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DAĞİTİM YERLERiNE

iıgı : a) 13.03.2020 tarihli Ve 31067 saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan 2o2ot2 sayll
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,

b) Cumhurbaşkanlığ ı idari işler Başkanllğlnln ,13.03.202o tarihli Ve 66836956-
01 0.07.0,1-E. 1 2362 saylh talimatl.

Malumları olduğu üzere Çin Halk cumhuriyeti'nin vuhan kentinde ortaya çlkarak
buradan birçok ülkeye yayılan ve insan sağllğına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilen
covlD-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık Bakanlığımız bünyesinde erken dönemde
teşekkül ettirilen koronavirüs Balim kurulunun önerileri doğıultusunda kamu personeline
yönelik ilgi (a) cumhurbaşkanhğl Genelgesi ve ilgi (b) cumhurbaşkanlığl Talimatl ile bir dizi
önlemler allnmlştlr.

Bu bağlamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet
verilmemesi amaclyla tüm kamu görevlilerjnin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle
yurt dlşlna çıkışları durdurulmuştur.

Ayrlca;

zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak Başkanlığımız Merkez Teşkilatı
personeli ile il mtıftüleri, il müftü yardlmclları ve ilçe müftülerinin üst yöneticiden (Diyanet işleri
Başkanı), yukarlda isimlerine yer verilen unvanlarln dlşlndaki Taşra Teşkilatl personelinin ise
valalerden izin almalarl,

Yurt dlşlnda bulunan personelimizin, yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde
tecrit ediIdikleri sürenin, mesai
sayIlmalarl,

günlerine tekabül eden klslmlarlnda ida]i izinli

Hamjlelerin, yasal süt izni kullananlarln, engelli çahşanlarln, yönetici pozasyonundakiler
harjç 60 yaş ve üzerinde olanların, sağlık Bakanlığınln belirlediği dezavantajll grup|arln
(bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet,
kalp damar hastalarl, organ nakli olanlar, kronik hastalao 16 Mart 2o2o tarihinden itibaren
12 gün idari izin|i sayılmaları,

Diğer taraftan Başkanlığımız faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde mahallince
gerekli tedbirlerin allnmasl ve zorunlu hizmetlerjn yürütülmesi için asgari seviyede personel
bulundurulması kaydly|a yönetici pozisyonu ndakiler hariç başta okul öncesi Ve
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ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelimizin yıllık izin taleplerinin karşllanması,
yllllk izin hakkl bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandIr|lmasl,

Bu kapsamda gerek idari izinli sayllacak gerek yılllk izin Veya mazeret izni kullanacak
per3onelin, görev mahalli d|şına ç|kar||mamalar|,

Hususlarlnda bilgilerini Ve keyfiyetin tüm personele tebliğ edilmesini önemle rica
ederim.

ft e-inııalıdır
Prof. Dr. Ali ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı

Dağltlm:

Gereği:

l\4erkez Birimlerine
81 ll Valiliğine (il Müftülüğü)ne
iıgili valiıirıere (Dini Yüksek ihtisas Mrk.
Müd.)ne
lIgili Valiliklere (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)ne

Bu belge,5070 sa

Bilgi:

Başkan Yardımcılanna

y lll Elektronik lmza kanunu hükümleri nnca elektronik imza ile imzalanml

Çankaya/Ankara
Tel 0312295 77 25 Fakg 0312 295 77 11

2l2

ırya

Bi]gj için:
verl Hazlrla

işletmeni

E]İ;ffiE
lğ-İİ,[+E
lr]r§*E:
Ei#ffi

ştürEvrak Doğrulama
l\,4ah. DUmlu
Kodu xcRsENzP Evlak Ta

plnar Bulv
kip Ad.e$ hnps /fuww.\r*]ve oov t/
No : 147lc 06800üniversiteler

TUrgut GENÇ
ma ve kontrol


