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GÜNDEM:  
  
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski 
yönetebilmek adına maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına 
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının 
yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok 
tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek 
vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.   
 
Bu risklerin giderilmesi amacıyla pandemi sürecinde alınması gereken tedbirleri 
değerlendirmek için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İl 
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
  
KARARLAR: 
  
1-) Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde bundan önce alınmış olan tüm 
Hıfzıssıhha Kurul kararlarında kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, 
pazaryerleri, marketler, AVM, berber ve kuaförler, taksiler vs.gibi çeşitli kapalı 
alanlara maske takarak girilebileceği belirtilmişti. 15.05.2020 tarihinde 
gerçekleştirilen 2020/ 03 sayılı Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 
alınan tavsiye kararlarının 1. maddesi gereği; 20.05.2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, tüm eski tedbirlere ilave olarak Koronavirüs (Covid 19) salgını ile 
mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlimiz 
genelinde açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske 
kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına, 
  
2-) 2020/22 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan “ Koronavirüs ile mücadele 
çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli’ne giriş ve çıkışın, il sınırları 
içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince 
yasaklanmasına” kararının ve amatör balıkçılık faaliyetlerinin, gelinmiş olan olumlu 
noktada tekrar değerlendirilerek, 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020/ 03 
Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının 14. 
maddesi gereği; sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il genelinde denizde 
ve iç sularda (içme suyu havzaları ve kıyı şeridinden yapılan avcılık hariç) amatör 
avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel 
teknelerin;   
 
a)  Tam boyu 5 (beş) metre ve altındaki tekneler için tekne içerisinde en fazla 2 
(iki)  kişi, 



 
b) Tam boyu 5 (beş) metre ile 10 (on) metre arasında olan tekneler için tekne 
içerisinde en fazla 3 (üç) kişi,   
 
c) Tam boyu 10 (on) metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 5 
(beş) kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece “maske takılması, gerekli 
hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması” kaydı ile faaliyette 
bulunmalarına, 
  
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan 
vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına,  
  
Oy birliği ile karar verildi. 
 


