
İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı yazısı.
b) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 18 sayılı kararı.
c) Valiliğimizin 03/04/2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararı.

        Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının
talimatları gereğince "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması"  i le ilgili
03/04/2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Valilik Kararı yazımız ekinde gönderilmiştir.

        Kararın başta kaymakamlıklarımız olmak üzere diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından
titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
hususunda gereğini önemle rica ederim.

 
Aslan AVŞARBEY

Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek:
1 İlgi (a) Yazı (3 sayfa)
2 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (3 sayfa)
3 Valilik Kararı (2 sayfa)

Dağıtım:

Vali Yardımcılarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Valilik Birimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarına
İl Seyahat İzin Kurulu 
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığına
Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birliği 
Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası 

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

COVID19 Koordinasyon Bürosu

Sayı   : 42849264000E.5514 04/04/2020
Konu : Koronavirüs (COVID19) Tedbirleri / 

Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(j8UF112Ai/sGAr11H4xd555apzpN0dM+) 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: 06/04/2020-E.17451



Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası 
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı 
Eskişehir Minibüscüler Odası 
Eskişehir Servis Araçları Odası 

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(j8UF112Ai/sGAr11H4xd555apzpN0dM+) 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



ESKIŞEHIR VALİLİĞİNDEN 

Karar Tarihi : 03/04/2020 
Karar Sayısı  : 2020/07 

ilgi: a) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarih ve 18 sayılı  kararı . 
b) İçişleri Bakanlığı  Iller idaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6235 

sayı lı  yazısı. 

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. Aksi 
hallerde virüsün yayılımı  hızlanarak yaka sayısı  ve tedavi gereksinimi artmakta; 
vatandaşlarımız hayatlarını  kaybetme riski ile toplum sağlığı  ve kamu düzeninin ciddi şekilde 
bozulmasına sebep olunmaktadır. 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı  ve Bilim Kurulunun 
önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları  
tarafından birçok tedbir kararı  alınmış  ve uygulanmıştır. 

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yarlım hızı  göz önüne alındığında; Ilimiz için 
bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması  planlanması/uygulanması  
gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda; 

Ilimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) 
yapı lacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59'dan itibaren 15 günlük bir 
süre için geçici olarak durdurulmasına, 

İlimizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde 
kalmalarına, 

Aşağıda belirtilen durumlarda İlimize giriş/çıkışlara izin verilmesine, 
Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak 

üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, 
üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı  taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın 
cinsi, teslimat yeri/alıcı  adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu 
veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış  yapabilmesine, belirtilen amaçla İlimize giriş  yapanlar, 
giriş  amacını  gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İlimizden ilk çıkış  Menne 
dönebilmelerine, bu hususun kendilerine taahhütname imzalatılmak suretiyle tebliğ  
edilmesine, bu şekilde İlimize giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim 
sürelerine uyarak maske takmasına, temasın gerektiği durumlarda sosyal mesafeye uymasına, 

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı  yapanlar ile uluslararası  yük taşımacılığı  
yapanların İlimize giriş-çıkışlannın transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde 
transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşırcılannın zorunlu dinlenme molalan/süreleri hariç 
hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamamalanna, 



Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu 
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçlarının; enerji 
sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi 
ve/veya sevk irsaliyesi ile İlimize giriş/çıkış  yapabilmelerine, 

Çalışma hayatı  içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve 
işyerlerinin ilimiz dışmda bulunması  durumunda İlimize giriş/çıkışlannı; bu durumu 
ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SOK kayıt belgesi) belgelerini ibraz etmek şartı  ile 
yapmalarına, 

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin 
sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle İlimize giriş/çıkış  
yapmalarına, 

Yukarıda sayılanlar dışında zorunlu olarak İlimize giriş/çıkış  yapması  gerektiği yetkili 
seyahat izin kurulları  tarafından değerlendirip "Seyahat izin Belgesi" düzenlenenlerin İlimize 
giriş/çıkış  yapmasına, 

İl genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş  olanların sokağa çficmalarnun 
03.04.2020 tarihi saat 23:59'dan itibaren geçici olarak yasaklanmasma, 
İl genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve 

çalışanların maske ile girmelerine, maske talana zorınduluğunım pazarlarda satıcılar için de 
geçerli olmasına, 

İl genelinde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi 
gözetmeden toplu olarak yürtimelerine veya bulunmalarma izin verilmemesine, yan yana 
yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri noktasında 
uyanlmalanna, 

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 kapsammda gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasma, 
İlgi (a) İl Umumi Hıfzıssılıha Kumlu Kararı  ve ilgi (b) İçişleri Bakanlığı'nın talimatı  ve 

yukarıda açıklanan nedenlerle, İl Idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

Özdemir ÇAKACAK 
Vali 



Eskişehir Valiliğine

     

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı
tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid19) salgınının, toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi
hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta;
vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulmasına sebep olunmaktadır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları
tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli
için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz
için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu   ç e r ç e v e d e   S a ğ l ı k  B a k a n l ı ğ ı   v e  B i l im  Ku r u l u n un   ö n e r i l e r i ,  Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından
aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

A Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

1 Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz
yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020
Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.

2 Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca
illerinde kalmaları esas olacaktır.

3 Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı   : 89780865-153-E.6235 03/04/2020
Konu : Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş 

Sınırlaması

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(l8UqFo-qm3zL7-wbQ/Po-D0vQLl-cqq4Q2j7) 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:

 



a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta
olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya
malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli
olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma
irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72
saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde
giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim
sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak
zorundadırlar.
b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı

yapanların girişçıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade
edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen
illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da
konaklama yapamayacaklardır.
c)  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu

malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji
sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev
belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet

ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu
durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz
etmek şartı ile yapılabilecektir.
e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin

sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış
yapabileceklerdir.
f) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek

kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de
katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel
durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile
kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından
düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.
B 81 İlimizi Kapsayacak Şekilde;
1   Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa

çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.
2 Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den it ibaren şehir  içi

hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi
Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.

3 İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine
vatandaşlarımız ve çalışanlar  maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu 
pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.

4 İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi
gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana
yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat
çekilecektir.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(l8UqFo-qm3zL7-wbQ/Po-D0vQLl-cqq4Q2j7) 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:



Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere 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;

Gereğini önemle arz ve rica ederim.

 
Süleyman SOYLU

Bakan

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞINA
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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

 
 

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(l8UqFo-qm3zL7-wbQ/Po-D0vQLl-cqq4Q2j7) 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:
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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Valimiz Sayın Özdemir ÇAKACAK başkanlığında Vilayet Toplantı 
Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 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. Aksi hallerde virüsün yayılımı 
hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile 
toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri 
doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir 
kararı alınmış ve uygulanmıştır. 
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ilimiz için bugüne kadar 
alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması planlanması/uygulanması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 
        Bu kapsamda; 

1-  İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak 
tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 23.59’dan itibaren 15 günlük bir süre için geçici 
olarak durdurulmasına, 

2- İlimizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde kalmalarına, 
3-  Aşağıda belirtilen durumlarda İlimize giriş/çıkışlara izin verilmesine,
a- Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm 

ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde 
yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, 
teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış 
yapabilmesine, belirtilen amaçla İlimize giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat 
sonrasına kadar İlimizden ilk çıkış illerine dönebilmelerine, bu hususun kendilerine taahhütname 
imzalatılmak suretiyle tebliğ edilmesine, bu şekilde İlimize giren ticari araç sürücülerinin seyahatleri 
süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmasına, temasın gerektiği durumlarda sosyal mesafeye 
uymasına,

b-  Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların  
İlimize giriş-çıkışlarının transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde transit geçişlerine 
izin verilen ticari yük taşıyıcılarının zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama 
ya da konaklama yapamamalarına,

c- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli 
ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçlarının; enerji sektöründe görevli olduklarına dair 
ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile  İlimize giriş/çıkış 
yapabilmelerine,

d- Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve 
işyerlerinin İlimiz dışında bulunması durumunda İlimize giriş/çıkışlarını; bu durumu ispatlayan 
(yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgelerini ibraz etmek şartı ile yapmalarına,
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e- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında 
görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle İlimize giriş/çıkış yapmalarına,

f- Yukarıda sayılanlar dışında zorunlu olarak İlimize giriş/çıkış yapması gerektiği yetkili seyahat 
izin kurulları tarafından değerlendirip “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenenlerin İlimize giriş/çıkış 
yapmasına, 

4- İl genelinde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 
tarihi saat 23:59’dan itibaren geçici olarak yasaklanmasına,

5- İl genelinde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve 
çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli 
olmasına,

6- İl genelinde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu 
olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise 
yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri noktasında uyarılmalarına,

7- 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.
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      Özdemir ÇAKACAK
      Vali 

                                                                   
 

 
               Aydın ÜNLÜCE                                                        Prof. Dr. Uğur BİLGE                 
    Büyükşehir Belediye Başkan V.                                       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     
M               

       Op. Dr. Nezih ERDÖL                              Ecz. Metin KAMIŞ 
           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı

 


