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2020 yılının (34) numaralı Kararnamesi 

KIBY’de sağlık emniyetinin korunması için aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

1. KIBY’nin dört ili (Duhok, Erbil, Süleymaniye, Halepçe) ve yerel idari bölgeler arasındaki 

seyahat yasağı 18 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2. KIBY ve IMH kontrolündeki şehirlerarası seyahat yasağı devam edecek olup mahsur kalan 

vatandaşların KIB’ye dönmesi için ikamet ettikleri illerde koronavirüs kontrolü yapılmaları 

şartıyla dönüşlerine izin verilecektir.  

- Musul, Diyala Kerkük’te devlet memuru olan KIB’li vatandaşların mesaisi, görev yaptıkları 

illerde haftada bir gün koronavirüs kontrolleri yapmaları ve yanlarında memur kimliklerini 

taşımaları şartıyla yolda geçişlerinde kolaylık sağlanacaktır. 

3. Hizmet yerlerinin açılması yetkisi, sağlık kurallarının yerine getirilmesi şartıyla valilikler ve 

yerel idare sorumlularına verilmiştir. 

4. Açılmasına izin verilen hizmet yerlerinin sağlık kurallarına riayet etmeleri, maske ve eldiven 

takmalarının yanı sıra, bir buçuk metre sosyal mesafenin de korunması gerekir. 

5. KIBY’de ikamet eden IMH emniyet kurumlarındaki görevliler, görev değişimi yapmaları için 

aşağıdaki mekanizmaları uygulamaları gerekir: 

-Görev değişimi yapılmadan 48 saat önce isim listelerinin Bağdat’taki KIBY Temsilciliği’ne 

göndermeleri. 

-İsim listelerinde düzenleme yapılması amacıyla Bağdat’taki KIBY Temsilciliği’nden KIBY 

İçişleri Bakanlığı’na gönderilecektir. 

-KIBY’deki emniyet güçlerinin iller arasında görev değişimi yapmadan 24 saat önce KIBY İçişleri 

Bakanlığı’nda düzenleme yapılması amacıyla isim listelerinin valiliklere ve yerel idarelere 

gönderilmeleri gerekir. 

6. Ticari alışverişler önceki belirtilen kararnamelerdeki talimatlara göre devam edecektir. 

7. İller ve özerk idare sınırları arasında acil durumlarda seyahat etmek isteyen vatandaşların 

(moi.gov.krd) web sitesindeki form bilgilerinin doldurulması kuralına devam edilecektir. 
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8. KIBY’nin tamamında ajanslar, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşları, koalisyon güçleri ve 

diplomatların geçişleri yasak kapsamı dışında olup, KIBY Dış İlişkiler Departmanı’nın 

uluslararası kuruluşlarının iller arasındaki izinleri ve geçişlerini kolaylaştıracaktır. 

9. Sınır kapıları (Pervizhan, Başmak, Hacı Omran, İbrahim Halil, Sarzerin, Sayran Band, Kele, 

Tawela, Pişta, Şuşme) ve Uluslararası Erbil ve Süleymaniye Havaalanları yolcu geçişlerine kapalı 

olacaktır. KIBY İçişleri Bakanlığı izni olmadan yurt dışından KIBY’e giriş izni verilmeyecektir. 

Vatandaşların, KIBY’ye dönmesi için KIBY İçişleri Bakanlığı’ndan izin alarak girenler ikamet 

ettikleri il veya özerk idare sınırları içerisinde karantinaya alınacaklardır. Sağlık talimatlarının 

yerine getirilmesi amacıyla Operasyon Birimleri emniyet güçleri tarafından yurt dışından dönen 

vatandaşların geldikleri sınırdan alınıp ikamet ettikleri bölgede belirlenen süre içerisinde 

karantinaya alınmaları gerekecektir. 

10. Yukarıda belirtilen 9. Madde dışında:  

-İbrahim Halil sınır kapısı Türkiye’de mahsur kalan öğrencilerin KIBY’e geri dönmeleri 

için haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri 8.00- 00.00 arasında açık kalacaktır. 

Türkiye’den KIBY’ye dönen merkezi ve güney illerinde ikamet eden öğrenciler Musul 

sınırına gönderileceklerdir.  

- Hacı Omran ve Başmak sınır kapıları İran’da mahsur kalan öğrencilerin KIBY’e geri dönmeleri 

için haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere 8.00- 00.00 arasında açık 

tutulacaktır.  

-Yukarıda belirtilen sınır kapıları açılmadan 24 saat önce bulundukları devlette mahsur 

kalanların düzenleme yapılmak kaydıyla isim listelerinin KIBY İçişleri Bakanlığı’na 

göndermeleri gerekmektedir. 

11. - KIBY okullarında, enstitülerde ve üniversitelerde öğretmenlik yapan yabancı 

uyruklular KIBY oturma iznine sahip olmaları ve ilgili bakanlıkların teyidiyle yurt dışından 

KIBY’e geri dönmelerine izin verilecektir. 

-Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla yabancı yatırımcılar, tüccar ve 

bankada çalışanlara KIBY’ye geri dönmelerine izin verilecektir. 

12. - KIBY dışındaki Irak pasaportlu vatandaşlar yurt dışından yukarıda belirtilen şartları 

sağlamaları kaydıyla, kara veya havayoluyla dönüş işlemleri KIBY Dış İlişkiler Departmanı 

(DFR) tarafından düzenlenecek olup, karantina masraflarını kendileri karşılayacaklardır. 

- Eğitim amacıyla yurt dışında bulunanlar karantina masraflarını ödeyeceklerdir. 

-Yurt dışına iki ay önceden tedavi olmak için seyahat eden vatandaşlar karantina masraflarını 

kendileri ödeyeceklerdir. 
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- Yukarıdaki maddelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla yabancı uyrukluların kara 

ve havayoluyla KIBY’e dönmeleri halinde karantina masraflarını ödeyeceklerdir. 

13. Bu kararname 10.05. 2020 tarihi itibariyle gece saat 00.00’da yürürlüğe girecektir. 

 

                                                                İmza 

                                                                                          KIBY İçişleri Bakanı 

                                                                               Rebar Ahmet 
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