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İlgi:
a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,
b) DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün 24.08.2020 tarih ve 499455 sayılı yazısı,
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.08.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK
başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede
görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can
kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi
olarak ilan edilmiştir.
Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı
korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim
Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve
Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan
Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını
önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra toplu çalışılan alanlarda uyulması
gereken kurallar ilgili bakanlıklarca belirlenmektedir. Bu kapsamda;
1. DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün ilgi (a) yazısına istinaden Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile
Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19
pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup 24.08.2020 tarihi saat 24:00’dan
itibaren aşağıdaki kuralların uygulanmasına;
a. Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen
alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine,
b. Çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin
kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında
tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek
sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test
sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
2. Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında ki diğer şantiyelerinde de Covid-19 tedbirleri
kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar
hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği
sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara
iletilmesine.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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