
İlgi : a) İçişleri Bakanlığının 10.07.2020 tarihli ve 32475 sayılı yazısı.
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/73 Sayılı Kararı.
c) 2020/39 Sayılı Valilik Kararı.

        Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 10/07/2020 tarih ve 73 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının
talimatları gereğince "18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hk."  ile ilgili
10/07/2020 tarihli ve 2020/39 sayılı Valilik Kararı yazımız ekinde gönderilmiştir.
        Kararın başta kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirler tarafından titizlikle
takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini
önemle rica ederim.

Erol AYYILDIZ
Vali

Ek:
1 İlgi (a) Yazı (2 sayfa)
2 İlgi (b) 2020/73 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (2 sayfa)
3 İlgi (c) 2020/39 Sayılı Valilik Kararı (1 sayfa)

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

COVID19 Koordinasyon Bürosu

DAĞITIMLI
Sayı   : 42849264000E.9494 13/07/2020
Konu : Koronavirüs (COVID19) Tedbirleri/18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati

Hk.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(NOUKbT6gPtNSTVEo4twGsI5pMXOcRdX3) kodunu yazınız.

Arifiye Mah. İki Eylül Caddesi Adliye Sok. No:3 Eskişehir
Telefon No: (222)214 26 26 Dahili: 2718 Faks No: (222)214 27 63
ePosta: covid19@eskisehir.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eskisehir.gov.tr/

Bilgi için: Burcu ÖZKAN
Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni

Telefon No:

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 13/07/2020-E.26139



 

 

T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü   

 

 

Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı 191-C                                                                          Ayrıntılı bilgi için irtibat:  

Çankaya/ANKARA 06680                                                                                 

Telefon:(0312) 422 42 83 Faks : (0312) 422 42 20                                                   
e-posta: syb@ icisleri.gov.tr   

 

Sayı  :  89780865-153-                                  .07.2020 

Konu : 18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hk. 

 

 

 

İlgi    : a) 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgemiz. 

 b) 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgemiz. 

 

  

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve 

uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede; ilgi (a) Genelgemizle o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı 

çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın 

şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, ilgi (b) Genelgemizle 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle 

ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları 

düzenlenmişti. 

Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler 

sonucunda;  

- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında 

veli/vasisi bulunması şartının kaldırılması,  

- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları 

seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar 

çerçevesinde yapılması,  

- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına 

yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan 

hususlara riayet edilmesi,  

gerektiği değerlendirilmiştir. 

Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen konuya ilişkin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C 

maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli 

kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete 

neden olunmaması hususunda; 

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleyman SOYLU 

Bakan  

          

 

 

 Dağıtım: 

Gereği: 

81 İl Valiliğine 

Emniyet Genel Müdürlüğüne 

Jandarma Genel Komutanlığına 

Sahil Güvenlik Komutanlığına 

 

Bilgi: 

Cumhurbaşkanlığına 

Kültür ve Turizm Bakanlığına 

Sağlık Bakanlığına 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 

  



 

 

 

 

…/07/2020  İçişleri Uzmanı      : Ömer Faruk ABAY 

…/07/2020  Daire Başkanı       : Mehmet YÜZER 

…/07/2020  Genel Müdür                      : H. Kürşat KIRBIYIK  

 

 



KARAR  :73 

KARAR TARİHİ  :10.07.2020 

 

 

 İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

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

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 
 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. 

 

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.05.2020 tarihli ve 50 no’lu kararı ve Valiliğimizin 

30.05.2020 tarihli ve 31 sayılı kararı ile o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı 

çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi 

almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 

09.06.2020 tarihli ve 57 no’lu kararı ve Valiliğimizin 09.06.2020 tarihli ve 35 sayılı kararı ile 18 yaş 

altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları 

şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti. 

 

Bu kapsamda; 

 

- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında 

veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, 

 

- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile 

yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu 

şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, 

 

- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma 

araçlarına yönelik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde 

yer alan hususlara riayet edilmesine, 

 

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  :73 

KARAR TARİHİ  :10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

Erol AYYILDIZ 

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 

 

 

 

 

 

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

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

           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 
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ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN 

Karar Tarihi    : 10/07/2020 

Karar Sayısı     : 2020/39 

 

 

 

 İlgi: a)İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 50 sayılı kararı. 

         b)30/05/2020 tarihli ve 2020/31 sayılı Valilik Kararı. 

         c) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 57 sayılı kararı. 

                ç)09/06/2020 tarihli ve 2020/35 sayılı Valilik Kararı. 

         d) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10/07/2020 tarihli ve 73 sayılı kararı. 

         e) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bila tarihli ve sayılı yazısı. 

 

COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım 

hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmektedir. 
 

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (a) kararı ve Valiliğimizin ilgi (b) kararı ile o 

tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve 

şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgi (c) kararı ve 

Valiliğimizin ilgi (ç) kararı ile 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma 

kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları 

düzenlenmişti. 
 

Bu kapsamda; 
 

- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde 

yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, 
 

- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava 

yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci 

öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, 
 

- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu 

taşıma araçlarına yönelik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Koronavirüs Bilim 

Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine, 
 

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, 
 

İlgi (d) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve ilgi (e) İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve 

yukarıda açıklanan nedenlerle, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

 

 

 

Erol AYYILDIZ 

            Vali 
 


