
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/05/2020 tarihli ve 8558 sayılı yazısı.
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 50 no.lu kararı.
c) Valiliğimizin 30/05/2020 tarihli ve 2020/31 sayılı kararı.

       Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Koronavirüs (COVID19)
salgınının yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla İlimize kara ve
hava yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırılması uygulamasının
31/05/2020 Pazar günü saat 24.00'ten itibaren sonlandırılmasına ilişkin İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (b) ile Valiliğimizin ilgi (c) 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 (3 sayfa)
2 İlgi (b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (3 sayfa)
3 İlgi (c) Valilik Kararı (2 sayfa)

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Kamu kurum ve kuruluşlarına

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

COVID19 Koordinasyon Bürosu

Sayı   : 42849264000E.7296 31/05/2020
Konu : Koronavirüs (COVID19) Tedbirleri / Şehir Giriş/Çıkış 

Seyahat Kısıtlamasının Sonlandırılması

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

Arifiye Mah. İki Eylül Caddesi Adliye Sok. No:3 Eskişehir
Telefon No: (222)214 26 26 Dahili: 2717 Faks No: (222)214 27 63
ePosta: covid19@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Fatih YAVUZ
Şef

Telefon No: (222)214 27 17

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 01/06/2020-E.20379



ESKIŞEHIR VALILIĞiNDEN 

Karar Tarihi : 30/05/2020 
Karar Sayısı  : 2020/31 

Ilgi : 	a) İçişleri Bakanlığı  iller idaresi Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 6009 
sayı lı  yazısı  
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/03/2020 tarihli ve 13 no.lu  kararı . 
c)Valiliğimizin 28/03/2020 tarihli ve 2020/06 sayı lı  kararı. 
ç) İçişleri Bakanlığı  iller Idaresi Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarihli ve 6010 
sayı lı  yazısı . 

İçişleri Bakanlığı  Iller idaresi Genel Müdürlüğünün 19/05/2020 tarihli ve 8180 
sayı lı  yazısı. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19/05/2020 tarihli ve 42 no.lu  kararı. 
t) Valiliğimizin 19/05/2020 tarihli ve 2020/24 sayı lı  kararı. 
g)içişleri Bakanlığı  iller idaresi Genel Müdürlüğünün 20/05/2020 tarihli ve 8206 
sayılı  yazısı. 
ğ)İlUmumi Hıfzıssıhha Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 45 no.lu  kararı. 
h)Valiliğimizin 20/05/2020 tarihli ve 2020/26 sayı lı  kararı . 
1) İçişleri Bakanlığı  iller idaresi Genel Müdürlüğünün bila tarihli sayı lı  yazısı. 
i) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 50 no.lu  kararı. 

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı  bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı  
tüm Dünya'da hızlı  şekilde yükselen Koronaviı-üs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı  
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası  teması  
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması  hayati derecede önemi haizdir. Bu 
sebeple salgının yayı lmasını  önleyecek çeşitli tedbirler alınması  gerekmektedir. 

Bu kapsamda, il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (e) ve Valiliğimizin ilgi (t) 
kararları  ile İlimize kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş-çıkışlar 03 Haziran 2020 
Çarşamba günü saat 24:00'a kadar sını rlandırı lmış tı . 

Gelinen noktada yaka artış  hızı  ve anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen yaka 
sayısında görülen artış  vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte Sağlık Bakanlığı  
ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; Bakanlığımızın ilgi (O talimatlarına istinaden; 

İlimizde şehir giriş  ve çıkış  yasaklamaları  ile ilgili uygulanmakta olan şehir giriş-çıkış  
kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00'ten itibaren sonlandırılmasına ve ilgi 
(t) kararın iptal edilmesine, 

Şehirlerarası  toplu ulaşım araçları  ile yapı lacak seyahatlerde (otobüs, tren ve uçak) seyahat 
izin belgesi alma zorunluluğunun yürürlükten kaldı rılmasına, şehirlerarası  toplu ulaşım 
araçları  ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) 
uygulaması  üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına ve şehirlerarası  
yolcu taşımacı lığı  yapan otobüs seferleri ile ilgili Valiliğimizin ilgi (c) kararının iptal 
edilmesine, 



20/05/2020 tarihli ve 45 no.lu  İl Umumi Hıfzıssıhha Kumlu Kararında ve Valiliğimizin ilgi 
(h) kararında belirlenen 65 yaş  ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat Izin Belgesi almaları  ve 

gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı  ile tek yönlü olarak seyahat 

edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine, 

Sokağa çı kma kısıtlaması  devam eden 18 yaş  ve altı  çocuklar ve gençlerin yanlarında 
veli/vasisinin bulunması  şartı  ile (veli/vasi olan 65 yaş  ve üzeri olan vatandaşlarımız 
hariç) seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası  yolculuk yapabilmelerine, 

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

Özdemir ÇAKACAK 
Vali 



Eskişehir Valiliğine

İlgi : a) 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı Genelgelerimiz.
b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz.
c) 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı Genelgemiz.
ç) 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgemiz.
d) 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgemiz.

 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği azaltarak virüsün
yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya
konulmuştur.

İlgi (b) Genelgemiz ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonu sağlamak amacıyla Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara,
h a v a   v e   d e n i z   y o l u y l a   y a p ı l a c a k   t üm   g i r i ş / ç ı k ı ş l a r   1 5   g ü n   s ü r e y l e
sınırlandırılmış/yasaklanmış ve ilgi (c) Genelgemiz ile bahse konu kısıtlamanın süresi
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 03.06.2020 Çarşamba günü saat
24.00’a kadar uzatılmıştı.

Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında
toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak
iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde
girişçıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020
Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile
yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda,

1 Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin
belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen ilgi (a) Genelgelerimizin yürürlükten kaldırılması ve
şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 89780865-153-E.8558 30/05/2020
Konu : Şehir GirişÇıkış Seyahat Kısıtlamaları

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(V2YKWq-/XUAv+-9SjCe+-n6e7k6-G7mHbFMt) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:

 



Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması,

2 Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak
üzere toplam 15 ilimizde ilgi (c) Genelgemiz kapsamında uygulanan şehir girişçıkış
kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması,

365 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ilgi (ç) Genelgede düzenlenen Seyahat İzin Belgesi
almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak
seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,

4Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin
yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile  (veli /vasi  olan 65 yaş ve üzeri  olan
vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk
yapabilmeleri, 

Kararlaştırılmıştır.
Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin İl İdaresi Kanununun 11/C

maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli
kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara 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

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(V2YKWq-/XUAv+-9SjCe+-n6e7k6-G7mHbFMt) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(V2YKWq-/XUAv+-9SjCe+-n6e7k6-G7mHbFMt) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86

e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No:



KARAR  :50 
KARAR TARİHİ  :30.05.2020 
 
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 
 ALINAN KARARLAR 
 
          Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm 

Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Bu sebeple salgının yayılmasını 

önleyecek çeşitli tedbirler alınması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 19/05/2020 tarihli ve 42 no.lu kararı ile İlimize 

kara ve hava yolu ile yapılacak tüm giriş-çıkışlar 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24:00’a kadar 

sınırlandırılmıştı. 

Gelinen noktada vaka artış hızı ve anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında 

görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri doğrultusunda;  

 

1. İlimizde şehir giriş ve çıkış yasaklamaları ile ilgili 19/05/2020 tarihli ve 42 no.lu İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulu Kararına istinaden uygulanmakta olan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar günü 

saat 24:00’ten itibaren sonlandırılmasına ve bahse konu kararın iptal edilmesine, 

2. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, tren ve uçak) seyahat izin belgesi 

alma zorunluluğunun yürürlükten kaldırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak 

seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan 

sonra biletlemelerin yapılmasına ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili 

28/03/2020 tarihli ve 13 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın iptal edilmesine, 

3. 20/05/2020 tarihli ve 45 no.lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca 

dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,  

4. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin 

bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) seyahat izin belgesi 

almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,  

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  :50 
KARAR TARİHİ  :30.05.2020 
 
 
 
 
 

      Özdemir ÇAKACAK 
            Vali  
                                                                    

  
 
 
  
    Prof.Dr.Yılmaz BÜYÜKERŞEN                                              Prof. Dr. Uğur BİLGE                  
     Büyükşehir Belediye Başkanı                                          İl Sağlık Müdürü                     
 
 

 
         

 
Hikmet ÇELİK            Hakan CIRIT                   Dr. Emine SEVER         

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