
 

 

 

Sayın Üyemiz,  

İçişleri Bakanlığımızca alınan kararları değerlendirmek üzere, Odalarımız ve Borsamızın da 

katılımıyla 3 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu söz konusu kararları 

değerlendirmiş, İlimiz koşullarına göre gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. 

Buna göre üyelerimizi doğrudan ilgilendiren düzenlemeler şu şekildedir; 

1. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak’la birlikte kentimize de kara ve hava yolu ile 

(toplu ulaşım, özel araç, yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü 

24:00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur. 

 

2. Şehrimizde ikamet edip şehir dışında çalışan ve şehir dışında ikamet edip şehrimizde 

çalışanlar, çalışmaya devam etmeleri durumunda İkametgah Belgesi ve SGK Kayıt Belgesi’ni 

yanlarında bulundurmak şartıyla seyahat edebileceklerdir. 

 

3. Tüm il ve ilçelerimizle birlikte Eskişehir’de de 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 

sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır. 

 

4. İlimizdeki 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 

Ancak 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında doğmuş olmasına karşın; 

 

a. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde olan, 

b.  Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu 

belgeleyenler,  

c. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller 

arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri 

Bakanlığı genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından 

muaftır. 
 

5. Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar istisna kapsamında olduklarını ispatlayacak belgeleri 

(Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi vb.) yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu 

belgeleri ibraz etmek zorundadır. 

 

6. 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; taşıma 

irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile ticari sevkiyatlarını 

gerçekleştirebilirler.  

 

7. Tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için, işletmelere ait araçlarla kendi ticari ürün/malını almak 

üzere boş olarak gidecek araçlar ise işletmeler tarafından oluşturulacak görev izin belgesi ile 



 

 

(Matbu izin belgesi örneğine ulaşmak için tıklayın) kentimize giriş çıkış yapabileceklerdir. 

Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş/çıkış yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 

saat içerisinde 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 gerektiren durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.  

 

8. Ürün/malzeme götürmeyen ancak sözleşme yapmak, anlaşma sürecini yürütmek, ticari 

istişarelerde bulunmak, numune incelemek, montaj yapmak, yapılmış bir sözleşmeye ilişkin 

görevleri ifa etmek vb. amaçlarla, ürün/malzeme olmaksızın seyahat edecek işletme sahipleri 

ve çalışanları, ilgili valilik bünyesindeki İl Seyahat Kurulundan izin alarak seyahatlerini 

gerçekleştirebileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş/çıkış yapanlar, giriş 

amacını gösteren belgeler ile 72 saat içerisinde teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline 

dönebilecektir. Bu şekilde giriş çıkışı sınırlandırılan illere giren araç sürücüleri seyahatleri 

süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektiren durumlarda sosyal 

mesafeye uymak zorundadırlar. 

 

9. Doğalgaz, elektrik, akaryakıt vb. sektörlerde enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu 

malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleştirilmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji 

sektöründe görevli olduklarına dair ilgili üyemiz ya da tedarikçisi tarafından düzenlenecek 

olan sevk irsaliyesi, fatura ya da görev belgesi (Matbu izin belgesi örneğine ulaşmak için 

tıklayın) ile ilimize giriş çıkış yapabileceklerdir.  

 

10. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların 

İlimize giriş-çıkışlarının transit şekilde geçişlerine müsaade edilmektedir. Ancak bu şekilde 

transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları, zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç 

hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmayacaklardır. 

 

11. İlimizde çalışan pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve 

çalışanlarımız, ilgili işyerlerine maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda 

satıcılar için de geçerli olacaktır.  

 

12. Eskişehir Valiliği İl Seyahat Kurulu 09:00-17:00 saatleri arasında Şehirlerarası Otobüs 

Terminalinde faaliyet göstermektedir. 
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