
E-Başvuru Alo 199

Tek Gidiş 36 saat

Başvuru 

Türü

T.C.Kimlik No:

E-Posta Adresi: Cep Telefonu

Şu an bulunduğunuz İl ve Adres:

Sistemde Kayıtlı İkamet Adresi :

Gidilecek İl ve Adres:

Eşi:

Çocuğu:

Annesi:

Babası:

Kardeşi:

Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belge. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) 

VAR YOK

Adı Soyadı:

İmzası:

               Kaymakamlığımız Hayırlı Yolculuklar diler. …../04/2020

Kaymakam a.

Ladik Seyahat İzin Kurulu Başkanı

             İkametgah adresime gittiğimde / döndüğümde 14 gün izolasyon tedbirlerine uyacağımı taahhüt ederim. Uymadığım takdirde idari/adli işlem yapılacağını 

tebellüğ ettim.

         İzin belgesi düzenlenen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız, her türlü koruyucu tedbirleri alarak, kullanmakta oldukları ilaçları ile maske 

ve koruyucu eldivenleri gerektiğinde kullanmak üzere, yanlarında bulundurmaları tavsiye edilmektedir. 

Tarih

İzin Veren

Başvuru Sahibinin

Seyahat Vasıtası

h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış 

doktor randevusu/kontrolü olan,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

c) Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, 

(Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler 

alınacak.)(Terhis Belgesi)

Başvurunun Konusu:

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi:

Seyahat gerekçeleri :

Belge 

Türü

T.C.

LADİK KAYMAKAMLIĞI

SEYAHAT İZİN KURULU- SEYAHAT İZİN BELGESİ

Başvurunun hangi yolla yapıldığı Kurula Doğrudan

Belgenin süresi (Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla 

düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Gidiş Dönüş   72 Saat

Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi

Otobüs Seyahat İzin Belgesi Verilmesi

SEYAHAT İZİN İŞLEMLERİ

7- Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen 

kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00'den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08;00'e kadar yapılabilecek.

8- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat 

edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacak.

Adı - Soyadı:                                                     

Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli 

ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.

Doğum TarihiAdı Soyadı T.C. Kimlik No

Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu: 

Beraberindeki Yakınlarının (Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş) T.C. Kimlik Numaraları, Doğum Tarihleri ve İsimleri: 

f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

d) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 

(5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

BELGESİ

Özel Araç/Plaka

Ticari Araç/ Plaka/Firma/ Şoförün Adı Soyadı/T.C. Kimlik No:

Başvuru Yapılan Taşra Teşkilatı il/ilçe


