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VEFA NEDİR? 

65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi 

kapsamında ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 

vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

Vali/Kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubunun 

kullanacağı uygulamadır. 

1.  KULLANICI GİRİŞ EKRANI 

Bilgisayardan ki herhangi bir tarayıcı(Chrome, Explorer, Firefox, Yandex vb) açılarak 

adres çubuğuna, https://112vefa.ng112.gov.tr/NG112-Destek/acil-destek/login.xhtml 

yazılarak klavyeden “ENTER” tuşuna basılır. 

 

Açılan ekranındaki “Kullanıcı Adı” alanına T.C. Kimlik Numarası, “Şifre” alanına da  

Parola yazılarak “Bağlan” butonuna tıklanır. 

 

 

https://112vefa.ng112.gov.tr/NG112-Destek/acil-destek/login.xhtml
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2. DHMI 

2.1. İzin Kontrol  

Herhangi bir vatandaş için daha önce seyahat izni talebinin olup olmadığı, olmuş ise onaylanıp 

onaylanmadığı bilgisinin sorgulanabildiği ekrandır.  

 

Bu ekranda yer alan “TC No” alanına, sorgulama yapılacak olan vatandaşın TC Kimlik Numarası 

yazılarak “Onay Kontrol” Butonuna tıklanır ve TC Kimlik Numarası girilen vatandaşın daha önce 

herhangi bir seyahat izni talebinin olup olmadığı, eğer olmuş ise onaylanıp onaylanmadığı 

görülebilir.  

Ayrıca bu ekrandan yalnızca Onaylanan Seyahat İzin Belgesinin çıktısı da alınabilmektedir.  

 

2.2. Yeni Seyahat İzni 

Yeni bir izin belgesinin doldurulduğu ve ilgili birime onaya gönderildiği ekrandır.  

 

 

“Yeni Seyahat İzni” butonuna tıklanınca aşağıdaki ekran açılmaktadır.  
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“Yeni Seyahat İzni” butonuna tıklandığında açılan ekranda seyahat izni isteyen kişinin TC 

Kimlik Numarası girilerek “KPS’den Getir” Butonuna tıklandığında, sistem tarafından NVI’den 

vatandaşın bilgileri getirilir. Sonrasında diğer alanlarda doldurulduktan sonra “Kaydet” 

Butonuna basılmasının ardından izin belgesi onay için ilgili kuruma(DHMI, Otobüs İşletmeleri) 

düşer ve vatandaşa da izin talebinin oluşturulduğuna dair sistem tarafından aşağıdaki 

bilgilendirme mesajı gönderilir..  
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Sonrasında ilgili kurumun, seyahat izni talebini onaylaması ya da reddetmesi durumunda yine 

vatandaşa sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajı gidecektir. Her iki durumda da sistem 

tarafından gönderilecek olan mesajlar aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

2.3. Seyahat İzinleri 

Yeni gelen, kabul edilen ve reddedilen izin taleplerinin listelendiği ekrandır.  

 

2.3.1. Aktif Talepler 

Yeni gelen taleplerin olduğu sekmedir. Henüz onay verilmemiş ya da reddedilmemiş taleplerdir.  

 

Her bir talep için ”Görevi Üzerine Al” butonuna tıklandıktan sonra  “İşlemler” sekmesi altındaki 

“İşlem Yap” butonuna tıklayarak seyahat izni talebi için detaylar görüntülenebilir, gerekli 
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açıklama girilerek(Girilen açıklama vatandaşa sms olarak yollanır) ONAYLANABİLİR  ya da 

REDEDDİLEBİLİR. Talebe ilişkin işlem geçmişi görüntülenebilir. 

 

Seyahat izni talebinin onaylanması ya da reddedilmesi durumunda vatandaşa gönderilecek olan 

mesajlar aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

2.3.2. Kabul Edilen Talepler 

Kabul edilen seyahat izni taleplerinin listelendiği ekrandır. Talebe ilişkin detaylar ve işlem  

geçmişi görüntülenebilir. 

 

Ayrıca taleplerin pdf ve excel dosyası olarak çıktıları alınabilir. 

 

2.3.2. Reddedilen Talepler 

Reddedilen seyahat izni taleplerinin listelendiği ekrandır. Talebe ilişkin detaylar ve işlem geçmişi 

görüntülenebilir. 
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Ayrıca taleplerin pdf ve excel dosyası olarak çıktıları alınabilir. 

 

2.3.4. İstatistikler 

Durumlarına göre seyahat izin talebi sayılarının ve kullanıcı sayılarının yer aldığı ekrandır.  

 

 

3. SİSTEMDEN ÇIKIŞ  

Kullanıcı ekranın sağ üstünde bulunan “Güvenli Çıkış” butonuna tıklayarak sistemden çıkış 

yapabilir. 

 


