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KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 

COVID-19 KAPSAMINDA KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TEDBİRLERE 

İLİŞKİN GENELGE HAKKINDA BİLGİ NOTU  

 

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
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Genelge esas itibariyle, tüm dünyada ve ülkemizde etkisini halen gösteren koronavirüs salgınının 

yayılmasını önleme amacı gözeterek, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına yönelik birtakım 

tedbirleri de içermektedir. Buna göre; 

 

 Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik esnek 

çalışma yöntemlerinin (uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi) uygulanmasına imkân 

tanınmaktadır.  

 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında hastalıktan olumsuz etkilenme riskini diğer çalışanlara kıyasla 

daha çok taşıyan çalışanlar idari izinli sayılacaktır. Bu kişiler;  

 

i) Milli İstihbarat Teşkilatı Bakanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından 

otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni 

kullananlar, engelli çalışanlar,  

ii) Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bakanlığı bünyesinde olan çalışanlar 

hariç, 60 yaş ve üzerinde olan çalışanlar (yönetici pozisyonlarındakiler kapsamın 

dışındadır), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş 

ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar olarak belirlenmektedir. 

 

 Çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve bu sürede görevlerini fiilen 

ifa etmiş sayılacaklardır.  

 

 Bu kişilerin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutularak, personel 

amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve çağrıldıkları anda görev yerine geri 

döneceklerdir.  
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 Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; 10.00-16.00 olarak 

belirlenecektir.  

 

 Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda toplantı veya aktivitenin, video/tele 

konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri ile uzaktan yapılmasına özen gösterilecek 

ve bu kapsamda gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.  

 

 Genelge ile, COVID-19 pandemisi kapsamında uygulanması gereken tedbirler (personellerin 

maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda sosyal 

mesafenin korunması, kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin sağlanması gibi) 

tekrardan hatırlatılmaktadır.  

 

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına dair bu düzenlemelerin, imkan dahilinde, özel sektör 

işverenleri tarafından da uygulanması beklenmektedir.  

 

Bilgi ve dikkatlerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


