Karar Ta hir01/06/2017
Karar No:O6

DENizLi iL UMUMi HIFZISSIHHA MEcLis KARARI

Denizli Il Umumi Htfzrssthha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'ma 23. maddesine
giire, Vali Dr. Aimet ALTIPARMAK'n baqkanh[mda toplararak gtindemdeki konula gdrtismek
suretiyle aqafirdaki kararlan alml;tu.

l-18/04/201'7 taih ve 24931 sayh resmi gazetede yaynlanarak yitijrliiEe giren "Mevsimlik Tanm
Iggileri" konulu 201716 sayfi Baqbakanhk Genelgesi kapsammda, Valiliklerce, mevsimlik tarrm iggilerinin
yogun olarak 9a11$hF yerlerde; egitim ve sosyal faaliyetleri ile iggilerin temel ihliyaglanm giderebilecekleri
ortak kullarllm alanlarr olan, illim $ar1la na uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel,
prefabrike, betonarme ya da gelik iskeletli, yeterli biiytiklilkte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve
ijst yapml bulunan gegici yerlefim alanlafl olu$tuulmasma,
2-Biiyiikgehir Belediye Ba$kanhglnca temiz igme ve kullanma su).Lr temini, ilqe Belediye
Bagkanhklarnca da belli aral <larla ilaglama yap masma ve ahklaxrn uzaklaqtrrlmasma,
311 Halk SaEhF Miidiirliigiince Mevsimlik Ta{lm i$qilerinin ve ailelerinin her tiirlii birinci basamak
koruyucu salhk hizmetlerini ikamet ettikle.i yerde saglamak iizere, mobil sa!l* ekipleri olugtunrlmasrna,
sunulan sagl* hizmetled ile ilgili her tiirlii verinin Mevsimlik Tanm iqgileri Bilgi Sislemine ( e-METiP )
aktanlmaslna,
4-il Aile ve Sosyal Politikalar MudijrliiEiince, Mevsimlik Ta m iqgileri ve ailelerinin sosyal
hizmetler kapsammda srmulan tiim hizmetler konusunda bilgilendirilmesi ve yararlandnlmasma, a],nca
okul galrna gelmemig qocuklar iqin Aile ve Sosyal Politikalar Il Mtidiirliikleri tarafindan gegici yerleqim
alanlannda gdrevlendirilecek gocuk geligim uzmanla nca egitim ve baklm hizmetle nin verilmesine,
5-il Milli Efiitim Miidtirlii#unce, gegici yerlefim alanlarnda egitim ve sosya.l faaliyetler igin
olugtumlan binamn, gocuklar igin etkin bir egilim merkezi olarak kullan masm4 $a1th nakit transfer
uygulamast, qocuklaln okul ktyafetleri ve malzerneleri valiliklerce sosyal yardtmlagma ve daya $ma
vakrflarr aracrlfryla temini gibi iizendirici faaliyetler yaprlmasrna, a]r1ca dzel egitim ihliyacr bulunan
gocullar, rehberlik ara$tuma merkezi miidiirliikleri larafindan efiitim imkanlarrndan faydalandrnlmasrna,
Milli EEitim Bakairllgl taraflndan kullandmakta olan Milli EEitim Bakanh# Okul Yitnetim Bilgi
Sistemi'nde (e-Okul) yer alan mevsimlik lanm iggisi gocuklanna iliqkin kayrtlar e-METiP'e aktarrlmasrna,
6-il MiiftriliiEiince, Mevsimlik Taflm iqgileri ve ailelerinin inanq ve ibadet ihtiyaglarrmn
karqrlanmasr iqin gerekli tedbirlerin ahnmasrna,
7-il Enrniyet Miidiirliigii ve Jandaxma Komutanllgrnc4 i$gile n 969 dtjneminde yolculuklarmn
giivenli ve sagl*h bir qekilde yaprlabilmesi maksadryla; giiq alan ve veren yerler aEsmda tuafik
denetimlednin afilrrlmasma, yol giivenliginin gerektirdifii kontrollerin hassasiyetle ve s <Jrkla yaprlmasna
ve gereldi biittn tedbirlerin altnmasrna, miinhasran mevsiir ik taflm iggilerini tagryan katayolu araQlarmn
24.00-06.00 saatle arasnda qehirlerarasr yolculuk yapmamalaflnm saglanmasna, kolluk kuwetlerince
mevsimlik tanm ipgilerinin ve ailelerinin bilgileri ahnarak, e-METIP'e aktanlmasrna, gegici yerle$im
alanla nda gece ve giindijz diizenli amhklarla gtivenlik amagh devriye faaliyetlerinin yaprlmasrna,
8-QaLgma ve Iq Kurumu Il Miidtirltgiince, iqverenlerin mevsimlik tanm igq.ilerini dzel istihdam
bijrolafl veya i$KUR'a kaylth tartm arac an arac lF ile istihdam etmelerine yiinelik tanltcl ve te$vik
edici faaliyetler gergekleqtirilmesine, Qahqma ve Ig Kwumu I1 Miidiirliikled ve Sosyal ciivenlik Kurumu 11
Miidiir
iqgilerin gahqma ve sosyal giivenlikleri agrsmdan mevcut durunla yiiriitiilecek

9-Valilik Bttnyesinde, Vali Yardlmctsr Ba$kanlgmda, sekretaryasn Qahqma ve Iqkur Il
Mi.idiirliigtiniin yapacaEr, Biiyiik$ehir Belediye Bagkanhfr, Il Emniyet MiidiirliiEu, Il Jandama
KomutanhF, il Cnda Tanm ve Hayvanc lk Miidiirhgti, il Aile ve Sosyal Politikalar MiidiirliiEii, il SGK
MiidiirlijEii temsilcilednden olugan "Mevsimlik Tarrm iggileri Biirosu" kun:lmasrna, olu$tuulacak bihonun,
eylem pla hazflannasr, uygulanmasr ve izlenmesinden sorurnlu olmasma,
Sit Alanlannda Biyosidal iJriin

Uvqqle4tYambqalll

l-27101t2005 tarih ve 25709 sayh Resmi Cazetede ya),rmlanan Biyosidal Urtinlerin Kullanm LsuJ ve
Esaslan Haklonda Ytinetmelik gereEince sit alanlannda insan ve geweye zararh olmayan biyosidal iiriinler
kullanlank entegre (kiiltiirel, fiziksel, mekanik ,biyolojik, kimyasal) ve}1dr miicadelesinin ilgili Belediye
BagkanLkla lca veya ydnetmeliEe gt re ruhsath kuruluglarca yaptrlhnasna,
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