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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 

  

Sayı   : 15353251-952.03.03.05- E.4627 10/07/2020 

Konu : 18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın  

Seyahati Hk. Valilik Emri (20) 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

VALİLİK EMRİ 

(20) 

 

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/05/2020 tarihli ve 8558  

      sayılı Genelgesi. 

   b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10/06/2020 tarihli ve 9138  

      sayılı Genelgesi 

  c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10/07/2020 tarihli ve 11173    

      sayılı Genelgesi. 

 

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

alınmakta ve uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının ilgi (a) Genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 

18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin 

belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri; ilgi (b) Genelge ile de 18 yaş altı 

çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla 

tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.  

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi (c) Genelgesi ile söz konusu 

kısıtlamaların kaldırıldığı bildirilmiş olup, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin; 

-Şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılması,  

- Karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat 

hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılması,  

- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma 

araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu 

Rehberinde yer alan hususlara riayet etmesi kararlaştırılmıştır. 

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine göre iş bu Valilik Emrinin uygulanması ve konu hakkında 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim. 

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 

 

                        Fuat GÜREL 

                              Vali 
DAĞITIM : 

 Vali Yardımcılarına 

İlçe Kaymakamlıklarına 

İçişleri Birimlerine 

Kamu Kurumlarına 

 

 
 


