
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/05/2020 tarihli ve 8060 sayılı yazısı.
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.05.2020 tarihli ve 41 No'lu Kararı.
c) 15.05.2020 tarihli ve 23 No'lu Valilik Kararı.

        Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının ilgi
(a) talimatları gereğince alınan "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/ Kişilerin
Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk." ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
15/05/2020 tarihli ve 41 sayılı kararı ile 15/05/2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Valilik Kararı
yazımız ekinde gönderilmiştir. 

        İlgi talimatlar gereği; alınması gereken tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle
planlanması/uygulanması ve konunun kaymakamlar ile diğer/sıralı sorumlu amirler
tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.

Özdemir ÇAKACAK
Vali

Ek:
1 İlgi (a) Yazı
2 İlgi (b) Karar
3 İlgi (c) Karar

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına
Oda Başkanlıklarına

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

COVID19 Koordinasyon Bürosu

DAĞITIMLI
Sayı   : 42849264000E.6947 15/05/2020
Konu : Koronavirüs (Covıd19) Tedbirleri / 65 Yaş ve Üzeri İle 20 Yaş Altı Vatandaşlar/

Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(jH90NxSyMNfLqG1roewmUvv9nOF+WxaQ) 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: covid19@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Sedef ÖZDEMİR
Şef

Telefon No:

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 20/05/2020-E.19747



    

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN 

Karar Tarihi : 15/05/2020 
Karar Sayısı  : 2020/23 

ilgi : 	a) İçişleri Bakanlığı  Iller Idaresi Genel Müdürlüğünün 15/05/2020 tarihli ve 8060 
sayılı  yazısı. 
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15/05/2020 tarihli ve 41 sayılı  kararı. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı  açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı  açısından oluşturduğu riski 
yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası  teması  azaltmak, sosyal izolasyonu 
sağlamak amacıyla; 

İlimizde 65 yaş  ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ve 01.01.2000 
tarihinden sonra doğmuş  olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmaları  kısıtlanmıştı. 

Gelinen noktada Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 65 yaş  ve üzeri ile kronik 
rahatsızlıkları  olan vatandaşlarımız ile 01.01.2020 tarihinden sonra doğmuş  olan 
vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıldara sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun 
görülmüştür. 

Bu kapsamda; 
ilimizde sokağa çıkmaları  kısıtlanan 65 yaş  ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları  olan 
vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar 
günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı  olmak, sosyal 
mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı  çıkabilecektir, 
Sokağa çıkmaları  kısıtlanan 14 yaş  ve altı  çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba 
günü; 15-20 yaş  arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 
saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı  olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 
etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı  çıkabilecektir. 
Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı  çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı  
dışında 65 yaş  ve üzeri ile kronik hastalığı  olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 
tarihinden sonra doğmuş  olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma 
sınırlaması  uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin 
alınacak ve denetimler yapı lacaktn-. 
ilimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunulan alanlara, 
meydanlara sokak ve caddelere, iş  yerlerine; maskesiz çılcmalanna/bulunmalanna 
izin verilmeyecek, sosyal mesafe kuralı  ve maske kullanımına ilişkin kontrollere 
ağırlık verilecektir. 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 1593 sayı lı  Umumi Hıfzıssıllha Kanunu'nun 
282'nci maddesi gereğince idari para cezası  uygulanmasına 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun 
195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatı lmasına İl idaresi Kanunu'nun 11/c 
maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

Özdemir KACAK 
Vali 



 

 

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

 

DAĞITIMLI 

Sayı   : 89780865-153- …/05/2020 

Konu : 65 Yaş ve Üzeri İle 20 Yaş Altı  

Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa  

Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk 

 

 

 

 

 

İlgi : a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgemiz. 

b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz. 

c) 06.05.2020 tarihli ve 7648 sayılı Genelgemiz. 

 

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu 

sağlamak amacıyla; 

İlgi (a) Genelgemiz ile 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip 

vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelgemiz ile 81 

ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa 

çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. 

11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan 

vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun 

görülmüştür. 

1)   İlgi (a) Genelgemiz ile 81 ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile 

kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 

17.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

2)   İlgi (b) Genelgemiz ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 

20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 

11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, 

karar verilmiştir. 

Bu kapsamda Valiliklerimizce,  

·      İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci 

maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması, 



 

 

·      Özellikle 17.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 66 ilimizde 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer 

vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya 

kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan 

vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı 

kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılması, 

·      Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı 

dışında ilgi (a), (b) Genelgeler kapsamında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı 

olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici 

olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli 

tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,  

·      Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

 Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İL VALİLİĞİNE 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA 

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ 

BAŞKANLIĞINA 

MERKEZ BİRİMLERİNE 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

ADALET BAKANLIĞINA 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 

HİZMETLER BAKANLIĞINA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

BAKANLIĞINA 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞINA 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 

TİCARET BAKANLIĞINA 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 

BAKANLIĞINA 

 

 
 



KARAR  :41 

KARAR TARİHİ  :15.05.2020 

 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 ALINAN KARARLAR 

 

          Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla; 
 

İlimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ve 01.01.2000 

tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.  

 

Gelinen noktada Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2020  tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın 

belirlenecek rutin aralıklara sokağa çıkmalarına izin verilmesi uygun görülmüştür. 

 

Bu kapsamda; 

 

1- İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 11.00-

15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 

yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, 

3- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 65 

yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş 

olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz 

önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, 

4- İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunulan alanlara, meydanlara 

sokak ve caddelere, iş yerlerine; maskesiz çıkmalarına/bulunmalarına izin verilmemesine, 

maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına, sosyal mesafe kuralı ve 

maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine, 

 

Yukarıda alınan kararlara 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, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 



KARAR  :41 

KARAR TARİHİ  :15.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Özdemir ÇAKACAK 

            Vali  

                                                                    

  

 

 

  

   Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN                                              Prof. Dr. Uğur BİLGE                  

     Büyükşehir Belediye Başkan                                          İl Sağlık Müdürü                     

 

 

 

         

 

Hikmet ÇELİK            Hakan CIRIT                   Dr. Emine SEVER         

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü     İl Milli Eğitim Müdürü           İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

   Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ               Dr. Abdullah ALAN               Dr. Ender KARA                      

   Eskişehir Şehir Hast. Başhekim           Hükümet Tabibi            Büyükşehir Belediyesi Tabibi      
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       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                Ecz. Metin KAMIŞ  

           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


