
İlgi : a) 05/04/2020 tarihli ve 5519 sayılı yazımız.
b) Valiliğimizin 05/04/2020 tarihli ve 2020/09 sayılı kararı.
c) Valiliğimizin 05/04/2020 tarihli ve 2020/10 sayılı kararı.

                 
        İlgi (a) yazımız ekinde gönderilen Valilik Makamının 05/04/2020 tarihli ve 2020/09
sayılı ilgi (b) kararı güncellenmiş olup 05/04/2020 tarihli ve 2020/10 sayılı karar ekte
gönderilmektedir. 

                İ lg i   t a l imat la r  gereğ ince ;  a l ınmas ı  gereken   tedbi r le re   i l i şk in  gerek l i
çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun kaymakamlar ile diğer
sıralı/sorumlu amirler tarafından titizlikle takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması hususunda gereğini önemle rica
ederim.        

 
Özdemir ÇAKACAK

Vali
Ek: İlgi (c) yazı (2 sayfa)

Dağıtım:

14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına
Vali Yardımcılarına

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   : 42849264000E.5520 05/04/2020
Konu : Koronavirüs (Covıd19) Tedbirleri / Yaş Sınırlaması İstisnaları

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(YmUBxkNkgjPOGrbFyNgYZPKJhg+ITqBz) kodunu yazınız.

Arifiye Mah. İki Eylül Caddesi Adliye Sok. No:3 Eskişehir
Telefon No: (222)214 26 26 Dahili: 2667 Faks No: (222)214 27 64
ePosta: islemler@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Sedef ÖZDEMİR
Şef

Telefon No:

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 06/04/2020-E.17467



ESKiŞE11112 VALİLIĞINDEN 

Karar Tarihi: 05/04/2020 
Karar Sayısı  : 2020/10 

ilgi: 	a) İçişleri Bakanlığı  iller idaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6235 
sayılı  yazısı. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 18 sayılı  kararı. 
Valiliğimizin 03/04/2020 tarihli ve 2020/7 sayı lı  kararı. 

ç) 04/04/2020 tarihli ve 5514 sayı lı  yazımız. 
dliçişleri Bakanlığı  Iller idaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6202 
sayı lı  yazısı. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02/04/2020 tarihli ve 17 sayılı  kararı. 
03/04/2020 tarihli ve 5509 sayı lı  yazımız. 

gliçişleri Bakanlığı  iller idaresi Genel Müdürlüğünün bila tarihli yazısı. 
ğ) Valiliğimizin 05/04/2020 tarihli ve 2020/9 sayı lı  kararı. 

Bakanlığımızın ilgi (a) talimatlanna istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi 
(b) ve Valiliğimizin ilgi (c) kararları  ile Koronavirüs (COVID-19) salgını  ile mücadele 
kapsamında İlimize kara ve hava yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 
tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları  sını rlandınlmıştı. 

Öte yandan 01.01.2000 sonrasuıda doğanların sokağa çıkrnalannı  geçici olarak 
yasaklayan düzenlemenin kapsamı  konusunda uygulamada bazı  tereddütler yaşandığı  
görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 
Valiliğimizce 05/04/2020 tarih ve 2020/09 sayı lı  karar alınmış  olup söz konusu karar 
aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş  aralığında) 
olmalda beraber; 

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde 
görevli olanların, 
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu 

durumu belgeleyenlerin, 
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller 

arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları  Bakanlığımızın ilgi (d) 
talimatlarma istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (e) kararı  ile 
düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin, 

ilgi (a) Bakanlık Genelgesi ve ilgi (c) Valilik kararı  ile getirilen sokağa çıkış  
yasağından muaf tutulmasına, bu istisnaların 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 
yaşından küçüklere) uygulamamasına, 

Sokağa çıkış  yas4ından muaf tutulanlann, sadece işlerine gidip gelirken ve işleri 
ile ilgili nedenler haricinde dışarıda bulunmamak koşuluyla istisna kapsamında 
olduklarını  kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu 
belgeleri ibraz etmek zorunda olduklarına, 



Bu hususlara uymayanlara 1593 sayılı  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci 
maddesi gereğince idari para cezası  uygulanmasına, 

5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına, 

İçişleri Bakanlığının ilgi (a ve d) talimatlan, il Umum Hifzıssılıha Kurulunun ilgi (b) 
ve Valiliğimizin ilgi (c) kararlarına dayalı  olarak İl idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi 
uyarınca karar verilmiştir. 

Özdemir ÇAKACAK 
Vali 


