
 

 

 

T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Sayı : E83362133041.99 

Konu: 65 Yaş Üstü Avukatların Toplu Ulaşımla 

Seyahatleri Hk. 

 

 
DAĞITIM 

 

 
İstanbul Barosu Başkanlığının 65 yaş üstü avukatların toplu ulaşımda seyahatleri 

hakkındaki 14.01.2021 tarihli ve 79 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir. 

Konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan; 

a- 18.11.2020 tarihli ve 104 No.lu kararın 4. Maddesinde; “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 

gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve 

sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup 

(işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), 

bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının 

kısıtlanması” 

b- 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın B.3 maddesinde; “65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı 

vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığının ve 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ve bu 

doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 18.11.2020 tarihli ve 104 No.lu kararı  ile 

belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım 

araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması” 

c- 15.12.2020 tarihli ve 113 No.lu kararın 3. Maddesinde “Sokağa çıkma kısıtlaması 

uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye; Zorunlu 

müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla 

avukatların eklenmesi” hükümleri bulunmaktadır. 

Yukarıda zikredilen karar hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzeri olup 

fiilen avukatlık hizmetini icra eden kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma  

kısıtlamasından muaf oldukları mütalaa edilmekte olup bu bağlamda gerekli işlemler yapılarak, 

İstanbul Barosu Başkanlığına ve Valiliğimize bilgi verilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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