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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı emri ile
Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,
sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılımı hızını kontrol altında tutma
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik,maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den
itibaren geçerli olacak şekilde; 27.11.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yeni Koronavirüs tedbirleri
kapsamında yapmış olduğu soru cevap kısmında ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 25.11.2020
tarihinde 20 yaş altı lisanslı sporcuların belirli saatlerde sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları
muafiyetine ilişkin duyurusunda ''Federasyonların takvimlerinde ilan ettiği Türkiye Şampiyonası
müsabakalarına, tüm branşlardaki milli sporcu seçmelerine, olimpik branşlarda olimpiyat barajı almak
üzere yapılan sportif faaliyetlere ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor projesine katılacak 20 yaş altı
lisanslı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir
belgeyi ibraz etmek kaydıyla, müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil olmak üzere bu
faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf olup ve yanlarında veli/vasi
bulunmaksızın şehir içi ve şehirşer arası seyahat edebilirler'' denilmektedir.
Bu nedenle sporcu lisans vize ve transfer yönetmeliğinin 4.maddesinin k bendinde ''Sporcu
lisansı: sporcunun, spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesine imkan veren izin belgesidir.'' ve
j bendinde yer alan ''Sporcu kartı: kişinin, zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ve eğlenmek amacıyla
spor yaptığını gösteren belgedir'' tanımları kapsamında; 20 yaş altı lisanslı sporcuların belirli saatlerde
sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları muafiyeti 2020-2021 sezonu için ilgili spor federasyonlarına bağlı
aktif sporcu lisansı bulunan kişiler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü spor projeleri, kurs
ve diğer spor etkinliklerine katılan kişileri kapsayacaktır.
Yukarıda belirtilen talimatlara ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, özel beden eğitimi ve spor
tesisleri, spor faaliyetlerinin yapıldığı ilimiz sınırları içerisinde bulunan diğer tüm spor
tesislerinde hassasiyetle uyulması hususlarında,
Gereğini rica ederim.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne
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