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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI   

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;  

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2021 tarih E-89780865-

153-3281 sayılı ‘’ Yurda Giriş Tedbirleri’’ konulu yazısına istinaden; 
Covid19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 

Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş 
yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR 
testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARSCoV2 PCR testi sonucu ibraz 
edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir. 

Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid19 salgınının ülkemizde kontrol altında 
tutulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize yeni vaka gelişini 
kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş 
yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış 
negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya 
kadar devam etmesi talep edilmektedir. 

Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması 
ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ülkemize giriş yapmak 
isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz 
etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili uygulanacak karantina 
koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar daha önceden belirlendiği haliyle devam 
edilmesine, 

Karar 2: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2021 tarih E-
89780865-153-3313 sayılı ‘’Vergi ve Borç Yapılandırmaları’’ konulu yazısına istinaden; 

  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 l e  kamu idarelerinde görevli 
personelin i se  kurum kimliklerini ibraz etmek, 

 
kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

         Oy birliği ile karar verilmiştir.  


