
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

�

 
ÇOK ACELE 

Sayı   : 26002637-249-E.8794 26/03/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele-  

Mevsimlik İşçiler 
 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 25.03.2020 tarihli ve 5863 
sayılı yazısı. 

 
        Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında alınan önleyici tedbirler kapsamında mevsimlik 
tarım işçilerinin çalışma alanlarının ve sağlık şartlarının koordineli olarak kontrol edilmesine 
ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.   
        Bu kapsamda, il/ilçe tarım müdürlükleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri ve trafik zabıtasının 
etkin denetimi ve koordinesinde ilgi yazıda belirtilen veya uygun görülecek başka tedbirlerin 
ivedilikle planlanması/uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini 
rica ederim.  
 
 Abdulhamit ERGUVAN 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

Ek: İlgi yazı (1 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 

 
26/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
26/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(APMbRp-FI1H5m-pn41bb-wZ+/7N-YjFzcUSn) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY 
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 89780865-153-E.5877  25/03/2020
Konu : Kovid-19'la Mücadele  

Mevsimlik Tarım İşçileri 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
 
        Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 
artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının 
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır. 
        Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak 
üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 
paylaşmaktadır. 
        Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve ülkemize olan 
etkilerinin azaltılması kapsamında; tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği sağlanması ile 
birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunması da 
önem arz etmektedir. 
        Bu kapsamda; 
        1- Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın 
barınma, çalışma alanlarının il/ilçe tarım müdürlükleri tarafından sürekli kontrol edilmesi, 
virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlükleri ile 
koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 
        2- Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi hem de 
trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirlerin trafik zabıtası 
ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır. 
        3- Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat 
edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin 
aksatılmadan yürütülmesi sağlanmalıdır. 
        Vali/Kaymakamlarımız tarafından il/ilçe tarım müdürlükleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri ve 
trafik zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde yukarıda belirtilen veya uygun görülecek 
başka tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmemesi hususunda; 
        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 Ali ÇELİK 

Bakan a. 
Genel Müdür 

DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
Jandarma Genel Komutanlığına 
81 İl Valiliğine 

Cumhurbaşkanlığı 
(Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
Sağlık Bakanlığına 
Ticaret Bakanlığına 
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına 
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