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Karar No: 2020 / 21
Karar Tarihi: g5.04.rlli0

Coronavirüs salgrnrnın toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal
hareketiıiiğr ve ınsaniar arası teması azaltaraksosyai ızoiasyonu tesis etmek amacıyla Valıiığimız
tarafından bugtine kadar birçok tedbir alınmrştır.

GÜıv»Epı:

Sağlık Bakanhğı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan
dogrultusunda 03.0a.2020 tarih ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı geneigesi ile yeni tedbir kararları
alınmrŞ, 03.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları çıkartılarak
İlimizde de uygulanmaya başlanmıştır.

Öte Yandzm 01.01.2000 sonrasında doğanlann sokağa çıkmalannı geçici olarzık
Yasaklayan düzenleme ile ilgili uygulamada bazı tereddütler yaşandığı gönilnüştiir. Bu
tereddütlerin gıdenlmesi ve uygulama birlığının sağlanması amacıyla, 1593 sayılı Umumı
Hıfzıssıhha Kanunu'nurı 26. maddesine istinaden, İçişleri Bakanlığı İler İdaresi Genel
Müdülüğıinün 05.M.2020 tanh ve bila sayrlr "Yaş Srnrrlamasr İstisnaları" konulu yazisl gereği
gerekli dtizenlemeleri yapmak ve Sayn Valiıniz Hüseyin AKSOY Başkanlığında, ilgili kurum ve
kuruluş temsilcilerinin katılımr i|e 04.04.2020 Cumartesi saat t4.00'de gerçekleştiriten2020l o2
Kocaeii İlı Pandemı İl Koordrnasyon Kurulu toplzurtısıncia aiınan tavsiye kararlarını
değerlendirmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstü
görüşmede aşağıdaki kararlar alınmıştır;

KARARLAR:

l-) Buna göre doğum tarihi 01.01.2000 - 01.01.2002 tarihleri arasmda (18-20 yaş aralığında)
olmakla beraber;

a- Kamu kurum ve kuruluşlannda memur, sözleşnreli personel veya işçi statüstinde görevli
olarrlarrn,

b- Özel sekiörde düzenli bir işe sahip oian ve sosyai güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu
belgeleyenlerin,

c- Tarımsal üretimin sürekliliğ açrsrndan önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller
arasıırdaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 saylı
genelge ile diizenlenen mevsimlik tanm işçilerinin,



Karar No: 2020 / 2l
Karar Tarihi: 05.04.2O20

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı İçişleri Bakaıılığı Genelgesi ile getirilen sokağa
çıkış yasağından muaf tufulmasına, bu istisnalann 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara
( l 8 yaşından kiiçiiklere) uygulanrnayacağrna,

Sokağa çıkış yasağınclan muaf tutularrların istisna kapsamında olduklarını kanıtiayacak
belgeleri yarılarıırda bulundrumalanna ve denetimler srrasrrrda bu belgeleri ibtaz etmek zorunda
olduklarına, yukarıda belirtilen uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve
ınağduriyetlere neden olunmamasına,

2-) 04.04.2020 Cumartesi saat l4.00'de Sayn Valimiz Hüseyin AKSOY Başkanlığında
gerçekleştin|en2020lO2 Pandemi İi Koorciinasyon Kuıulunda alınan tavsiye karan gereği,
Deniz otobüsü, belediye - halk otobüsü ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında vatandaşlarrır
maske ihtiyacırun Kocaeli Büyiikşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına, l593 Sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. Maddesi gereğince;

Oy birliği ile karar veıildi.


