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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 06/04/2020 Pazartesi günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK
başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonun mutlak şekilde sağlanması, alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını
engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun
önerileri ve İçişleri Bakanlığının 03/04/2020 tarihli ve 89780865-153-E.6202 sayılı yazısı çerçevesinde
aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.
1) İlimize gelmesi olası mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların Mülga
Başbakanlık 2017/6 Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine
dair tedbirlerin yanı sıra Koranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için alınması gereken tedbirler
kapsamında;
a) Tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir
buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon
mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına,
havalandırılamıyor ise mesafelerin (en az 3 metre) artırılmasına,
b) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza
indirileceği ortamın oluşturulmasına,
c) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve
devamlılığının sağlanmasına,
d) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak
dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
e) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin
sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesinin
sağlanmasına,
f) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun
bulundurulmasının sağlanmasına,
g) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı
veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, bu amaçla
AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılmasına,
h) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,
i) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin
alınmasının sağlanmasına,
2) Hayvancılık faaliyetleri hakkında aşağıdaki düzenlemelerin yürütülmesine;
a) Hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan
“göçerlere”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden
sonra müsaade edilmesine,
b) Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları
halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,
c) Gerek arıcıların gerekse göçerlerin intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere
ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış
olmaları ve bu işleme ait belgeleri yanlarında bulundurmaları ve gerektiğinde ibraz etmelerine,
d) Göçerler ve arıcıların gittikleri/geldikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas
etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına, konunun kolluk kuvvetleri ve muhtarlar
tarafından takip edilmesine,
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e) İlimize gelen gezginci arıcıların varış yapmaları sonrasında il/ilçe tarım ve orman
müdürlüklerindeki görevliler tarafından belirttikleri konumlarda bulunup bulunmadıklarının
kontrolü ve arı sahiplerinin alınan önlemler konusunda bilgilendirilmesine,
f) Arıcılıkla iştigal eden ve yardım edecek kimsesi bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından yoksa ilgili
muhtarlıklardan arıcılık yaptığına dair tespit belgesi almak kaydıyla arılıklarında çalışmalarına
müsaade edilmesine, Çiftçi Malları Koruma Görevlileri ve muhtarlar tarafından konunun takip
edilmesine,
3) Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282
inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre
Kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat gereğince işlem yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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