
Sayı : 28963378-249-E.6818 
Konu : İdari İzin 

T.C.
KONYA VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

14/03/2020 

hgi: İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 5229 sayılı yazılan. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 
salgını nedeniyle 13.03.2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2020/2 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durdurulmuş, 
ancak zorunlu ve ivedi durumlarda yurtdışına çıkacak kamu görevlileri için izin alınması 
talimatlandırılmıştır. 

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, söz konusu hastalığın Ülkemizde yayılımının 
önlenmesine yönelik tavsiyeleri hasebiyle; 

-Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde
tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, 

-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici
pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği 
dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu 
hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 
Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, 

- Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde
gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel 
bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde 
çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı 
bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasının Sayın Cumhurbaşkanımızca 
uygun görüldüğüne dair ilgi yazı ekinde alınan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı yazıları 
ekte gönderilmiştir. 

Konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 
hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

Ek: İlgi Yazı ve Eki (3 Sayfa) 

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için httos:llwww.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (w9 933i-cwZF70-4 7KM8M-i9Vjhl -vTmko18V) kodunu yazınız.

Tevfıkiye Caddesi 42209 Meram 
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T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı : 66836956--0 l 0.07 .O l-E.12362 
Konu : İdari İzin 

DAĞITIM YERLERİNE 

Çin Halk Cıımhııriyeti'nin Vııhan kentinde çıkan ve 
salgını nedeniyle 13/03/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu görevlilerinin 
zonmlu ve ivedi dwumlarda yıı.rtdışına çıkacak 
talimatlandınlınıştır. 

3.03.2020 

eye yayılan COVID-19 
e yayımlanan. 2020/2 sayılı 

çıkışları durdurulmuş, ancak 
örevlileri için izin alınması 

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Korona� ıı,a, "lim Kurulu'nun mezkur hastalığın
ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiy��iyle; 

- Yurtdışmda bulunan kamu görev!He@l�da dönÜŞ tarihinden itibaren 14 giln evde
tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül � kısımlarında idari izinli sayılmalan, 

- · Hamilelerin, yasal süt izni �llananların, engelli çalışanların, yönetici
pozisyonlanndakiler hariç 60 yaş erinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği 
dezavantajlı grupların (bağışıklıkif: olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu
hastalan, obezite ve diabet, kalp d��astaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 
2020 tarihinden itibaren on iki · izinli sayılmaları,

- Aynca kamu � uşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde
gerekli tedbirlerin alınmas� zo,ıınlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel
bulundurulması kaydıy � kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde 
çocuğu bulunan kadın arının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hald..-ı 
bulunmayanlar için ' . e izinlerinin kullandınlması, 

� � :0t Sayın Cıımli\ı:rl:iaşKanımızea uygun görülınüştür. 
Bilgile

�
sı:reğlni arz ve rica ederim. 

Not: Bu belge 5070 şayıh .Eldı.-ı:ronik Jın1..1 K:ınunu kaps:ım.ınd:i gn-.·enli ctekuonik imza ile irrtt®uunıştır. 
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