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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

 

Sayı   : 89780865-153- …/…/2020 

Konu : 65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin  

Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk. 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi : (a) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgemiz. 

(b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz. 

 

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; 

İlgi (a) Genelgemiz ile 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip 

vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, ilgi (b) Genelgemiz ile 81 

ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa 

çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır. 

 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik ilgi (a) Genelgemiz ile alınan sokağa çıkma 

kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik 

vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 04.04.2020 

tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulundurularak; 

1) İlgi (a) Genelgemiz ile 81 ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 

ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 

10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

2) İlgi (b) Genelgemiz ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 

13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 

11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 

etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine, 

karar verilmiştir. 

Bu kapsamda Valiliklerimizce,  

 İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 

nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması, 

 Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 

57 ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 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, 

 Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat 

aralığı dışında ilgi (a), (b) Genelgeler kapsamında 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik 

hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın 

geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli 

tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması,  

 Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

  Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. 

 

 

 Süleyman SOYLU 

Bakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAĞITIM : 

Gereği:  Bilgi: 

81 İL VALİLİĞİNE 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

CUMHURBAŞKANLIĞINA 

ADALET BAKANLIĞINA 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 

HİZMETLER BAKANLIĞINA 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞINA 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 

TİCARET BAKANLIĞINA 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 

BAKANLIĞINA 

 


