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Hükümet Konağı 

Telefon No: (370)424 66 11 Faks No: (370)412 76 54 

e-Posta: ilyaziislerimud@karabuk.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr 

Bilgi için: Ahmet ÇELİK 

Programcı 

Telefon No:  

T.C. 

KARABÜK VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

                                                                                                                                                       DAĞITIMLI 

Sayı   : 15353251-952.03.03.05- E.3426 15/05/2020 

Konu : 65 Yaş ve Üzeri/Kronik Rahatsızlıkları Olan 

Vatandaşlar İle 20 Yaş Altı Vatandaşların 

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hk. Valilik Emri (7) 

 

 

 

 

İlgi : a) 22/03/2020 tarihli ve 2336 sayılı Valilik Emirleri. 

b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15/05/2020 tarihli ve 8060 sayılı 

yazısı. 

VALİLİK EMRİ 

(7) 

 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla ilgi (a)’da kayıtlı Valilik 

Emri ile 21.03.2020 tarihinden itibaren 65 yaş ve üstü/kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmaları kısıtlanmıştı. 

            İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün İlgi (b)’de kayıtlı emirleri gereği; 

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 

17.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına 

riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri, 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 17.05.2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında 

(diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları 

halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak 

evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılması, 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi 

ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların yine ilgi (b)’de kayıtlı emir gereği; 

14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 

22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına 

riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmeleri, 

Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının halen 

devam ettiği göz önüne alınarak yukarıda belirtilen dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 

uygulamanın devamı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda; ilgi (b)’de kayıtlı emir ve İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi doğrultusunda bu Valilik 

Emrinin uygulanması ve konu hakkında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim. 

  İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 

        

 

 Fuat GÜREL 

Vali 

Ek: Yazı (2 sayfa) 

 

DAĞITIM : 

Vali Yardımcılarına  

İlçe Kaymakamlıklarına 

İçişleri Birimlerine 

Kamu Kurumlarına 

 

15/05/2020      Programcı   : Ahmet ÇELİK 

15/05/2020      İl Yazı İşleri Müdürü  : Şerafettin KELLECİ 

15/05/2020      Vali Yardımcısı   : Barboros BARAN 


