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GÜNDEM:

Koronavirüs Tedbirleri

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yardımcısı Sayın Dr.Mehmet TANIŞIR Başkanlığında 
olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak 
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve 
salgının yayılmasını engellemek için Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kurul 
Kararlarına ek olarak;

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 
20077 sayılı Genelgesi ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile yeni bir karar alınıncaya 
kadar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı 
doğrultusunda; İlimiz ve bağlı tüm İlçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma 
başlam a ve bitiş saatlerin in  02.12.2020 Çarşam ba gününden itibaren 10:00-16:00 arası 
olacak şekilde belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden 
düzenlenmesine kararı alınmıştır.

Gelinen noktada Covid-19 salgınının yayılım hızım kontrol altında tutmak ve kesintisiz 
sağlık hizmeti sunulması amacıyla İlimiz ve bağlı tüm İlçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının 
günlük çalışm a başlam a ve bitiş saatlerin in  02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 
10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai 
saatlerine göre yeniden düzenlenmesi kararına ek olarak;

Defterdarlık Personel Müdürlüğü’nün 19.01.2021 tarih ve E.38381 sayılı yazısı ile 
Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 19.01.2021 tarih ve 287 sayılı yazısında; 7256 sayılı 
Kanun kapsamında vergi borçlarının yapılandırma işlemlerinin başvuru süresinin 31 Ocak 2021 
ve ödeme süresinin de 01 Mart 2021 tarihine kadar uzatılması, 2021-Ocak ayı MTV taksit 
ödeme süresinin son gününün 01 Şubat 2021 olması nedeniyle, Vergi Dairesi iş ve işlemlerinde 
yoğunluk oluştuğunu, ayrıca yaygın ve yoğun denetim, ihbar değerlendirme, Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile diğer kurumlar tarafından talep edilen denetim talepleri 
ile mevcut mesai saatlerinde iş ve işlemlerde aksamalar meydana geldiğinden, 01 Mart 2021 
tarihine kadar Defterdarlık Vergi Dairesi ve Gelir Müdürlüğü personellerinin hafta içi mesai 
saatlerinin 09:00-17:00 saatleri arasında olması ve anılan Müdürlüklerde hizmetine ihtiyaç 
bulunan personellerin Defterdarlık hizmet binasında hafta sonu da fazla mesai yapabilmesi 
istenmektedir.

Bu kapsamda 01 Mart 2021 tarihine kadar D e fto d a riık _ V ^ ^  Gelir
Müdürlüğü personellerinin hafta içi mesai saatlerinin 09:00^1^(^s^atlerÇarasm da^m ası ve 
anHân’vTCffi3ürlükte^üzmeüne~!KtÎyâç~dî^^ personellerin D efterdarnkhizm et
binasında hafta sonu da fazla mesai yapabilmelerine,
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Ayrıca Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih ve 19670783 sayılı 
yazısında; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2021 tarih ve

kurslara katılacak öğrencilerin, hafta sonu kısıtlamalarından m uaf tutulması için karar alınması 
istenmektedir.

Bu doğrultuda, İlimizde faaliyet gösteren okullarımızda öğrenim gören 8. ve 12. sınıf 
öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun^danlara^yönelik Destekleme ve 
Yetiştirme'"Kurslarının (DYK) hafta sonları açılT olacağındanT^bu kurslara katılacak 
öğrencilerin, haftaşonu Icısh lahM arındarı rnual tutulmasına; “

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

19434183 sayılı yazısında İlimizde faaliyet gösteren okullarımızda öğrenim gören 8. v e J2 .

belirtildiğinden,"bu kurslara katılacak^ğrencilefin, hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulması
sınıf öğrencilerinin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) hafta sonları açık olacağı

’ ~'s

sınıf öğrencilerine ek olarak örgün ve açık öğretim kuramlarından mezun olanlara yönelik 
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının da (DYK) hafta sonları açık olacağı belirtildiğinden, bu

için karar alınmasTTstenmeİfte ve yine 26.01.2021 tarih ve 19695450 sayılı yazı ile 8. ve 12.
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