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KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26.02.2021 Cuma günü saat 19:30'da Vali Yardımcısı Niyazi
ERTEN başkanlığında toplanmıştır.
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 Bakanlığının 30.11.2020
tarihli ve 20076 Genelgesiyle 30.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
alınan karar doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma
kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmiş ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 01.12.2020
tarihli ve 110 No.lu karar alınmıştır.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 26.02.2021 tarihli ve 3313 sayılı Genelgede; Vergi ve diğer
bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını
yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırılan borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri
son tarihin 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu, 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 olduğu, yapılandırma kapsamında olan diğer
kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabilecekleri
belirtilmiştir.
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 ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum
kimliklerini ibraz etmek,
kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına,
Karar verilmiştir.

