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ilge Hrfzrssrhha Kurulu I l/0512020 tzrihinde, Kaymakamhk Makamtnda, Kaymakam Dr.
Yusuf Giikhan YOLCU baqkanhfrnda, aga$rda isim ve unvanlan yazrh bulunan iiyelerin igtiraki ile
toplanmrgtrr.

Tiim diinyada devam eden Koronavirtis salgrnr ile miicadele kapsamrnda iilkemiz gegitli tedbirler
almlgtrr. Stiz konusu tedbirlerden biri olarak ilgemize girig-grkrglara krsrtlamalar getirilmigtir.
Gelinen siiregte, 1l Mayrs 2020 giinii Sayrn cumhurbagkanrmrz Bagkanhlrnda toplanan
Cumhurbagkanhlr Kabinesinde salgtntn seyrine iligkin yaprlan delerlendirme ve Bilim Kurulunun
iinerileri sonucunda; seyahat krsrtlamasmrn I I Mayrs 2020 Pazartesi, saat 24.00'dan itibaren ilgemizde
devam etmesine karar verilmigtir.
Cumhurbagkanhfir Kabinesinde ayrrca 2020 yrh ilk kesim yag gay hasadr ile ilgili olarak seyahat

talebinde bulunan vatandaglanmza a;afirdaki gartlar gergevesinde seyahat izin belgesi verilmesi
suretiyle ya; 9ay hasadrnrn yaprldr[r Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine gidebilmelerine imkan
verilmesi kararlagtrrrlmrgtrr. Buna giire;
l-$ehir girip/grkg krsrtlamasr uygulanan ilgemizde ikamet eden ve QAYKUR'a kayrth bulunan gay

iireticisi vatandaglanmtz, 2020 yrh ilk kesim yag gay hasadr igin gay bahgelerinin bulundulu itlere
Seyahat izin Belgesi almak gartr ile seyahat edebileceklerdir.
2-Qay iireticisi vatandaglanmtz gay hasadr igin Seyahat izin Belgesi almak iizere; elektronik onamda
e-devlet, igigleri Bakanlrlt e-bagvuru sistemi ve ALO 199 Vifa Sosyal Destek Hattr iizerinden
14.05.2020 Perqembe giinii, saat 09.00'dan itibaren talepte bulunabilecektir.
3-seyahat izin Belgesi diizenlenen gay iireticileri 19.05.2020 Sah giinii, saat 24.00'dan itibaren
bulunduklan illerden ayrrlabileceklerdir.
4-Seyahat l2in Belgesi almak igin sadece QAYKUR'a kayrth gay iireticileri bagvuruda
bulunabilecektir.

.5-Qay iireticileri, zorunlu refakatindekiler ve gay iireticilerinin ulagrmrnr saf,layacaklarla ilgili Seyahat
izin Belgesi diizenlenmesi igin talepte butunabiteceklerdir.
6-Qay iireticisi/miistahsilleri, bagwru esnasrnda gay hasadr igin gittikleri illerde 14 giin boyunca
ikametleri, gay bahgesi ile gay teslim alanr drgrnda bulunmayacaklarrna, iglerini yiiriitiirken sosyal
izolasyon kurallanna uyacaklanna, gay ahm merkezlerinde maske takacaklanna iligkin taahhiitte
bulunacaklardrr.
6-seyahat izin Belgesi talebinde bulunanlar bu gartlan kabul etmig sayrlacaktrr.
7- Covid-19 sorgulamasrnda problem olmayan gay iireticilerinden talepleri uygun giiriilenlere otomatik
olarak tek yiin gegerli olacak Seyahat izin Betgesi dtizenlenecektir. Seyahat izin Belgesi
di.izenlenenlerin 30 giin boyunca gittikleri illerde kalmalan esas olacaktrr. (Qay miistahsillerinin
ulagrmrnr saflayacaklar 72 saat iginde geri d6nebileceklerdir.)
8- Izin ba5vurularr kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksrzrn krsa mesaj servisi (SMS)
ile bilgilendirme yaptlacaktrr. Aynca seyahat izni verilenlerin bilgisi vang iline bildirilecektir.
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