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ANTALYA VALiLİĞi
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 87 61 49U3 -249 -F,. I o5 29 lUlUo/llllu
l8 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin
Sokağa Çıkına Kısrtlamasrnın
kaldınlması/Esnetilmesi

İlgi : a) İçişleri Bakanlıgı İller İdaresi Genel Müdiirlüğünün 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı

Genelgesi.
b) İçişleri Bakanhğı İller İdaresi Genel Müdiirlüğiiniin 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı

Genelgesi.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdiirlüğüniin 29.05.2020 tarihli ve 8483 saylı
Gcnelgesi.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizdt de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-l9) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebitmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler aras1 temas1 azaltmak, sosyal izolasyonu

sağlamak amacıyla ilgi (a) Genclge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, ilgi (b) Gcnelge ile

20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları klsıtlanmlştı. koronavirüs ile mücadelede

kayd.diıen olumlu gelişmeler doğrultusunda sayın cumhurbaşkanımızın başkanlrğında

28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde alınan karar neticesinde ilgi
(c) Genelgc ile 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kıSttlaması

kaldırı[mıştı.
içişteri Bakanlığı iller İdaresi Genel Müdürlüğünün l0.06.2020 tarihli ve E.9138 sayıh

yazısı ile; gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızınln düşüşe geçmesiyle

teraber Siyln Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan
cumhurbaşkanlığı kabinesinde l8 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma
kısıtlamasının kaldırılması /esnetilrnesi hııs,ısla.rı değerlendiri!diği, 18 yaş a!tı çıc'ı!<!ııır'ız Ye

gençlerimizle ilgiti sokağa çıkma kısıtlamaslnın küçük çocuklarrn ebeveynleri refakatinde

olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığı, ilgi (a) Genelge ile sokağa çıkmalan kısıtlanan 65 yaş

ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00 - 20:00 saatleri arasrnda sosyal mesafe kuralına

riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verildiği, sınrrlama

kapsamındaki VatandaŞlarımlzın dışarı çıkabilecekleri saat arallğı dışında ilgi (a) Genelge

kapsaınında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarlmlzln geçici olarak sokağa çıkına
srrurlaması uygulamasının devam ettiği ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin Genelgenin

yürürlükte olduğu göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin
yapılması gerektiği bildirilnıiştir.

*Bu bclge elcktİonik ifirzaltdıf. iırızah süetinin aslınü görmek için hıtDS://www.e-ici§leri.goy.tf/EnrakDogrulana adfesi^e

girerek inr-o5z/ -ori 6+z-Ahdi7e-/EgXq3-VzCu3M5x) kodunu yazruz,

GüiBulvaİ Bay rdı.Mah,No|2 01)30 MmqEşa Anıalya

Te]cibn No (242)243 9j 9:] FnksNo:(242)248 g] 95

._Posta: 0r\uiisleti.0ıcisjeıi eov.o iıltenet Adrcst j !!D]rlAlAry4]ELY4rs]!9

Bilgi için: Süe}m ÇALlŞK{r..
Vefl Halıma Ve Kont.işletneni

lil€ton No:



Bahse konu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiş olup konuyla ilgili geıekli tedbirlerin
alınaıak uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal veriİmemesi hususun-da; 

-
tıiigi ve geregini nca ecierim.

Ali Taşkın BALABAN
Vali a.

vali yardımcısı

Ek: Yazı Ömeği (2 Sayfa)

Dağıtıın:
Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
19 Ilçe Kaymakaınhğına
Antalya İl Jandarma Komutanlığına
Antalya İl Emniyet Müdür|üğüne
SahiI Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Il Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya Gençlik vc Spor İl Müdürlüğüne
Antalya il Afet ve Acil Durum Mtıdtiilı:ğüne
Antalya İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne
Antalya il G<lç idaresi Müdürlüğüne
Antalya İl Küütür ve Turizm MüdürIüğüne
Antalya iı ıaiııl ıgltim Müdürlüğüne
Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Antalya İlTarım vc Orman Müdürlüğünc
Antalya Sanayı ve Tcknolojı İl
Müdürlüğüne
Antalya Ticaret il Mtidtirlügüne
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge
Müdürlüğüne

Bilgi:

vali yardımcılanna

Antalya Özel KaIem Müdürlüğüne
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T.C.
içişı-ani gıraNI-ıĞı

İtler İdaresi Genel Müdürlüğü
,%

Sayı : 897808b5-153-E.9lJ8
Konu : 18 Yaş Attı İle 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin

Sokağa Çıkma Kısltlamasının
I(aldırılması/Esnetilmesi

DAGt1-I]\4Ll
ıvliol2ıızu

İlel: a) 22.03.2020 tarihli vc 5762 sayılı Genelgemiz.
b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz.
c) 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgemiz.

Tüni Düıiyada olduğu giLi ülirgririzt]" de iü-üsa[ liayaii açisi,rılarr surr Jçrı;ug i"irirk"ii ,,",
yeni tip Koronavirüs (Covid- 19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası temasl azaltmak, s<ısyal izolasyonu
sağlamak amacıy[a ilgi (a) Genelgemiz ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ilgi (b)

Geııclgemiz ilc 20 yaş ve altl gençlgrimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştlf. Koronavirüs ile
mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkan ı mızın
başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar
neticesinde ilgi (c) Genelgemiz ile l8-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa

çıkma kısıtlaması kaldırılmışlr.
Gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkan[ığı
Kabinesinde 18 yaş all ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarlmlzın sokağa çıkma kısıtlamasının
kaldırılmas/csnetilmesi hususları değerlendirilmiş;

o18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük

çocukların ebeveynleri refakatinde olmalarr şarhyla tiimüyle kaldırılmasına,
.ılgi (a) Genelgemiz ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın

her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla üşarı çıkabilmelerine karar verilmiştir.

Uygulamaya ilişkin Valilik/Kaymakamllklarımızca;
, İl İdaresi Kanununun 1llC maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2'7 ve 72 nci

maddeleri uyarrnca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,
. Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri saat aralığı dışında ilgi

(a) Genelgenıiz kapsamında 8l ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarlm l zln geçici olarak
sokağa çıkma srnırlamasr uygulamasının devam ettiği ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin

*Bubelgeelcktronikimzalüdıf,irİızahsuretininaslınıgörmekiçin@aıftesine
gjtcrek (Jruta I -gCYzdZ-MqEy3p-RO4Jfj -aJrAl i0 0 ) kodunu yazrfuz.

Bilgi içnr: Öıner Fıruk ABAY
iç§lği Uznaİıı
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C";;;l5"ı,iiziı, yüiüi,lükic oi,li.ığiı göz öi,üıic a|iıiai:ak ge.ckii tcdbirlcıin alınması ve
denetimlerin yapılması,

, Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırı[ığın durumuna göre kanunun ilgili
maddeleıi gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden rlavranışlaia ilişkin Türk ceza
kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlahlması iıususlannda,

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Dağıtım:
Gereği:

8l İLVALiLiĞİNE
^+n ir -r -6 

jr -_lvlf. İ\l\ f,Z, I]lI\ llvtl-f.İ(ll\ D
BAĞLI KURULUŞLARA

*Bu belgc elektronik imzaltdr, iİ\zalı suretinin aslınt göİmek için

Süleyman SOYLU
Bakan

Bilgi:

CLMHURBAŞKANLIĞINA
n 

^ 
l/^r,l !xt., ,,/-rrrl1l-I]. I Dl-\I\/a^ Lrüiit A

AiLE. ÇALIŞMA VE soSYAL
HiZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLiK
BAKANLIĞINA
D]ŞiŞLERj BAKANL]ĞINA
ENERJi VE TABii KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
CENÇLiK VE SPOR BAKANLlGINA
HAZiNE VE MAriYt BAKANLIGINA
KÜLTÜR VE TURiZM BAKANLICtNA
MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞINA
MiLLi SAVUNMA BAKANLIĞlNA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYi VE TEKNoLoJi
BAKANLIĞINA
TAİ{M VE oRMniı BAKANLlGıNA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA

adresincgire.el (Jruta ] -grcYzdz-MqEy3p-RO 4 Jfj -a JfA1 i00 ) kodtrnu yazrnız
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020148 Kararı - Coronavirüs (Covid-
19) Satgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alrnması
Gereken Tedbirler

ANTAlJA
iİ UİİUİİİi HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020148
Karar Tarihi: |0l0612020

İl Uınuıni Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 09.06.2020 tarihli ve Iller Idaresi Genel Müdürlüğü
ilbdeli E.9l37 Saytlı "Restoran-Lokanta-Kafeterya vb. Işyerlerinin Kapanış Saati" konulu genelgesi ve
|0.06.2020 tarihli ve E.9l38 sayılı "l8 Yaş Attı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlamasının
Kaldırılması/Esnetilmesi" konulu gene|gesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, l593 sayılı Umumi
Hıt)ıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden l0.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü
görüşmede aşağıdaki kararları alnııştır.

GüNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya
Sağlık Örgütii taratindan PANDEMİ olarak nitelendirilcn Koronavirüs (Covid-l9) salgınından ülkemizi vc
vatandaşlarııı-ıızı koıuınak.,,c salgının i,a.y-: l;ı^,asini cngcllcmck için 1ı:ka;ida zikıcd;lc; gc;clg;l;;;; C;;;j
l9 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rchberi uyarınca gerekcn tedbirlerin kararlaştınlması.

KARAR:
içişleri Bakanlığı,nın yııkarıda zikredilen 09.06.2020 tarihli ve E.9l37 sayılı genelgesiyle;
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış

hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrolIü sosyal hayat sürecine

geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrulosunda kapatılan ve/veya faalİyetleri kısıtlanan İşletmelerİn

laaIiyetlerine başlayabileceğinin kararlaştın[mış olduğu,

30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genetge ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay
bahçesi ve demek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunlan ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden

olacak şekitde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran

2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dAhilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebilmeleri yönünde

Val i liklerin talimatlandırılmış olduğu,

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde,
alıİıan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte
giiıılerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb.

İşlctnıelcrce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapaırış

saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00'a uzatılmasının kararlaştırılmış olduğu bildirilerek;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve'72 nci maddeteri uyarmca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli

kararların alınması ve uygulamanın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı genelge ile yukanda belirtilCn

çerçevede yürütiilmesi iStenmiştir.

içişteri Bakanlığı,nın yukarıda zikredilen t0.06.2020 tarihli ve E.9l38 sayılı genelgesiyle de;

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tİp Koronavirüs
(Covid-l9) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve

kişiı". uru*, teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayh genelge

ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlann, 03.04.2020 tanhli ve 6235 sayılı genelge.ile 20 yaş ve altı gençlenn sokağa

çıkınalannın kısıtlanmış olduğu,



Koronavirüs ile mücadelede 
.kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın

!lrf{lg*9" ?|.u'':':" tarihinde toplanan Cuıİtıurbaşkanlıgİ Kabinesinde İı,nu, kur* neticesinde

k ısıtlamasının kald ırı |nı ış olduğu.

Gelinen aşamada alınan tcdbirlcrlc 
^:r]q-- yayılııı h.ızının düşüşc geçmesiylc bcraber sayınCumhurbaŞkanımızın baŞkanlığında 09.06.2b20 tarlnina" toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Iil yaşaltı ve 65 YaŞ ve üzeri vatandaŞları m ızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esneti]mesi hususlarınındeğerlendirilmiş olduğu;

'^l8 yaŞ_altı Çocuklar ve gençlerle ilgili sokağa çıklna kısltlamasının küçük çocukların ebeveynlerirefaia_tinde olmaları şartıyla tümüyte talaınlmaJına,
' l6,03,2020 tarihli ve 536l saYılı genetgc ilc soiağa çıkmalan kısıtlanan 65 yaş ve üzcri vatandaşlaıın hergün 10,00-20,00 saatleri arasındu İoryul m".afe furalına riayet etmek ,. rnu.t. takmak kaydıyla dışarı

çı kabi leceklerine karar verilmiş oldugu 
-bildirilerek;

- İü idaresi Kanununun l1lC maddesi ile Umumİ Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72nci maddeleri uyarıncayukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların aIınması.
- Sınırlama kapsamındaki. vatandaşlann dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında l6.03.2020tarihli ve 536l saYılı genelge kaPsamında 8l ilde oj yaş ve üzeri vatandaşlann geçici olarak sokağa çıknraSınırlamasl uYgulamaslnln cievam enigi ve Şehirierarİsı seyahatierine iiiştin g"İ"ig"niİı yürüriükte olduğugöz önüne alınarak gerekli tedbirlerin aıınması ve denetimlerin yapılması ,i."rişt".-- 

'-'-

Kurulumuzca Yukarıda belirtilen genelgelerde yer alan hususlar kapsamda yapı|an değerlendirme sonucunda,Sağtık_Bakanlığı tarafindan.yayİmlanan 30 İr,ıuy,* zoİo tarihli CoViD_l9 sALbIN yöNETiMi VEÇALIŞMA REHBERİ'nde belirtilen şartlara ryulrn"ı kaydıyla;l' Restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artnıasinedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin z+.oo:a u-zat,ım;;""""'" '2' lıj YaŞ altı Çocuklar ve gençlerlİ ilgili sokağa çıkına kısıtlamasının, küçük çocukların ebeveynIeri
Tfl_kalinde olmaIarı şartıyla tiimiiyle kaüd,rıtmaİına,3' 16 '03,2o2o tarihli ve 

'İu_'^ :ir;'' 
genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerivatandaŞların, her gün l0.00-20.0o saatlerı a"rasında. .o.yaı m".a-f" (*"ırİ, ı"v" 

"İ-ek 
ve maske takmakkaydıyla dışarı ç ı kabılccek lerinc.

Ancak, 65 YaŞ ve üzeri vatandaŞların geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygu|amasının, dışarıçıkabilecekleri l0,00-20,00 saatlcri dışınrii_ 
'a.r", 

"it;gi 
,- ?ı,i.i.r-"., 

'."r"İ,"İ,".İ;" 
iIişkin genelgeninyürürlükte olduğu göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin'iı,nrnur, r" d;;;ilı;;;;;;i;".,"r,4. Yukarıda belirtilcn hususların ,ygrün.uyn,n, takar; denetiminin g;;"İr;İü;[;;lcdiycler, ilgili il vcllçe Müdürlük leri tarafından yapılmİsına.

İ;J].Y"'' 
Hıfzıssıhha Kuruiu'nun aldığı kararlara uyulmaması halindc ve her seferindc ayrı ayn olmak

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.nun 282. maddesi gereğince 3.I50,00 TL,b) Kabahatler Kanunu'nun 32- maddesi grr"i";"'iü:u ru idari para cezası uygulannrasına,c) l5 yaşın altındaki cocuklann.alınan' luİarlu.ffiraması halinde. yukarıdaki {a) ve (b) bentlerindcbelirıilen idari YaPtırımlann Kabahatler xunrnr'nrrİ"İ l. maddesi uyarınca çocuğun velısineıvasisincuygulanabileceğine,
d) Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara iıişkin Tedbirüere Aykırı Davranma başlıklı |95_ıııaddesinde yer alan ''... yetkili rolroİlor"o oİ,nİ' ,raİİ,.l",, oyrİİyr,, işİ,-Uİyİ_Oiryıls_Ladg tspj§sezs§!y!slezs!s'ıd!r!!L" hükmü.uyarrncu,^au ı,rit." ,y.ayan kişilerin, haklannda gerekli adli işlemler ( /,\vaŞını doldurınamıŞ olanlar ._iÇin Türk c"ro rİrunİr" ui Çocuk Koıunıa io;;,;;:;r,, ilgili hiikünıleriçerçevesinde) takdir ve ifb edilmek üzere adli makamlara bildiİilmesine,

e) Işyerleri ve firmalar hakkın<la iıgiIi m"v^at uya.,"", g*"tıı yaptınmların uygulanmasına,

iü Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca. 5442 sayı|ıil idaresi Kanunu,nun lllC maddesi ve l593 savılı l,rmumjHlfzıssıhha Kanunu'nun 27, ve 72. muaaeı..İ.,y-,n 
"u',1'o.'os.zozotarihinde oybirliği ile karar veiilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarrmıza duyurulur.

Ek:
T,C, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için aşağıdaki


