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                                         VAN VALİLİĞİ’ NİN 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı kararı 

 

 28.03.2020 tarihinden itibaren hafta içi ve hafta sonu olmak üzere virüsle mücadele 

sonuçlanıncaya kadar, il/ilçelerimizde mesire ve ören yerlerinde, park ve bahçelerde, 

baraj ve gölet kenarlarında piknik ve mangal faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. 

 İlimiz ve ilçelerimizde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin 

kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı 

çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak, söz konusu anonslarla ilgili 

olarak İl/İlçe Müftülükleri tarafından camiler hassasiyetle denetlenecektir. 

 Kolluk görevlileri tarafından cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal 

hareketlilik içinde olan kişilerin evlerinde kalmaları konusunda uyarılacaktır. 

 İlimizdeki çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler 

ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin 

aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları 

kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların sokağa çıkma yasağının 

başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 

yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 

34 üncü maddesi kapsamında araç muayeneleri ertelenmiştir ve anılan mevzuat 

hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. 

 PTT, Banka ATM’leri önlerinde ve market alışverişlerinde sosyal mesafeye dikkat 

edilmesi sağlanacaktır. 

 65 yaş ve üstü maaş ödemelerini yapmak üzere ilgili Vefa Sosyal Destek Grupları 

tarafından kolluk görevlilerine yardımcı olmak üzere öğretmen ve imamlardan destek 

alınacaktır. 

 Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile sosyal hareketliliği engellemek üzere tüm 

hasta ziyaretleri durdurulacak, sadece refakat gerektiren durumlarda Hastane yönetimi 

tarafından uygun görülen hastalara verilecek bir refakatçı kartı ile hasta refakatleri 

sağlanacaktır. 

 Hastane girişlerinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik kontrolleri 

sağlanacaktır. 

 Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile belirlenen sosyal mesafe ve diğer sağlık 

uyarılarına ilişkin afişler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak ve 

billboardlarda ilan edilecektir. 
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 Market ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacaktır. 

 İstanbul’dan ilimize gelen tüm vatandaşlar 14 gün süre ile gözlem altında tutulacak ve 

gözlem altındaki kişilerin belirtilen kurallara  uyup uymadığının sürekli olarak kolluk 

görevlilerince kontrol edilecektir.  

 

 İlimizin giriş ve çıkışlarında 24 saat esaslı güvenlik kontrol noktaları oluşturulacak ve 

İhtiyaç duyulan yerlerde yol şeridi tek şeride düşürülebilecektir. 

 İlimizdeki arama noktalarında İlimize giriş/çıkış yapan tüm vatandaşlardan İl Sağlık 

Müdürlüğünün istediği bilgileri almak kaydı ile imkân dâhilinde İl Sağlık Müdürlüğü 

görevlileri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yetersiz olduğu durumlarda kolluk 

kuvvetleri tarafından ateş ölçüm kontrolleri yapılacak ve bilgiler düzenli olarak İl 

Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

 İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli güvenlik 

tedbirleri alınacaktır.  

 Uçak Seferleri İle İlgili Olarak ; 

 Hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular 29.03.2020 tarih ve saat 06:00’ 

dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. 

 Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarının seyahat izin 

belgesi almayan hiçbir vatandaşa bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat 

etmelerine izin vermeyecektir. 

 Hali hazırda uçak seferlerine devam eden havaalanımızda, havaalanı mülki 

idare amirinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, Emniyet Müdürlüğü, 

Havaalanı İşletmesinin temsilcilerinden oluşan Seyahat İzin Kurulu’  

oluşturulacaktır. 

 Oluşturulan kurulun 28.03.2020 tarihi ve saat 20:00’ den itibaren belirtilen 

şartlara uyan vatandaşlarımıza Seyahat İzin Belgesi düzenlemesine 

başlayacaktır. 

 

 Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece 

yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün 

içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların 

Seyahat İzin Kurulu’ndan seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat 

edebilecektir. 

 Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve 

tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından 

belgelendirenler, seyahat izin kuruluna başvuracak ve bu talebin ilgili kurulca 

uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecektir. 

 Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile 

kamu hizmeti yürütenler görevleri çerçevesinde seyahat edebilecektir. 
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 Seyahat izin kurulunca hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların 

listesi uçuşun gerçekleştirildiği İlin Valiliğine gönderilecektir. 

 Seyahat İzin Belgesi talepleri hava yolu seyahatleri için düzenlenecektir. 

 

 Kapsam dahilindeki vatandaşlar izin taleplerini; 

 

 Uçak ile yapılacak yolculuklar için, ilgili kurullarca havaalanında 

oluşturulan Başvuru Masasın’nda 

 İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen Alo 199 Çağrı Merkezi’nce, 

 İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

 

 İlgili Seyahat İzin Kurulu tarafından karara bağlanan Seyahat İzin Belgesi 

talepleri bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuru 

sonuçları ise vatandaşlara mail, mesaj veya telefon ile bildirilecektir. 

 

 Otobüs Seferleri İle İlgili Olarak ; 

 İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi ve saat 17:00'den itibaren, ancak 

Valilik izni ile yapılacaktır.  

 İller arasında otobüsle seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar Valilikçe 

oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi 

talebinde bulunacak, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat 

güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin 

belgesi" düzenlenecektir.  

 Otobüsle seyahat için kurulan Seyahat İzin Kurulunun belirlenen kamu 

görevlisinin başkanlığında, emniyet/jandarma, belediye, otogar sorumlusu ve 

ilgili meslek odası temsilcilerinden oluşacak, bu kurul otogarda görev yapacak 

ve bu amaçla görevin niteliğine uygun yerler tahsis edilecektir. 

 Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler 

tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması 

yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir. 

 Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları 

oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatleri 

başlatılacaktır. 

 Otogarlarda görev yapacak tüm personel rutin aralıklarla sağlık kontrolünden 

geçirilecektir. 

 Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında sadece İl 

otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin 

verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecektir. 

 Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri durdurulmuştur. 

 Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, ilgili kurumlarca hijyen 

kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak 

faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. 
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 Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece 

yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün 

içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların 

otobüsle şehirlerarası yolculukları Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir. 

 Seyahat İzin Kurulunca, otobüs ile yolculuk yapmasına izin verilen 

vatandaşların telefon numaralarının, gidecekleri yerlerdeki adreslerinin ve 

belirtilen yolcu listeleri gidilecek İlin Valiliğine bildirilecektir. 

 Seyahat İzin Belgesi talepleri otobüs seyahatleri için düzenlenecektir. 

 İlimizden başka il ve ilçelere giden, başka il ve ilçelerden ilimize veya 

ilçelerimize gelen her türlü toplu taşıma araçları (midibüs, minibus vb.) bu 

hükümlere tabi olacaktır. 

 Kapsam dahilindeki vatandaşlar izin taleplerini; 

 

 Otobüs ile yapılacak yolculuklar için, ilgili kurulca Otogarda oluşturulan 

Başvuru Masası’nda 

 İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen Alo 199 Çağrı Merkezi’nce, 

 İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

  m. bendi kapsamındaki toplu taşıma araçları ile yapılacak yolculuklar 

için; İlimiz İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerimizin Valilikçe 

oluşturulan Sehayat İzin Kurulunca, diğer ilçelerimizin ise 

kaymakamlıklarda oluşturulacak Sehayat İzin Kurullarca  yapılacaktır. 

 

 İlgili Seyahat İzin Kurulu tarafından karara bağlanan Seyahat İzin Belgesi 

talepleri bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuru 

sonuçları ise vatandaşlara mail, mesaj veya telefon ile bildirilecektir. 

 

 Taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden 

olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtası ile yapılacak 

yolculuklar önlenecektir. 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.  

 

 

  

 


