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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı
genelgesi.

b)Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarihli ve 17665 sayılı genelgesi.
 

Bilindiği  üzere;    Covid-19  virüsünün  mutasyona  uğrayan  yeni  varyantları  sonrasında  artan
bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme  ve  hastalığın  yayılım  hızını  kontrol  altında  tutma  amacıyla,    26.4.2021  tarihinde  Sayın
Cumhurbaşkanımızın  başkanlığında  yapılan  Cumhurbaşkanlığı  Kabinesi  toplantısında    yeni  tedbir
kararları alınarak 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü
saat 05.00' a kadar ülke genelini kapsayacak şekilde tam kapanma dönemine geçilmiştir.

Bu  dönemde  uygulanacak  yeni  tedbirlerin  kapsamı  İçişleri  Bakanlığı  İller  İdaresi  Genel
Müdürlüğünün  ilgi  (a)  genelgesi  ile  kamuoyuna  duyurulmuş,  mezkur  genelgeye  göre  tam  kapanma
sürecinde  sağlık,  güvenlik,  acil  çağrı  gibi  kritik  görev  alanları  hariç  olmak  üzere  kamu  kurum  ve
kuruluşlarında  hizmetlerin  sürdürülebilmesi  için  gerekli  olan  asgari  personel  seviyesine  düşülecek  (

)  şekilde  uzaktan veyaasgari personel seviyesi toplam personel sayısının %50 sini aşmayacak ölçüde
dönüşümlü çalışmaya geçileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında görev alacak kamu
personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenleneceği ve görevli
olduğu zaman dilimi içinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacağı
belirtilmiştir.
           Yine tam kapanma döneminde kamu çalışanlarına yönelik tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanlığınca yayımlanan ilgi (b) genelge ile salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler
göz önünde bulundurularak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle daha evvel
14.4.2021  tarihli  ve  31454  sayılı  Resmi  Gazete  yayımlanan  2021/8  sayılı  Cumhurbaşkanlığı
Genelgesindeki esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması ve 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle sağlık,
güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi,
yine  hizmetlerin  yürütülmesi  için  asgari  personel  bulundurulması  kaydıyla  kamu  kurum  ve
kuruluşlarındaki  tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri  tam gün, 12
Mayıs  2021  Çarşamba  günü  yarım  gün  idari  izinli  sayılmalarının  Sayın  Cumhurbaşkanımızca  uygun
görüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan kararlar ve bu kararlar gereğince uygulanacak  tedbirlerin
içeriğinin belirlenmesine yönelik ilgi (a) ve (b) genelgeler birlikte değerlendirildiğinde İdaremiz merkez
ve  taşra  birimlerinde  halen  uygulanmakta  olan  esnek  çalışma  uygulamasının  asgari  personelle  devam
edeceği anlaşılmakta olup,

Buna  göre  tapu  ve  kadastro  müdürlüklerimizde  yukarıda  belirtilen  tam  kapanma  döneminde
uygulanacak esnek çalışma modelinin kamu hizmetinde sıkıntıya sebebiyet vermeyecek derecede asgari
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personelle  ve  gerekli  önlemler  alınmak  suretiyle  tapu  ve  kadastro  müdürlerinin  inisiyatifi  ile
yürütülmesinin;  tapu  ve  kadastro  müdürlerince  önlemlerin  Bölge  Müdürlükleri  ile  koordineli  olarak
alınmasının,  bu  konuda  mülki  idare  amirlerinden  gelen  taleplerin  de  özellikle  dikkate  alınmasının,
uzaktan  çalışma  yönteminin  de  imkanlar  dahilinde  azami  surette  kullanılmasına  özen  gösterilmesinin
uygun  olacağı  değerlendirilmektedir.  Bölge  Müdürlüğü  personeli  için  esnek  çalışma  uygulamasının
kapsamını doğrudan Bölge Müdürleri belirleyecektir.
 

Bu amaçla esnek çalışma uygulaması nedeniyle mesaiye gelmesi dairesi müdürlüğünce belirlenen
personelin mesaiye gelirken emniyet birimlerince yapılan denetimlerde sorun yaşamamaları adına görev
belgelerinin  tapu müdürlüğü personeli  için  tapu müdürü,    kadastro müdürlüğü personeli  için kadastro
müdürü  tarafından düzenlenip onaylanarak personele verilmesi, Bölge Müdürlüğü personeli  için görev
belgesinin Bölge Müdürünce onaylanması gerekmektedir.

Merkez teşkilatında da halen devam etmekte olan esnek çalışma uygulamasına belirlenen usuller
doğrultusunda aynen devam edilecek olup, tam kapanma sürecinde esnek çalışma kapsamında mesaiye
gelecek  olan  merkez  teşkilatı  personelinin  görev  belgelerinin  görev  yaptığı  daire  amiri  tarafından
düzenlenerek onaylanması,

Ayrıca oluşan mücbir sebepler ve öngörülemeyen durumlardan dolayı herhangi bir mağduriyete
sebebiyet  vermemek  için;  Kadastro  Müdürlüklerimizce  ihaleli  olarak  yürütülen  tüm  çalışmalarda
şantiyelerin kapatılması ve gerek ihaleli gerekse müdürlük imkanları ile sürdürülmekte olan çalışmalara
yönelik olarak bilgilendirme ve askı ilanlarının yapılmaması, halihazırda bilgilendirme veya askı ilanına
alınmış olup da 29.04.2021 tarihi itibariyle süresi sona ermeyecek olanlar varsa bu ilanların durdurulması
ve ilan süresi başlangıç tarihi 17.05.2021 tarihinden sonraki bir tarih olmak üzere yeniden bilgilendirme
veya askı ilanının yapılması gerekmektedir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
           
           

 

 
Dağıtım:

Merkez Birimler + Bölge Müdürlüklerine
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