T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 74390632-010.07.01-E.3145
Konu : 65 Yaş ve Üzeri İle 20 Yaş Altı
Vatandaşlar/kişilerin Sokağa
Çıkma Kısıtlaması İstisnası Kararı

07/05/2020

VALİLİK KARARI
2020/3

İlgi : a) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.
b) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
c) İçişleri Bakanlığının 06/05/2C020 tarihli ve 89780865153E.7648 sayılı yazısı.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu
sağlamak amacıyla;
Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında Valilik
Makamının 21.03.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
Bakanlığımızın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında Valilik Makamının
03/04/2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararıyla 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan
vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak
uygulanmaktadır.
Bilim Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın ilgi (c) Genelgesi çerçevesinde; 65
yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma
kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı
yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin
04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak;
Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ve
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca; ilimizde sokağa çıkmaları
kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç
duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.0015.00 saatleri
arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(9XEO1A-l9kbD2-fyWJJC-UUP2HJ-sA+0S/dw) kodunu yazınız.
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takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, sokağa çıkmaları kısıtlanan 1 4 y a ş v e a l t ı
çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 1520 yaş arasındaki gençlerimizin ise
15.05.2020 Cuma günü, 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak,
sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı
çıkabilmelerine karar verilmiştir.
Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
İlanen tebliğ olunur.
Kamuran TAŞBİLEK
Vali

Kamuoyuna
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(9XEO1A-l9kbD2-fyWJJC-UUP2HJ-sA+0S/dw) kodunu yazınız.
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