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İlgi yazı ile Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 
riskli konumda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan
vatandaşlarımıza yönelik tedbirler bildirilmiştir. 

Söz konusu tedbirler aşağıdaki hususlar ile birlikte uygulanacaktır: 
-İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik

rahatsızlığı olan vatandaşlarımız arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin 
niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine 
ihtiyaç duyulacak, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il 
müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu 
hizmeti yürütenler (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç), valilik/kaymakamlıklar 
tarafından yasaklama/kısıtlama kararı kapsamı dışında bırakılabilir. 

-İlgi yazı kapsamında olan vatandaşlarımızdan 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 iletecekler, bu talepler 
valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip edilecek ve 
uygun görülenler için; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek 
düzenlenecek Ek'te yer alan " Seyahat İzin Belgesi " talep sahiplerine kolluk birimleri 
tarafından teslim edilecektir. 

-İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının
karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" 
tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir 
kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir. Valilik ve 
kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu/sivil görevlilere 
görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri ve görev alanları ilgili mahalle 
muhtarlarıyla paylaşılacaktır. 

-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 
ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan "Açık 



Kapılar", Vefa İletişim Merkezi görevini üstlenmek için görevlendirilebilir. Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığımız Açık Kapı yazılımı tüm ilçelere yaygınlaştırılmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri ivedi alacaktır. 

Valilerimizin uygulamayı yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmesi ve gereken 
hassasiyetin eksiksiz şekilde gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica 
ederim. 

Ek: Seyahat İzin Belgesi 




