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18 Yaş Alh ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin
Sokağa Çıkma Kısıtlaması

oDALARA 2o2ol8o sAYıLı GENEIGE
Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının
düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyIa; İçişleri Bakanlığı tarafından
29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı genelge yayımlanmıştır.

-

Bu çerçevede, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki;

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici,
serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, akiif sigortalılıklarını gösteren 5GK hizmet
belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriy|e belgeleyenlerin sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulması,

-

Gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için
sokağa çıkma kısıtlamasının kaldınlması,

-

Çocuklanmız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım
evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi,

-

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın;
31

-

.05.2020 Pazar günü 1 4.00 - 20.00 saatleri arasında,

0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin;
03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü ']4.00 - 20.00 saatleri arasında,

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı
çıkabilmeleri kararlaştırılmıştır.
Yukanda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından;

-

1/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 2't ve 72'ncı maddeleri
uyannca yukanda belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınacak,
İl İdaresi Kanununun

1

-

Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlanyla seyahat edecek olan vatandaşlarım ızın
otogarlarda oiuştu rabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlanna ilişkin tedbider planIanacak,

_

Ayrıca belirtiIen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci
maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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