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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.05.2020 Cuma günü, Valimiz Sayın Kamuran
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
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 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa
çıkmaları kısıtlanmıştı.
Diğer yandan, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde; 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve
çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki
vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde
faaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları
değerlendirilmiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değerlendirmesi ve İçişleri
Bakanlığımızın 29/05/2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki kararların
alınması uygun görülmüştür.
Bu Kapsamda;
1) Bakanlığımızın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi çerçevesinde İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21/03/2020 tarihli ve 2020/3-4 sayılı kararı ile sokağa çıkma
kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf,
tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını
gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle
belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2) Bakanlığımızın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi çerçevesinde İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı kararıyla ile sokağa çıkma
kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş
arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
3) Bakanlığımızın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/4-2 sayılı kararıyla ile sokağa çıkma kısıtlamasına tabi
olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz
bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine,
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4) 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri
arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
5) 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin; 03.06.2020 Çarşamba ve
05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak,
mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
6) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına
(YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına nüfus
müdürlükleri 30 Mayıs 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup, sokağa çıkma kısıtlamasına
tabi 18 yaş altı öğrencilerin, 30 Mayıs 2020 tarihinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı
Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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