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                                                                      T.C. 

                                                        KIRIKKALE VALİLİĞİ 

                                                            İl Sağlık Müdürlüğü 

 

KARAR NO  : 2021 / 07 

KARAR TARİHİ :26.02.2021 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 
   İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 26.02.2021 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER       

Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar 
alınmıştır. 

1-Diyanet İşleri Başkanlığının 26.02.2021 tarih ve E-45796484-251.02-1092857 
sayılı yazısına istinaden; 

 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının mahallindeki seyri dikkate 

alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Bakanlıkların belirlediği kurallar çerçevesinde 

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uhdesinde olan Kur'an kursu öğretim programlarında  

yüz yüze eğitime geçebilmesine, 

2-Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz 
önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir 
uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Bu kapsamda salgınla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi ile 30.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya 
kadar ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı  
bildirilmiştir. 

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 
7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın 
yapılandırılan borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 
2021 Pazartesi günüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında 
vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate 
alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi 
ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verilmiş olup 
yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi 
halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceklerdir. 

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması 
ve vatandaşlarımızın kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde 
yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde 
güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; 

1. Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu 
idarelerine gidecek vatandaşlarımızın yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere 
sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru 
dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek, 

2. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri i le  kamu idarelerinde görevli 
personelin i se  kurum kimliklerini  ibraz etmek, 

           kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 
maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


