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                                                           KOCAELİ 

PANDEMİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 

2020/2 

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu04.04,2020 Cumartesi saat 14.00’de Sayın Valimiz Hüseyin 

AKSOY Başkanlığında, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Üniversite 

Rektörü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, Vali Yardımcıları, İzmit Kaymakamı, İl Emniyet 

Müdürü, Jandarma Alay Komutanı, İl Sağlık Müdürü, AFAD İl Müdürü,  İl Müftüsü, İl Milli 

Eğitim Müdürü, Defterdar, Tıp Fakültesi Dekanı, KOÜ Halk Sağlığı ABD Başkanı, Gümrük 

Bölge Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, Gençlik 

ve Spor İl Müdürü, Ticaret İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Liman Başkanı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu İl Müdürü, İl Göç İdaresi Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, Valilik Basın ve Halkla 

İlişkiler,  Türkiye Hudut ve Sahilleri İl Başhekimliği, Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kent Konseyi Başkanı, Kızılay Kocaeli Şube 

Başkanı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı, Gebze Ticaret Odası 

Başkanı, Körfez Ticaret Odası Başkanı,  Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı, Kocaeli Tabip 

Odası Temsilcisi, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı, Kocaeli Eczacı Odası Başkanı, İl Sağlık 

Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Personel 

Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Destek 

Hizmetleri Başkanının katılımı ile toplanmış olup,  aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından Kaymakamlık Vefa Destek 

Grupları ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak 

yardım faaliyetlerinin,  sivil toplum kuruluşları ve özellikle dağıtım işlemleri için diğer 

kurum çalışanlarından da destek alınarak devamının tavsiye edilmesine, 

2- Görevinden dolayı zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler hariç, diğer vatandaşlarımızın 

mümkün olduğunca sokağa çıkmamalarına, çıkmak durumunda olanların sosyal mesafe 

kurallarına dikkat etmesine, maske takma zorunluluğu getirilen alanlarda (pazarlar, 

marketler, toplu olarak çalışılan yerler vs. gibi ) kurallara uygun hareket edilmesine, 
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3- 2020/01 kurul toplantısında da gündeme alınan, esnek mesai sisteminin özel sektör 

çalışanlarında da uygulanmasının, kontrollü üretim, vardiya sistemi vs, gibi alternatif 

yöntemleri de içerecek şekilde tavsiye edilmesine,  

4- İl sınırlarımızdan kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) 

yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 

günlük bir süre için geçici olarak durdurulmasına bağlı, İstanbul’da ikamet edip Gebze 

bölgesinde çalışanları taşıyan personel servisi ve özel araçların yol kontrol noktalarında 

ciddi bir yoğunluk oluşturduğu dikkate alınarak, konu ile ilgili ilimizde çözüm amaçlı 

başlatılmış olan çalışmaların İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürütülmesinin 

tavsiye edilmesine, 

5- İlimiz girişlerinde bulunan kontrol noktalarındaki süreci hızlandırmak ve oluşan 

yoğunluğu azaltmak için,  İstanbul’da ikamet edip Gebze bölgesinde çalışanların 

(kamu/özel hastane çalışanları, organize sanayi bölgesi çalışanları vs. gibi) kurumlarınca 

hazırlanacak isim ve araç listelerinin kontrol işlemleri öncesinde kolluk birimlerine 

iletilmesinin tavsiye edilmesine, 

6- İlimizdeki kamu kurumlarında, sterilizasyonu yapılmış tıbbi maske vb. kişisel koruyucu 

ekipmanlar, hijyen ve dezenfeksiyon maddelerine duyulan ihtiyacın giderek artması 

sebebiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üretim yapan diğer 

kurumlar, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası vs. gibi sivil toplum 

örgütlerinin de desteği ile kapasitenin azami ölçülere çıkarılarak koordinasyon içerisinde 

yürütülmesinin tavsiye edilmesine,  

7- Deniz otobüsü, belediye - halk otobüsü ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında 

vatandaşların maske ihtiyacının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 

karşılanmasının tavsiye edilmesine,  

8- 03.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince, İlimiz 

geneli tüm ilçelerimizde pazar yerlerine, vatandaşlarımızın maske ile girme zorunluluğu 

getirilmiş olup, vatandaşlarımızın ilgili maske ihtiyacının ilçe belediyeleri tarafından 

karşılanmasının tavsiye edilmesine,  
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9- Maske üretim faaliyetlerine, kendilerine de ekonomik katkı sağlayacağı düşünülerek 

terzilerin de dâhil edilmesinin uygun olacağının tavsiye edilmesine,  

10- Kullanılmış maskelerin uygun şekilde atılabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

tarafından ilimizin belirli noktalarına daha önce konulmuş olan tıbbi atık kutularının 

sayısının arttırılmasının tavsiye edilmesine, 

11- Pazar yerleri, marketler vs. gibi kalabalık ortamlarda maske kullanım zorunluluğu 

getirilmesinden dolayı, ilimizin belirli noktalarında bulunan bilboardlarda 

vatandaşlarımıza afiş vs. gibi görsellerle doğru maske kullanımına yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer 

kurumlarımız tarafından yapılmasının tavsiye edilmesine, 

12- Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarafından yapılan durak, otobüs ve turnike gibi alanların 

temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine titizlikle devam edilmesinin tavsiye edilmesine,  

13- Yeni Koronavirus (Covid-19) enfeksiyonu ile mücadele çalışmaları kapsamında 

enfeksiyon kontrolünü arttırmak adına, market girişlerinde müşterilerin kullanımına 

yönelik el dezenfektanı bulundurulmasının tavsiye edilmesine, 

14- El antiseptiği üretimi için Kocaeli Üniversitesi, Meslek Liseleri ve Kocaeli Eczacı Odası 

işbirliğinde çalışma yapılmasının tavsiye edilmesine, 

15- İlimize bağlı köylerinde,  enfeksiyon kontrol çalışmalarında etkinliği artırmak için şehir 

merkezlerinden farklı bir plan oluşturulmasının faydalı olabileceği düşünüldüğünden, 

muhtarlar ve bölgede etkili olabilecek diğer yetkililerle işbirliği yapılarak, önlemlerin bu 

kapsamda alınmasının tavsiye edilmesine,  

16- Vatandaşların özbakımı açısından önemli olan berber ihtiyacının karşılanabilmesi için, 

gerekli hijyenik şartların sağlanması şartı ile hizmet sunumu yapılıp yapılamayacağı 

hususunun bakanlığımız genelge, talimat ve duyuruları çerçevesinde, ilgili esnaf odası ile 

de görüşülerek değerlendirilmesinin tavsiye edilmesine, 
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17- Salgın sona erinceye kadar 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan kişiler ve geçim 

sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin 

hijyen ve temizlik malzemesi, gıda yardımı yapılması gibi temel yaşam ihtiyaçlarının 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İlçe Belediyeleri, Ticaret Odası, Sanayi Odası 

ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteği alınarak karşılanmasının tavsiye 

edilmesine,  

18- Evde izolasyon önerilen vakaların talep edildiği takdirde,  KYK yurtları ve geçici barınma 

merkezlerinde takiplerinin yapılmasının daha uygun olacağının tavsiye edilmesine, 

19- Risk grubunda olmaları nedeniyle, sağlık çalışanlarının (Covid-19) test sayılarının 

arttırılarak, tarama çalışmaları yapılmasının tavsiye edilmesine, 

20- Sağlık Bakanlığımızın talimatları ile vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza yönelik 

başlatılan psiko-sosyal destek çalışmalarıma devam edilmesine,  

21- Kocaeli Üniversitesi’nde başlatılan ve SGK tarafından da onaylanan, teknolojik 

yöntemler kullanarak hastalara uzaktan erişimle hizmet sunumu çalışmalarını içeren Sanal 

Hastane uygulamasının yaygınlaştırılmasının tavsiye edilmesine, 

22- Pandemi sürecinde ihtiyaç duyulması halinde İnterteks fuar alanının sahra hastanesi 

olarak kullanımına yönelik hazırlık çalışmalarının, personel, tıbbi cihaz, ekipman ve sarf 

malzeme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmasının tavsiye edilmesine, 

23- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi süresince İl Sağlık Müdürlüğüne 

merkezi depo olarak tahsis edilen İnterteks fuar alanının sağlık alanı olmaması sebebiyle, 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı güvenlik personelinin güvenlik izin belgesi işlemleri ile ilgili 

hususun İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplantı gündemine alınarak görüşülmesinin 

tavsiye edilmesine,  

24- Kamuya bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personellere yönelik başlatılan konaklama 

için öğrenci yurdu, kamu kurumlarının misafirhaneleri vs. gibi yerlerin tahsisi 

uygulamasının, Gebze bölgesinde yoğun olarak bulunan özel hastanelerde görev yapan 

sağlık çalışanları için de uygulanması hususunun değerlendirilmesinin tavsiye edilmesine, 

 



 

5 
 

 

25- Kronik ve hayati öneme haiz hastalıklara bağlı ertelenemeyecek tedavi ihtiyacı bulunan 

(kanser, organ nakli, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen durumlar vs. gibi) hastalar 

için pandemi hastaneleri dışında ayrılmış olan bir sağlık tesisinin ihtiyaç halinde 

kullanılmak üzere temiz hastane olarak planlanmasının tavsiye edilmesine,  

26- Eczacı ve eczane çalışanları için enfeksiyon kontrolüne yönelik alınacak tedbirler 

kapsamında hekimler tarafından reçete edilecek ilaçlarda mümkün olduğunca kâğıt reçete 

yerine e reçete uygulamasının kullanılmasının tavsiye edilmesine, 

27- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sağlık personellerine ücretsiz toplu 

taşıma araçlarından faydalanma uygulamasının özel sağlık kuruluşlarında görev yapan 

sağlık çalışanları, eczacılar ve veterinerler için de uygulanmasının tavsiye edilmesine, 

28- Kocaeli Üniversitesinde görev yapan öğretim görevlilerinin de dâhil edilebileceği grup 

çalışmaları ile vaka analizi vb. değerlendirmelerin yapılmasının tavsiye edilmesine,  

29-  Sayın Valimiz Hüseyin AKSOY Başkanlığında, ilimizdeki kamu kurum kuruluşları, özel 

sektör ve sivil toplum örgüt temsilcileri davet edilerek gerçekleştirilen geniş katılımlı 

Pandemi İl Koordinasyon Kurulunun, alt komisyon toplantılarının sorumlu Vali 

Yardımcısı Başkanlığında düzenli olarak yapılarak, alınan kararlara yönelik 

uygulamaların Valilik Makamına arz edilmesine,  

            karar verilmiştir. 


