
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENELGE 
Sayı: 001-1.631                                                                                Tarih: 22.03.2020                 

Konu: T.C İçişleri Bakanlığının 22.03.2020  

            Tarihli Ek Genelgesi 

                                                             

 

DİŞHEKİMLERİ ODASI  BAŞKANLIĞINA 
 

65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, 

KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile 

bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar, 21 Mart 2020 saat 24.00’den sonra 

ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları 

ile seyahat etmeleri  sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklayan 21.03.2020 tarihli  

Genelgesine ek olarak çıkarılan ve sokağa çıkmada bazı istisnaların getirildiği  İçişleri 

Bakanlığının 22.03.2020 tarihli " Ek Genelgesi" ekte gönderilmiştir. 

 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

Gülay Özdoğan  

Türk Dişhekimleri Birliği 

                                                                                          Genel Sekreteri 
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T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

 

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi 
 

                                                             22.03.2020 

 

Bakanlığımız 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya 

konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi 22 Mart saat 01.00’da valiliklere 

gönderdi. Valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için 

uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnalar belirtildi. 

  

Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama 

getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev 

nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki 

aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar 

hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, 

belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu 

görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından 

yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi. 

  

Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti 

dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 

112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.  

  

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. 

Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri 

belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim 

edilecek.  

 

İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci 

vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu tarafından yönetilecek. Bu 

grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından 

yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda 

görevlendirilecek tüm kamu/sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu 

görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak.  

  

Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması 

sürecinde valilik/kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi 

görevini üstlenmek için görevlendirilebilecek.  

  

Bakanlığımızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık kapı yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri ivedi alacak. 

  

Bakanlığımızın valiliklerden uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede ve gereken hassasiyetle 

eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi. 


