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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 01.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.

Cumhurbaşkanlığının ilgi Genelgesi gereğince, COVID19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe
konulan 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlara esnek çalışma yöntemlerine ilişkin "Covid19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik
Tedbirler" konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, 02.03.2021 tarihi itibariyle kamu
kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaklardır.
Bu itibarla İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 02.03.2021 tarihinden itibaren mesai saatleri
08.3012.00/13.0017.30 olarak uygulanacaktır.
Bununla birlikte çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık
Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar
hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli
sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve
sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev
mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.
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 hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ekrem CANALP
Vali
Dağıtım:
Gereği:
Edirne Belediye Başkanlığına
8 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimlerine
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Bilgi:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına
54'üncü Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 4+8TAQ-++nDVr-WXugMu-cUj5Ku-9+aAhvnS Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys
Çavuşbey Mahallesi Hükümet Aralığı Sokak No: 2/1 Merkez / Edirne
Telefon No: (284)213 91 84 Dahili: 211 - 215 Faks No: (284)213 91 82
e-Posta: yaziisleri@edirne.gov.tr İnternet Adresi: http://www.edirne.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

1

Bilgi için: Havva SEVEN
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Telefon No:

