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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen koronavirüs
(Covidl9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek
iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar
a[ınmıştır.

l, Vergi ve diğer bazı borÇların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayıIı
Kanun kaPsamında borÇlarını yapılandıran vatandaşlanmızııl yapılandırılan borçlarını
PeŞin veYa taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih l Mart 202l pazartesi günüdür.

itibarla İÇi.Şleri Bakanlığının 26.02.202l tarih ve 33l3 sayılı Genelgesine istinaden;ödemenin son tarihi olan 1.M.ait ?02! günü yoğ_unıuı< yaşanmaması ve vaiandaşlarımızınkanunun_getirmiŞ olduğu imkanlard uİ uruİiö-lçüde y"uİl.İrnrıubilmesi u-uÜ, 27 ve 28Şubat 202l Cumartesi ie Pazar günlerinde gtlrergaıı "r.--runy"t senJiyıe-srir.ı, olacak
şekilde;

ı YaPılandırılan borÇlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine
(Belediyeler, İı Özel İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu vb.) gidecek
vatandaŞlarlmlZln Yapılandınlan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa
Çıktıklarını gösterir belgeYi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi,
ödeme Planı vb.) yaıılarında buluııdurınak ve istenildiğinde ibraz etmek,

' Ödemelerin YaPılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevlendirilecek
personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek,

kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

2, iÇiŞleri Bakanlığının 02.0l .2021 tarlh ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.01.2021 tarih ve 2021/02 nolu karan ile Covid-19
virüsünün Yeni bir varYantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 0l Mart 2021
tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak
isteYen kiŞilerden son72 saat içerisinde negatif SARS-CoV-2 pCR testlerini ibraz etme
zorunluluğu getirilmiŞ ve negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz edemeyen kişilerle
ilgili olarak uYgulanacak karantina koşulları belirlenmişti. içişleri g"t""İ,g, iller idaresi
Genel MüdürlüğünJ,n26.02.202l tarih ve 3281 sayılı genelgesine istinaden:

1l3



' Ülkemizde vaka saYılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların
ülkemize giriŞinin önlenmesi amacıylaİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.01,202l tarih
ve 202ll02 nolu kararı ile ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde
YaPılmıŞ negatif SARS-CoV-2 PCR test ibraz ehne gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz
edemeYen kiŞilerle ilgili uygulanacak karantina koşullannın yeni bir karar alınıncaya
kadar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.0|.202l tarih ve 202l/I2kararı ile belirlendiği
haliyle devam edilmesine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanüİra Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Vali
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