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                                               İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 

 

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 04/04/2020 tarihinde saat 14:00 te Kaymakam Ersin EMİROĞLU 

başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin ve  iştiraki ile olağanüstü toplandı. 

 

KORONOVİRÜS İLE İLGİLİ MÜCADELE KAPSAMINDA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ İLE 

İLGİLİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER. 

 

 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mevsimlik Tarım İşçileri Koronovirüs Tedbirleri konulu 

Komisyon kararım gereği İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünce Kurula arz edilmiş olup 

Kurulca yapılan değerlendirmede: 

 

1-Diğer illerden ilçemize getirilecek olan mevsimlik tarım isçisi ihtiyaçlarının Ziraat Odası Başkanlığı 

tarafından belirlenerek isçilerin Adı-Soyadı ve T.C. Kimlik Numaralarının talep işlemlerinin yapılabilmesi 

için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne   geldikleri zaman sağlık taramalarının yapılabilmesi için bu 

listelerin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi.  

2-İlçemize getirilecek işçilerin kalacakları yer İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünce İlçe Sağlık Müdürlüğüne 

bildirecek İlçe Sağlık Müdürlüğü yerinde inceleyecek sıhhi acıdan ( tuvalet; banyo, içme suyu durumu, 

elektrik vb) sakınca olup olmayacağı ile yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak raporun İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğüne gönderilmesine. 

3-Tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadıkları özellikle İlçemiz Arkum mahallesi (düğün salonu yanı) ve 

Kurtuluş mahallesi (Hurma mevkii) ndeki alanların alt yapı sorunları ve sosyal tesislerinin yetersiz 

olduğunun İlçe Tarım Müdürlüğünce kurula arz edilmesine istinaden Kurulca yapılan değerlendirmede: 

a)Kurtuluş Mahallesi (hurma mevkii) elektrik ihtiyaçlarının İlçe TEDAŞ Müdürlüğünce, İçme kullanama 

suyu (şebeke) İhtiyacının ve uygun yerlere çeşme konması MESKİ Silifke Şubesince, Seyyar Tuvalet 

ihtiyacının Silifke Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koordinasyon Şube Müdürlüğünce, Ayrıca alanın 

yakınındaki su kanalın çevresinin can güvenliği açısından gerekli düzenlemenin İlçe Devlet Su İşleri 

Müdürlüğünce yapılmasına. 

b)Arkum  (düğün salonu yanı) mahallesindeki alanın elektrik ihtiyacının İlçe TEDAŞ Müdürlüğünce, İçme 

Kullanma Suyu(şebeke) ihtiyacı ve uygun yerlere çeşme bırakılması MESKİ Silifke Şube Müdürlüğünce, 

alandaki zemin düzenlemesinin Silifke Belediye Başkanlığınca, WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar Tuvalet 

ihtiyacının ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce AFAD İl Müdürlüğünden resmi yazı ile istenmesine. 

4-) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir 

buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 

1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması 

(en az 3 metre), Bu konunun da İlçe Sağlık müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

denetlenmesi. 

5- İlçemize dışardan gelen tarım işçilerinin temel ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin işçileri çağıran işverenler 

tarafından alınmasına. 
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6- Mevsimlik Tarım işçilerinin tarlalara taşınması esnasında araç kapasitesinin %50 doluluk oranıyla 

taşınması işçilerin araçlara seyrek olarak oturtulması. Denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlığınca 

yapılmasına. 

7- İlçe Sağlık Müdürlüğünce mevsimlik tarım işçilerimize sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının 

sağlanması, 

8- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların Silifke Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Koordinasyon Şube Müdürlünce tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi. 

9- Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanlarda katı ve evsel atıkların toplanması çevre koşullarının 

denetlenmesinin Silifke Belediye Başkanlığı tarafından yapılması. 

10- Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının 

temin edilmesi, konuyla ilgili Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından sabun- hijyen 

malzemelerinin sağlanması. 

11- Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya 

seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin 

imkanlarından faydalanılması 

12- Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerin İlçe Sağlık 

Müdürlüğü tarafından alınması. 

13- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım 

araçlarıyla gidecek olan "göçerler", ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 

tarihinden sonra müsaade edilmesi. 

14- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde 

herhangi bir kısıtlama getirilmemesi. 

15-Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak 

üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerinin yaptırmaları. 

16-Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli 

önlemlerin alınması. Konuyla ilgili göçerlerin köylüler ile temas etmemesi konusunda gerekli ikaz ve 

uyarıların yapılması hususlarında kararlar alınmıştır. 

 

            Oy Birliği ile karar verildi. 

   

 

 

     BAŞKAN                                          ÜYE                    ÜYE 

 

Ersin EMİROĞLU                               Sadık ALTINOK                               Dr. Hakan YENER 

 Kaymakam                                          Belediye Başkanı                                   İlçe Sağlık Müdürü 

 

  

                                

ÜYE                 ÜYE                  ÜYE                             ÜYE 

   

Yusuf GÜN                     Uz. Dr. Mehmet FIRAT        Dr. Hasan BAŞAR           Ecz. Yener ÖZER 

Tarım ve Orman                     Serbest Tabip                      Belediye Tabibi                    Serbest Eczacı      

İlçe Müdürü   

      

 

ÜYE 

Abdullah YILMAZ   

Büyükşehir Belediye Başkanlığı  

Silifke Koordinasyon Şube Müdürü                                 2/2 

 


