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GÜNDEM: 
Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde alınması 
gereken ilave tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 
72. maddeleri uyarınca 13.11.2020 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ 
başkanlığında yapılan 2020/120 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar 
alınmıştır;      
KARARLAR: 
1. 2020/119 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 3. maddesi gereği, ilimizde 
Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşıyarak 
vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetinin etkinliğini artırmak için; 
a. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde 
kullanılmak üzere 10 (on) adet hasta başı monitörün,  
 b. İlimiz geneli yapılan PCR test sayısının öncelikle 10.000 test/gün hedefine 
ulaşması için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarında 
kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan ilave 4 (dört) adet PCR cihazının,  
c. Covid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını 
engellemek için filyasyon çalışmalarının etkinliğini artırmak adına, sahada görevli 
personel tarafından FİTAS, HSYS vs. Sağlık Bakanlığı uygulamalarında kullanılmak 
üzere ihtiyaç duyulan 80 (seksen) adet tablet bilgisayarın,  
 d. Covid-19 pozitif veya temaslı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları 
hizmete en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce 
kurulan ve 24 saat hizmet vermeye başlayan Çağrı Merkezlerinde görevli personel 
sayısı artırılmış olup bu kapsamda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 40 (kırk) adet 
masaüstü bilgisayar takımının, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin 
edilmesinin uygun olduğuna,  
2. 2020/118 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereği, 10.11.2020 Salı 
gününden itibaren ilimiz genelinde belirlenmiş olan cadde, sokak ve diğer alanlarda 
uygulanan sigara içme yasağına, Başikele İlçesi Pınar Caddesi, Kandıra İlçesi İnönü 
Caddesi ve ilimiz genelinde bulunan meydanların da ilave edilmesine, 
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara 
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem 
tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar 
verildi. 
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