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İigı : a; 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgeırriz.
b\ $.06.2020 taı,il-ıli ve 913B sayıh Genelgemiz.

Tüm Diinya'da etkisi görülen Covid-19 salgrnının, toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısmdan olrışhırduğu riski yöneıebilmek adına hayatm her alaıına yöıelik tedbirleı Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri. Sayııı Cuınlııııbaşkarumrzrn talimatları
doğıultusrında alınmakta ve uygulanmaktadır.

Bu çe:çevede; ilgi (a) Genelgemizle o tarihte sokağa çıkma kısıllaması devam eden 18

yaş ve altı çocuklanmlz ve gençlerimizin yanlannda velilvasisinin bulunnıas1 şartı ile seyahat

izin belgesi almaksızın şehir içi ı,e şehirlerarası .volcultrk yapabilecekleri, ilgi (b)

Genelgemizle 18 yaş altı çocuk ye gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasıı-ıın,
ebevelnleri refakatiırde olmalan şartıyla tiimüyle kaldınlması hususlan düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, başta §ağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılaıı
görüşnıeler soırucunda;

- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehiı içi ve şehillerarası seyalıatlerinde
yaırla:ında veli/vas isi b ulunnras ı şaılınııı kaldmlınası,

- Bu kapsamdaki çocuk ve gençleriıniziı, karayolu, deıniryolu, deniz veya hava yolıı ile
yapacakları seyahatleıin ilgili mevzuat hükümleriyle belirleıen (pandemi süreci öncesinde

olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması,
- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimiziır seyahatleıinde de toplrı

taşınra araç|ar|nayönelik Bakanlığımızca çıkaıı\mış oian Genelgeler ile Koronavi:üs Bilim
Krırulu Rehberinde yer alan hususlara rıayel edilmesi,

gerektiği değerlendirilmişti:.
Vali/Kaymakamlarca yukaırda beliıtilen konuya ilişkin 5442 sayıIı ]1]daresi Kanrııunrrn

11/C maddesi ile l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kaıuırunun 27 nci ve 72 nçi maddeleri

uyannca gerekli kararların ivedilikle alınması, rıygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

veıilmemesi ve mağduıiyete ıeden olunmaması husrısunda;

Bilgi ve gereğini öneınle aTzye rica ederim.
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