Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine
ve Çocuklarına İlişkin Gelişmeler/ Türkiye Haritası - III

Bakan Pakdemirli tarımsal üretimin virüs
salgını nedeniyle kesintiye uğramaması
için alınan önlemleri açıkladı

Destek paketine mevsimlik tarım
işçileri ve üreticiler de dahil edilmeli

Haftanın Ana Gündemi

Kiraz üreticilerinin mevsimlik
tarım göçü tedirginliği

• Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 18
Nisan itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 82
bin 329’a, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu
hayatını kaybedenlerin sayısı da 1890’a yükseldi.

Akademisyen
Uzaktan eğitim olanaklarına erişimde
Romanlar, mevsimlik tarım işçisi
ailelerin çocukları, mülteci çocuklar
gibi kırılgan grupların yaşadığı dijital
uçurum belirginleşiyor.

Günlük olarak derlenen haberler, resmi kararlar ve twitter paylaşımları.

Haritan kullanımı

Sosyal Kooperatif
Sağlıklı şartlarda üretim yapmak; işçinin,
mevsimlik işçinin ve üreticinin hakkı.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) Çanakkale Temsilcisi
Çok acil olarak; barınma ve konaklama yerlerinin sosyal mesafe
şartlarına uygun hale getirilerek düzenli şekilde dezenfekte edilmesi,
çalışma ortamlarında içilebilir ve kullanılabilir uygun su temin edilmesi,
yeterince sabun ve dezenfektan bulundurulması, yeterli sayıda taşınabilir
tuvalet sağlanması ve atıkların konaklama alanlarından uzaklaştırılarak
hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. İşçilerin araçlarda daha
az sayıda taşınacak olması olumlu bir adım olmakla beraber taşıma
maliyetinde artışa neden olmaktadır.

Karar

Uygulama

Mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek
isteyenler için 14 noktadan müracaat
ÇAYKUR’dan mevsimlik
işçileri için duyuru
Şanlıurfa Milletvekili
Gittikleri yerlere bir araç ile toplu halde
gidecekler, sosyal mesafe bir yana,
yaşamsal faaliyetleri bile imkânsız hale
gelecektir.

Pandemi sürerse
patateste sorun yaşanabilir

Çanakkale

Niğde Tarım İl Müdürlüğü
İl müdürümüz Sazlıca
kasabasına il dışından
gelen mevsimlik tarım
işçilerini ziyaret etti.

Ankara
Eskişehir

Yardım alamayan mevsimlik işçiler için girişim
Batman’ın Bağlar mahallesinde her yıl mevsimlik
tarım işçisi olarak çalışan ve birkaç aylık
sigortaları nedeniyle yardımlardan yararlanamayan
dar gelirli vatandaşlar için muhtar Mazhar Yiğit, bir
girişim başlattı.

Kadın işçiler hem tarlada hem
çadırda çalışıyor

Aydın

Mevsimlik tarım işçilerimiz @
anteptarimil ve @GantepSaglik
tarafından kontrollü şekilde
alana yerleştirilmektedir.

Niğde

Denizli

Aydın’da çilek hasadı başladı

Muğla

Seyahat izin belgesi almak için
uzun kuyruklar

Gaziantep Valisi

Uşak
Isparta

TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi
Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları alanlara
gelinceye kadar olan süreç, iş paketleri
halinde, adım adım hangi işin ve hizmetin
hangi kurumlarda, kimlerin sorumluluğunda
olduğu planlanarak, bir akış şeması ile birlikte
protokollere bağlanmalıdır.

Şanlıurfa Tabip Odası
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile çocuklarıyla
birlikte yolculuk yapabilmelerine izin
verilmesi sonrası, vatandaşlar İlçe Sağlık
Müdürlükleri önünde mevsimlik tarım
işçiliği izni almak için toplanmaya başladı.
Kalabalıkların salgın hastalıklar için ciddi
risk yarattığını hatırlatıyoruz. Sağlıklı yaşam
hakkı herkes için kutsaldır. Tarım işçileri ve
çocukları için de gerekli tedbirlerin alınmasını
talep ediyoruz.

Nevşehir
İzmir

Adana

Seyahat izin belgesini için 10
gündür bekliyorum

Batman

Seyahat izin belgesi için
başvuru bu hafta 50 bine
kadar çıkar
Ya tarım işçiliğini bitirsinler
ya da haklarımız olsun

Şanlıurfa

Antalya

Mevsimlik işçi tarımın
en önemli konusu

Ülkede 720 bin çocuk işçi
çalışmak zorunda

Müracaat eden mevsimlik işçilere
maske dağıtıldı

Samsun

Bursa

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Tarım işçilerinin 18 yaşından
küçük ve 65 yaş üzeri aile
bireylerini geride bırakmaları
mümkün değil. Özel, yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç var.

Hilvan Kaymakamlığı
Mevsimlik tarım işçilerimizin
durumuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğümüzden bilgi aldık.

Çay üreticisinde korona
endişesi büyüyor

İstanbul

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Mevsimlik işçiler konusu valiliklere bırakıldı.
Her ilde farklı uygulama var. Mevsimlik
işçiler konusunda merkezi uygulamaya
geçilmesi gerekiyor.

Gündüz tarla, akşam KPSS

TMO’dan üreticiye ve
tüketiciye güvence

Gaziantep
Mersin
Hatay

İşçilerin ulaşımı sorun
ve maliyet artacak

Haber

Mücadeleyi büyütelim

Üretici ve işçi çay hasadı için 30
Nisan’dan sonra Rize’ye gidemeyecek

Sakarya

Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları için çalışan tüm paydaşların kullanımına açıktır. Her bir verinin kaynağına, başık veya
metnin üzerine tıklanarak ulaşılır.

Twitter

İYİ Parti Sözcüsü
Mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve
gıda ihtiyaçları, işçilerin sağlığı açısından,
devlet tarafından karşılanmalıdır.

Rize

Haritanın amacı

Haritanın veri kaynağı

Herkesin irade
göstermesini istiyoruz

Çayda alarm

Yenişehir Ovası mevsimlik tarım
işçilerini bekliyor

• Pandemi ile mücadelede mevsimlik tarım işçilerinin ve
çocuklarının sağlığı ve güvenliğinin temini için gereken
tedbirlerin getirdiği ek maliyetin nasıl karşılanacağı konusu
belirsizliğini koruyor.

COVID-19 pandemisi süresince Türkiye’de mevsimlik gezici tarım
işçilerine yönelik merkezi ve yerel düzeydeki karar, uygulama, sorun ve çözüm önerilerinin izlenmesi ve değerlendirmesi; kanıt temelli savunu yoluyla ilgili paydaşların harekete geçirilmesi.

Mevsimlik tarım işçilerinin
çocukları eğitimde geri kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı
Hazine arazilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına
ait kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.

Fındık işçileri Mardin, Diyarbakır,
Batman ve Şanlıurfa’dan gelecek

Aralarında mevsimlik tarım
işçilerinin de olduğu 5 milyon
mülteci açlıkla karşı karşıya

Tarım piyasa koşullarına
bırakılmamalı

Bakan Pakdemirli
Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüz
sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba
dahil edildi.

Tarım işçisi de, çiftçi de risk altında
Tarım-Orkam-Sen Samsun Şube
Başkanı: “Yeterli tedbir alınmazsa,
virüs mevsimlik tarım işçileri ve çiftçiler
arasında da yayılacaktır”.

• Vaka sıralamasında ilk on il içinde yer alan İzmir, Ankara,
Konya, Bursa, Sakarya ve Isparta’da tarımsal üretim hızlandı
ve mevsimlik işçi göçü başladı .
• Bakanlıklar tarafından çıkarılan genelgeler kapsamında
toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha, Pandemi, Seyahat Kurulları
ve Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulu kararları
valiliklerce duyuruldu. Ancak tarım işçilerinin varış ve çıkış
illerindeki farklı uygulamalar; alınan kararların tarım aracılarına
ve işçilere yeterince duyurulmaması sorunlara yol açtı.

Ulusal Hububat Konseyi
Mevsimlik işgücünün temini için
gerekli önemler alınmalı.

Mahmudiye Kaymakamı
(Mevsimlik tarım işçilerinin) Çadırları dezenfekte edildi,
sağlık taramaları yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı,
hijyen paketleri ve nakdi yardımları teslim edildi.

Dergi/Portal
Tarım işçiliği, insanların, özellikle
kadınların temiz su ve tuvalet gibi
en temel ihtiyaçlarına erişiminin bile
olmadığı bir sektör.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tarladaki
çiftçiye uyarı
Her gün ateşinizi ölçün, çalışırken maske
takın. Önemler alınmalı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
Cumartesi-pazar da dahil olmak üzere,
tarımda yasak, izin, tatil olmaz.

TBMM’de önergeler reddedildi
Mevsimlik tarım işçileri ve
çiftçilerle ilgili HDP, İYİ Parti ve
CHP’nin sunduğu grup önergeleri
TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve
MHP oyları ile reddedildi.

İşçilerin bu koşullarda
hastalığa yakalanma
olasılıkları çok yüksek

Covid-19’a karşı bilgilendirme
broşürü yayınlandı

STK
Şimdi tüm çocuklar çantalarıyla okul bahçesinde
koşmayı hayal ediyor. Mevsimlik tarım işçiliği
döngüsündeki çocuklar ise bunu hep hayal ediyor.

10-18 Nisan 2020

1 milyon gezici mevsimlik
işçi olduğu varsayılıyor

Tarım işçisi
Belirsizlik yaşadık. Tam olarak
anlatılamadığı için evlerde kaldık ve
tarlalardaki üretim işi durdu.

Analiz

Evde kal Türkiye, biz
sizin için üretiyoruz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevsimlik işçi kardeşlerimize
büyükşehir belediyesi olarak elimizden
gelen desteği veriyoruz.
Denizli Milletvekili
Endüstriyel tarım politikaları
nedeniyle güçsüzleştirilen
çiftçilerimiz, tarım emekçilerimiz,
mevsimlik tarım işçilerimiz
#coronavirus salgınının olduğu bu
dönemde daha da yalnız…
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Denizli’de mevsimlik
tarım işçilerinin erzakı
bitti, iş ve destek yok

Mimar/akademisyen
Ekilip dikildiği kocaman yalan.
Ben köyde yaşıyorum. Ve geçen
yıl 1500 tarım işçisi vardı burada
Urfa’dan gelen. Bu yıl gelemediler.
Sera ve tarla sahipleri işçi
sorunundan ötürü ekemediler.

Şanlıurfa’da seyahat izin
belgesi kuyruğu

Örgütsüz olmak, bir araya
gelememek, ortak bir fikriyat
etrafında buluşamamak
korona kadar tehlikeli

Isparta Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, koronavirüs
kapsamında mevsimlik tarım
işçileri için varış ve çıkış
işleyişiyle ilgili bir açıklama
yayımladı.

Kumlu Belediyesi

Tüm tarım alanlarına ekilecek ürünler belirlenerek,
çiftçiye alım garantisi verilerek mazot, gübre,
tohum desteği ile mevsimlik işçilerin sağlıklı bir
şekilde çalışacağı ortam sağlanmalıdır.

Belediye ekiplerimizce
dezenfekte işlemleri devam
etmektedir. İlçemize şehir
dışından gelen mevsimlik
işçilerinin çadırları
geldikleri günden bu yana
günlük olarak dezenfekte
edilmektedir.

Siyasetçi

Yurtdışı pazarlar kısıtlandı, üretici
ürününü satamadı

Ekinlerimize
bakmazsak aç kalırız

İşçilerin sağlık kontrollerini
yaptılar. Dezenfektan
getirecekler

Mevsimlik tarım
işçilerine yazılan
cezalar meclis
gündeminde

Hatay Milletvekili

Ankara bürokrasisi, ulaşım ve varış yerlerindeki
barınma sorununu çözemedi.

Reyhanlı soğan hasadında
zamanla yarışıyor

Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nce gıda
ve sağlık paketleri
dağıtıldı

UNFPA Turkey
Hani 6 yaşında. Ailesiyle birlikte Mersin
kırsalında bir çadırda yaşıyor. Babası
mevsimlik tarım işçisi. @UNFPATurkey
mobil ekipleri @ECHO_Turkey
desteğiyle Hani ve 4 kardeşinin gerekli
aşılarını yaptırdı, onları #COVID19
hakkında bilgilendirdi.

Adana Valisi
Görevlilerimiz 1000 aileye gıda kolisi ve tarım
işçilerimize koronadan korunma yollarını
anlatarak ücretsiz maske dağıtmıştır.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı
Üretim olmazsa hayat durur
ve kıtlığa kadar gider. Sağlık
ne kadar önemliyse tarım da o
kadar önemlidir.

Adana’da tarımsal üretim devam ediyor
19 çadırlık yerleşim bölgesinde hijyen
eğitimi verildi ve maske dağıtıldı
Adana Büyükşehir’den küçük
çiftçiye nakit desteği
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