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T.C. 

ARDAHAN VALİLİĞİ 

İl İdare Kurulu   

 

KARAR NO           :21 

 KARAR TARİHİ :28.03.2020 

 

 

İl İdare Kurulu Vali Mustafa MASATLI başkanlığında; Vali Yardımcısı Salih 

KALKAN, Belediye Başkanı Faruk DEMİR, İl Jandarma Komutanı Selçuk ÖZDEM, İl 

Emniyet Müdürü Ünsal HAYAL, 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, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ulaş 

ŞENTÜRK ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fırat ÖRS’ün iştirakiyle 28.03.2020 tarihinde 

saat 09.00’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 yazısında belirtildiği üzere; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını 

engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı 

yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur: 

 

1-Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 

saat 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir. 

2-Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak 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 şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile 

gerçekleştirilebilecektir. 

           3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların 

koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi 

talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve 

süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecektir. 

          4 Seyahat İzin Kurulu; Ardahan Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü İsmail ASLAN 

başkanlığında, Komiser yardımcısı Bülent BIYIK, Belediye Başkan Yardımcısı Murat 

ZORBA, Otogar Sorumlusu Turgut GÜZEL ve Şoförler Odası Başkanı Asım ÖZER’ den 

oluşturulmuştur. Bu kurul otogarda görev yapacaktır. Bu amaçla iki adet konteynır tahsis 

edilmiştir. 

           5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından 

yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi 

verilecektir. 

          6-  Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmuştur,  

yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır. 
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7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, 

gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe 

bildirilecektir. 

           8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri 

amacıyla; 

           a.) İlimizde kontrol noktalarında aşağıdaki düzenlemeye gidilecek; 

-Çamlıçatak Kontrol noktası Sakaltutan Mevkiine, Şavşat kontrol noktasının Sahara mevkiine 

taşınmıştır. 

-Göle Kars ve Göle Erzurum girişine, Çıldır Doğruyol mevkiine yeni kontrol noktası 

oluşturulmuştur. 

          b.) Kontrol noktasındaki tüm giriş yapanların bilgileri izlem formuna işlenecek, giriş 

yapanlara uyulması gereken kurallar tebliğ edilecek 

          c.) İl sağlık müdürlüğünde operasyon merkezi oluşturuldu, başkanlığını Halk Sağlığı 

Müdürü Ulaş Şentürk sekreterya iş ve işlemleri İshak ASKEROĞLU tarafından yapılmakta, 

kontrol noktasında tüm bilgiler bu merkezde toplanarak, takip yapacak kurumlara aktarılacak 

         d.) Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 

14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle 

gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve 

uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Evde gözetime alınanları kontrolleri muhtar, 

ihtiyar heyeti, aile hekimleri, imamalar ve kolluk görevlilerince yapılacaktır. 

         e.) Belirlenen kurallara uymayanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacak 

         9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık 

kontrolünden geçirilecektir. 

         10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhların da ancak il otogarlarında 

duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları 

kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. 

         11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır. 

         12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli 

tedbirler planlanacaktır. 

         13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, sürekli hijyen kuralları açısından 

denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. 

         14- Bu kontrol ve denetimlerin tek yerden ve sağlıklı yapılabilmesi için, Şavşat garajı, 

Kars garajı, Göle garajı ve Kars Havaalanı servisi otogara taşınacak olup, sadece otogardan 

giriş ve çıkışlar yapılacaktır.  

           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 ÖZDEMİR                  Dr. Turgay ŞİŞMAN 

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


