilgi (b)
yazımız ile verilmiştir.
Bu itibarla, İlimizde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 04.11.2020 tarihinden
itibaren;
1 60 yaş ve üstü çalışanların ( idareci pozisyonda olanlar hariç),
2 Hamilelerin,
3 Kronik rahatsızlığı bulunanların,
4 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin,
idari izinli sayılarak evden çalışması,
5 Yukarıdaki 4 madde dışındaki diğer personelin ise dönüşümlü (haftalık) olarak
çalışması,
6  İlçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan
personelin, ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlarca (İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi
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(İSDEM)) mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi,
7 Esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerinin
izni dışında görev mahallinden ayrılmaması, hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları
anda görevlerine dönmeleri, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla
görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirin alınması, personelin
adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması,
2020/4 ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Bakanlık emirleri ve yukarıda
belirtilen hususlara riayet edilmesi, konunun sorumlu/sıralı amirlerce takip edilerek, ilgili
tüm personele duyurulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi
hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Ali YERLİKAYA
Vali
Dağıtım:
Gereği:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığına
39 İlçe Kaymakamlığına
( İlçe Belediye Başkanlıklarına
Duyurulacaktır)
İçişleri Birimlerine
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Valilik Birimlerine
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