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T.C. 

ARDAHAN VALİLİĞİ 

İl İdare Kurulu   

 

KARAR NO          :22 

KARAR TARİHİ :28.03.2020 

 

 

İl İdare Kurulu Vali Mustafa MASATLI başkanlığında; Vali Yardımcısı Salih 

KALKAN, Defterdar Doğan ADIGÜZEL, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BULUT, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürü Ulaş KARACA, İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan ÖZDEMİR, İl Tarım ve 

Orman Müdür V. Dr. Turgay ŞİŞMAN’ın iştirakiyle 28.03.2020 tarihinde saat 19.00’da 

toplandı. 

 

K A R A R   

 

        Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs 

(Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı 

bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının 

engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi 

gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. 

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarihli 

ve 89780865-153-6009 sayılı genelgesine istinaden alınan 28.03.2020 tarihli ve 21 sayılı İl 

İdare Kurulu kararına ek olarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

28.03.2020 tarihli ve 89780865-153-6010 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere, geline 

noktada uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar 

verilmiştir;  

 

Bu kapsamda;  

1) Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00 

saatinden itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecektir. Bu nedenle Türk 

Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan 

vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin 

vermeyeceklerdir.  

 2)Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak İçişleri 

Bakanlığının 28.03.2020 tarihli ve 89780865-153-6009 sayılı genelgesinde belirtilen;   

a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,  

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,  

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan 

vatandaşlarımız,  

“Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat 

edebileceklerdir.  

3)Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve 

tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin 

kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası 

seyahat edebileceklerdir.  

4) Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile 

kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama 

bulunmamaktadır.  
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5)Bahse konu genelgede: “Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı 

mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı 

işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacaktır. Oluşturulan 

kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan 

vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacaklardır.” denildiğinden; 

28.03.2020 tarihli ve 21 sayılı İl İdare Kurulu kararının 4. Maddesinde oluşturulan “Seyahat 

İzin Kurulu” uçak ile yolculuk yapacaklara “Seyahat İzin Belgesi” düzenlemek için de 

görev yapacaktır. 

6) Seyahat İzin Belgesi Talepleri; otobüs ve hava yolu seyahatleri için 

düzenlenecektir.  

7)Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;  

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,  

b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı 

Merkezi,  

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru” sistemi, üzerinden alınacaktır.  

8) Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin 

değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacaktır.  

9)Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, 

telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla 

bildirilecektir.  

10) Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların 

listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecektir.  

11) Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda 

paylaşılması için Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli 

sistem kurulacaktır.  

12) 199 Çağrı Merkezi ve “İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene 

kadar gelecek olan seyahat izin belgesi talepleri Başvuru Masalarından karşılanacaktır. 

13)Ayrıca; Ardahan otogarında atıl durumda bulunan bürolar ile otobüs firmalarınca 

kiralanan ancak kullanılmayan veya birden fazla kiralama yapılan bürolar kornavirüs 

mücadelesi sonuçlanıncaya kadar Ardahan-Kars arası çalışan havayolu servisine ait küçük 

otobüsler ile lçe merkezinden Ardahan Merkezine taşımacılık yapan minibüslere Ardahan 

Belediyesince tahsis edilerek kullanılacaktır. 

14-Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden 

olacak ya da internet tabanlı (yol arkadaşım v.b.) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her 

türlü durum önlenecektir. 

15-Marketlere ve pazaryerlerine çocuklar alınmayacaktır.  

 

 Yukarıda yer alan kararların alınmasına, 28.03.2020 günü oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

        BAŞKAN                   ÜYE                            ÜYE          ÜYE 

 

Mustafa MASATLI      İl Huk.İşl. Müd.         Doğan ADIGÜZEL               Erhan BULUT 

           Vali                       ( Münhal )                   Defterdar                   İl Milli Eğitim Müdürü  

 

              ÜYE                                      ÜYE                                          ÜYE 

 

       Ulaş KARACA                   Dr. Erkan ÖZDEMİRDr.               Turgay ŞİŞMAN 

Çevre ve Şehircilik İl Müd.           İl Sağlık Müdürü                 İl Tarım ve Orman Müdür V. 


