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Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

Tiim Dİinyayı etkisi altına alan Koronovirüs (COVID_19) salgmmln toplum sağlığı

açrsından oluşturduğu riski yönetebiiınek adına sosyal haraketliliği ve insan-lar arasl temasl

azaltarak sosyal izolasyonrrn mutlak şekilde sğlanmasl hayati derecede öneme haizdir.

Öte yaıdarı salgın siirecinin tanmsal iiretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede
fuhılması, gıda i.iretim ve tedaıik zincirinin korunması iizerinde hassasiyetle durulması gereken
diğer hususlardır.

Bu amaçl4 tanmsal iiretimin siirekliliği açısrndan oldukça önemli bir fonksiyona sahip
oları mevsimlik tanm işçilerinin bulunduklan illerden başka illere gidişinde yaşanabilecek
aksamalann, Koıonovirüs salgrnrırn yayılm tuzında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza
indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olarak İlçemizde bazı tedbirlerin alrnmasr
gerekmekledir.

Bu kapsamda;
1- Tanmsal iiretimin kesintiye uğamaması için gerek duyulan insarı güciiniin İlçemizin

kendi imkAnlan ile kaşılanmasm4 insan gücü ihtiyacırun İlçemiz içerisinde
kaışılanamaması halinde, Oncelik civar iller olınak iizere diğer illerden de mevsimlik
tanm işçileri ile iiretimin siirekliliğinin sağlanmaslna

2- Tarrmsal iiretim kapasitesinin korunması ve/veya arttınlması amacıyl4 alrnması
gereken tiim tedbirlerin planlarıarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalannca
eksiksiz uygulanmasınrn sağlanmasın4

i İlçemize gelecek olan mevsimlik tanm işçileri ve bunlan taşıyacak olan şoftir dıihil,
İlçe Devlet Hastanesi Başiabipliği tarafındaı sağlft kayıtlaıından evde tedavi
izolasyonunda veya temaslr izolasyonunda bulunanlann kontrol edilmesine ve Hayat
Eve Sığar uygulaması kapsamrnda gerekii konffollerin (IIES Kodu) sağlanmasın4
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3- Tanmda İş Aracıhğı Yönetmeliği hiikilmleri uyarrnca Aracı Belgesi verilmiş kişiler
veya işçi grubu teınsilcileri arac ığıyla şehirlerarasr seyahat edecek olan mevsimlik
tanm işçilerinin belirlenmesine.

4 Mevsimlik ıanm işçilerinin İlçemize gelişinde veya talep halinde İlçemiz çıkışı
öncesinde, gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra uiaşrm araçlan iie
COVID-l9 tedbirleri kapsamında seyahatleıinin ilgili kurumlarca kontrol ve
denetiminin sağlanması,
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6 İlçe dışındarı tanmsal insan gücü ihtiyacı duyulması halinde gelen mevsimlik
tanm işçilerinin, konaklama bölgelerinde yerel yönetimlerin belirleyeceği ilgili
kurumlarca gerekli kaytlannın tutıılması (Kolluk kuwetleri, Mütarlar)

7- İlçemize gelecek oları mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanlann ve Miilga
Başbakanhk 20|716 Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlannın giderilmesine
dair tedbirlerin yanı sıra Koronovirüs salgrnınrn yayılımının engellenmesi için
gerekli tedbirlerin alınmasrn4

& Mevsimlik tanm işçilerinin konaklama ve çalışma alanlannda;
a) Konaklayacaklan tesisl(onteyner/çadırlard4 yatak aralanrun en az 1,5 metre

olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alarıtarda kişiler arası sosyal
izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasın4 kapah alanın s*lıkla
havalandınlmasın4 havalarıdınlamıyor ise mesafelerin artınlmasına (en az 3
metre),

b) Çalışma alanlannda maske, mesafe ve temizlik kurallanna riayet edilmesine,c) Çadırlar arası mesafenin artınlmasrna, bu yolla yerleşke alanrnda nem ve
rslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasna"

o İlçe Devlet Hastanesi tarafindan saglık hizırıetlerinin verilmesi ve
devamlılığınrn sğlaıımasına,

e) Mevsimlik ranm işçilerinin konak]adıklan alanlann yerel yönetimlerce/ılçe
ozeI Idaresince diizen!i olarak dezenfeke edilmesine,

0 konakladıklan alar ar ve çalışma ortamlannda içilebilir/kullanılabiiir uygun
su temininin sağlanmas, ile katı ve evsel atıklanı bertarafı ,. İi."koşullarırun İlçe Özel İdaresince denetlenmesine,

o İlçemize gelen kişilere yönelik konaklun- uı-ıurau su kaynaklannın
yanında yeterince sabun bulunmasının İlçe Özel İdaresince temin edilmesine,h) Mevsimlik tanm işçilerinin toplu olarak bulunduklan alantarda mutlaka wc-
Baııyo gibi kalrcı veya selyar alanlann oluşturulmasın4 g".ekli hi.iy*
şartlannn sağlanmasna"

) İlçe Özel İdaıe Müdiirlüğiı çocuklar için oluşturulan alarılannıı temizliğine
özel önem verilmesine,

) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş iizeri bireyler için gerekli halk
sağlığı tedbiılerinin atınmasrnrn sagıanmas! giui tedbiılerin jınrisına,

9 Ancılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgilİmevzuatında getirilen kurallara
uymalan halinde herharıgi_ bir._ kısıtlama ğetirilmemesine,Gjç";; ;İ;;kgezgınci ancılann14.01.2021 tarih ve 11 sayilı gezginci *"rii * koııiı<ıama
kapasitesi ile ilgili komisyon karan htıktımleı-geiegi id i;--_. ;;'ö;;

, ^ Yüdilrlüğtlnce uygun görülen yerlere yerleştirilmesi-ne.)
1G Gerek ancılann gerekse göçerlerin şehiııe'rarası intikale başlamadan önce baştaıılaşım araçlan olmak iizere ilgili ekipmanlannı dezenfette ettirmeterine ve
. _ §ndileri ile ilgili sağl* kontrollerini yapırmalann4
11- Gezginci ancllann ilçemize geldiği 

- 

yerlerde .tı.ttıo olduğunca yerel halkla
. ^ !e_mas. 

etrnemeleri için gerekli önlemlerin alınmasın4
12- Mevsimlik tanm işçileri ve çocuklannın, ikamet ettikleri yer ile çalıştıklan yerarasında seyahat etmeleri halinde olası sokağa çıkma yasagınıir" ;i.;futulınasın4
1} İlçemizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tanm işçilerinin ilçe Devlettlastanesi tarafindan gerekıi kontrollerinin (HES kodu) yapılarak ,"; i".piedilrneyenlerin COVID-I9 hastalığ konınma t *ll-.u ry-r-;;,;;

çalışmalanna devam etmelerine,
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Yukanda alınan kararlann ivedilikle planlanmasına/uygulaıııııasın4 tiim kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlanmız tarafından konıınun takip
edilerek uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan kaıarlara uymayanlara Umumi Hıfzrssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden daır,anışlara ilişkin Ti.lrk

Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile kaıar verilmiştir.121031202|
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