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Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir’in Alpu ilçesine
gelerek yaklaşık 2 bin 500 çadırda konaklayan tarım işçilerine
ve onların çocuklarına eğitim verecek Anadolu Üniversitesi,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iş
birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk uygulamalı Göç
Okulu’nu açmıştır. Bakan Avcı, Alpu Mevsimlik Tarım İşçileri
Yerleşkesi’nde düzenlenen törende sadece geçici tarım işçilerinin
çocuklarına değil yetişkinlere yönelik de hizmet verileceğini
söylemiştir.

Duy Sesimi Yardımlaşma Topluluğu üyeleri, Göç Okulu
Projesi kapsamında açılan çadır okuldaki öğrencilere önlük ve
ayakkabı dağıtmıştır.

Eskişehir’de sığınmacı ve mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik olarak üniversite bünyesinde kurulacak olan
Kadın Sağlığı Dayanışma Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun
finansal desteği ile ortak çalışmalar yürütülmesi için Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi ile Eskişehir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arasında iş
birliği protokolü imzalanmıştır.

Eskişehir, Odunpazarı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi, 2019

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Eskişehir
Kent Konseyi Gençlik Çalışma Grubu, aileleri ile birlikte göç
eden mevsimlik tarım işçisi çocuklar için “Yaşasın Oyuncak
Kardeşliği” oyuncak toplama kampanyası başlatmıştır.
Kampanya kapsamında Espark ve Kanatlı AVM’ye yerleştirilen
oyuncak kumbaralarına oyuncak bağışı yapılmıştır.

Eskişehir ilinde mevsimlik gezici tarım işçiliğine
en fazla gereksinim duyulan bitkisel üretim
faaliyetlerinin başında; Mayıs-Haziran aylarında
çapalama ve bakliyat hasadı, Eylül-Kasım aylarında
ise soğan ve şekerpancarı hasadı yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi ve Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliği ile yürütülen Göç Okulu
Projesi kapsamında hazırlanan Şanlıurfa’dan Eskişehir’e gelen
mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları zorlukları konu alan
‘Mecbur’ adlı kısa film, Rotary Kulübü tarafından düzenlenen
Rofife Kısa Film Festivali’nde üçüncülük ödülü almıştır.

Kaynak: Kalkınma Atölyesi, Eskişehir İlinde Bitkisel
Üretimde Çalışan Çocuklar Raporu, 2014

Eskişehir Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı, Çağfen
Eğitim Kurumları’nın sponsorluğunda, UNICEF, UNFPA ve
Eksi 25 Derneği’nin desteğiyle 31 Mart–3 Nisan 2015 tarihleri
arasında 2. Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini
Önleme Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda mevsimlik tarım
işçisi ailelerin çocuklarının durumu, karşılaştıkları sorunlar ve
çözüm önerileri sunulmuştur.

Eskişehir, 2014
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Eskişehir, Odunpazarı İlçesi,Karacahöyük Mahallesi, 2019
Eskişehir, Seyitgazi İlçesi, Çukurağıl Mahallesi, 2019

Eskişehir, Seyitgazi İlçesi, Doğançayır Mahallesi, 2019
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1989
Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu Çocuk
Haklarına Dair
Sözleşme’yi kabul
etmiştir.

1995

Devlet İstatistik
Enstitüsü Çocuk İşgücü
Anketi sonuçlarını
yayımlamıştır.

Madde 1: Bu Sözleşme
uyarınca çocuğa
uygulanabilecek olan
kanuna göre daha erken
yaşta reşit olma durumu
hariç, on sekiz yaşına
kadar her insan çocuk
sayılır.

2000
1998

1999

Devlet İstatistik
Enstitüsü Çocuk
İşgücü Anketi
sonuçlarını
yayımlamıştır.

TBMM, ILO’nun
138 sayılı Asgari
Yaş Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.

ESKİŞEHİR İLİNDE BİTKİSEL
ÜRETİMDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyolojik
Analizi: Eskişehir Örneği
Hatice Kaleci
Tarım işlerinin yoğun olduğu zamanlarda
kısa süreli istihdam edilen mevsimlik işçilerin
sosyolojik analizi için Eskişehir’in Alpu ilçesine
Isparta’nın orman köylerinden gelen mülksüz
köylüler, Konya’dan gelip Eskişehir’de arazi
kiralayarak kendi adlarına pancar üretimi
yapanlar, Bursa’dan soğan işinde çalışmak için
gelen mevsimlik işçiler, Şanlıurfa’dan gelerek
ortakçılık yapanlar kapsama alınmıştır. Göç
sürecini de içerisinde barındıran mevsimlik
işçilik yoksulluğun da içerisinde yer aldığı,
barınma, ısınma, temizlik ve sosyal güvence
sorunlarını içermektedir.

2002
2001

2004
2005

METİP kapsamında Eskişehir iline
2011 yılında 811 bin 561 TL, 2012
yılında 886 bin 641 TL olmak üzere
toplam 1 milyon 698 bin 202 TL
ödenek gönderilmiştir.

2010

2008
2007
GENELGE

Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi için
Zamana Bağlı
Politika ve Program Çerçevesi’ni
yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu
Çocuk İşgücü Anketi
sonuçlarını yayımlamıştır.

2012

GENELGE
2017/6

Genelge
Dizgi
Ekler Film – 1

Başbakanlık tarafından 2010/6
sayılı Mevsimlik Gezici Tarım
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
Hayatlarının İyileştirilmesi
Genelgesi yayımlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından Mevsimlik Gezici Tarım
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi
(METİP) başlatılmıştır.

Türkiye
İstatistik
Kurumu Çocuk
İşgücü Anketi
sonuçlarını
yayımlamıştır.

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetler
büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna dahil
olmuştur.

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
Working Child
2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA DÖNEMİ
24

Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar,
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler
Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli
olarak ilaçlanmaktadır. Sakintepe
Mahallesi’nde 3 ayrı nokta, Beyazaltın
Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,
Gökdere Mahallesi, Yıldırım Çiftliği ve
Muttalip Çayırı’nda bulunan çadırlar
ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir. Tarım
alanlarında çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım
işçilerinin daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve salgın hastalığa
yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak
sürdürüleceği belirtilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinde Eşitsizlik ve Etik
Sabahattin Tekingündüz, Aysu Kurtuldu, Türkkan Işık Erer
Çalışma, çadır yerleşimlerindeki mevsimlik tarım işçilerinin 8-18 yaş arası
çocukları ile çadır bölgelerine en yakın yarı-kırsal alanda yaşayan çocuklar üzerine
Temmuz-Ağustos 2016 arasında yürütülmüştür. Çocukların sağlıkla ilişkili
yaşam kalitesi düzeyinin düşük olduğu ve riskli çocuk gruplarında sağlığı sosyal
belirleyicileri ile ele almanın ve olumsuz koşulların düzeltilmesinin gerektiği
görülmüştür.
Mevsimlik tarım işçileri ve onların
çocuklarına yönelik kurulan
Göç Okulu’nda eğitim gören 10
yaşındaki Azize Önay’a eğitim
hayatı boyunca destek verilecektir.

Eskişehir Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerli Halkın Acil Servis
Başvurularının Karşılaştırılması
Reşat Aydın, Egemen Ünal, Selma Metintaş
2012 yılı Nisan-Ekim ayları arasında Eskişehir İli Alpu İlçe Hastanesi acil
servisine başvuran mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin, başvuru durumları
belirlenmiş ve bu başvurular aynı dönemdeki yerli halk başvurularıyla
karşılaştırılmıştır. Çalışma için 13 adet acil servis protokol defteri detaylıca
incelenmiştir; 4570 adet başvuru kaydına ulaşılmıştır (2285 MTİ ve
ailelerinin başvurusu, 2285 kontrol grubu başvurusu). Mevsimlik tarım
işçileri ve ailelerinin, kırsal alanda yaşamaları ve yaptıkları işler gereği maruz
kaldıkları sağlık risklerinin olması, konaklama ve alt yapı koşullarının
yetersizliği nedeniyle toplumun genelinden farklı sağlık problemlerine sahip
oldukları görülmüştür.

Çocukların gelişimine katkı sağlamaya
ve becerilerini geliştirmeye yönelik
atölye ve etkinlikler düzenleyen
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,
Alpu’da yaşayan tarım işçisi ailelerin
çocukları ile bir araya geldi.
Araştırma Makalesi

Eskişehir Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerli Halkın Acil Servis Başvurularının Karşılaştırılması
Comparing Emergency Service Admissions of Migrant and Seasonal Farmworkers and Indigenous People
Reşat Aydın , Egemen Ünal , Selma Metintaş
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Öz
Amaç: Çalışmanın amacı, 2012 yılı Nisan-Ekim ayları arasında Eskişehir İli Alpu İlçe Hastanesi (EAİH) acil
servisine başvuran Mevsimlik Tarım İşçileri (MTİ) ve ailelerinin, başvuru durumlarını belirlemek ve
başvurularını aynı dönemdeki yerli halk başvurularıyla karşılaştırmak idi.
Materyal ve Metot: Çalışma için 2012 yılı Nisan-Ekim aylarına ait 13 adet acil servis protokol defteri
detaylıca incelendi. Her ay başvuran MTİ ve aileleri başvurularına karşılık aylık aynı sayıda yerli halk
başvurusu sistematik örnekleme ile seçildi. Örneğe giren bireylerin protokol defterinde bulunan
bilgileri(doğum tarihi, cinsiyet, başvuru ayı, aldıkları tanı ve tedavi) kaydedildi. İstatistiklerde ki-kare
analizi kullanıldı.
Bulgular: Toplamda 4570 adet başvuru kaydı (2285 MTİ ve ailelerinin başvurusu, 2285 kontrol grubu
başvurusu) incelendi.0-4,5-14,15-29 yaş gruplarında MTİ ve ailelerinin acil servis başvuru sayıları daha
yüksekti (p<0.001). 45-64 ve 65+ yaş gruplarında ise yerli halkın acil servis başvuru sayıları daha yüksek idi
(p<0.001). MTİ ve ailelerinde solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, obstetrik
hastalıklar ve ağız-diş problemlerine ait acil servis başvuruları daha yüksek iken; yerli halka ait başvurularda
KVS, kas-iskelet sistemi hastalıkları, zoonotik enfeksiyonlar ve travmatik hastalıklara ait acil servis
başvuruları daha yüksek idi (p<0.001).
Sonuç: MTİ ve aileleri, kırsal alanda yaşamaları ve yaptıkları işler gereği maruz kaldıkları sağlık risklerinin
olması, konaklama ve alt yapı koşullarının yetersiz olması nedeniyle toplumun genelinden farklı sağlık
problemlerine sahiptir. Bulgularımız bu varsayımı destekler niteliktedir. MTİ ve ailelerinin sağlık
problemlerinin anlaşılması ve çözülmesine yönelik ileri çalışmalar yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım İşçileri Hastalıkları, Acil Servis, Sağlık Hizmetleri

Abstract
Background: The aim of the study was to determine the status of admission status of Migrant and Seasonal
Farmworkers and their family (MSF)to emergency service of Eskisehir Alpu Hospital in April to October
2012and to compare their admission status with admission status of indigenous people at the same period.
Material and Methods: For study 13 hospital record books of April to October 2012 were examined in
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN

2017
20 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı İş Kanunu ile özel istihdam bürolarına geçici
iş ilişkisi sağlama yetkisi verilmiştir. Bürolar istihdam ettiği işçilerini yasada
belirlenen koşullar çerçevesinde işverenlere geçici olarak verebilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından 21.03.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı Mevsimlik
Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının
Eğitime Erişimi Genelgesi yürürlüğe konulmuştur.

2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım
İşçileri Başbakanlık Genelgesi
yayımlanmıştır.

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
RAPORU

Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme 1994 yılında
Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından
çekincelerle onaylanmıştır.

Madde 3: Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi
•çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri
çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla
ya da mecburî çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini;
•çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde
kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
•çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve
ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
•doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki
gelişimleri açısından zararlı olan işi kapsar.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Nisan 2011
tarihli ve 5410 sayılı 2011/25 sayılı Mevsimlik
Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri
Genelgesi yayımlanmıştır.

ILO Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı
(IPEC) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla
hazırlanan Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı
Politika ve Program Çerçevesi, çocuk işçiliği ile mücadelede bir yol
haritası niteliğindedir. Türkiye’de öncelikle çocuk işçiliğinin en kötü
biçimlerinin neler olduğu belirlenmiştir; sokakta çalışma, küçük ve orta
ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ve aile işleri dışında,
ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma. Belirlenen en
kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin bütüncül, katılımcı, çok taraflı ve
takvimlendirilmiş, ülkenin kalkınma planlarına entegre bir programla
belirli süre içinde önlenmesi hedeflenmiştir.

Mart 2015

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırma Komisyonu Raporu yayımlamıştır.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü,
Gezici Mevsimlik Tarım
İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayat Öykülerinin
İyileştirilmesi Projesi
kapsamında çadırlarda yaşayan
tarım işçilerine sağlık taraması
yapmıştır.

2018

YASAMA YILI
5

SIRA SAYISI: 716

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute

Eskişehir Valisi Alpu’da mevsimlik işçileri
ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Çadırlarda kalan işçilerle görüşen Vali, 800
kişinin barınma probleminin çözümü için
çalışma başlattıklarını söyledi.

Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi mevsimlik gezici tarım işçileri
çadır bölgelerine giderek çocuk hizmetleri bağlamında işlem ve
değerlendirmeleri raporlaştırmıştır.

2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
The International Labour Organization

Görsel Sosyoloji Üzerinden Mevsimlik Tarım
İşçiliğini Anlamak: Eskişehir Alpu Örneği
Fatime Güneş
Çalışma, mevsimlik tarım işçiliğinin yapısal
dinamiklerini/unsurlarını ve mevsimlik tarım işçisi
hanelerin yaşam mekânlarını; mülksüzleme, işçileşme
ve yoksullaşma açısından görsel sosyoloji üzerinden
eleştirel bir şekilde incelemektir. İnceleme mevsimlik
tarım işçiliği yapan hanelerin yaşam deneyimlerini
ortaya koyan fotoğraf, belgesel ve video görsellerine
dayanmaktadır.

2016

2013
2012/20 sayılı Çocuk
İşçiliğinin Önlenmesi
Genelgesi yayımlanmıştır.

Gezici Mevsimlik Tarım İşçilerinin Mağdur Olduğu Yaşam ve
Çalışma Koşulları Kaynaklı Kazalar: Seçilmiş 7 İl Örneği
Emine Selcen Darçın, Murat Darçın, Murat Alkan, Gürdoğan
Doğrul
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Kütahya kırsalında
mevsimlik gezici tarım işçilerinin olumsuz yaşam, barınma ve
taşınma koşullarından kaynaklanan kazaları değerlendirmek
için 2009-2014 yılları arasında, işçilerin mağdur oldukları
olayların raporları incelenmiştir. Mevsimlik işçiler, olumsuz
sağlık koşullarının oluşturduğu hastalıkların yanı sıra pestisit
zehirlenmesi, düşme, karbondioksit zehirlenmesi, boğulma, ezilme
gibi tehlikelerle iç içe yaşamaktadır. En önemli risk emniyetsiz ve
aşırı kalabalık araçlarla taşımadır. Ekim ve hasat döneminde kazalar
yoğunlaşmaktadır.

Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarında Gelişimin Değerlendirilmesi
Uğur Bilge, Dilek Öztaş, Yasemin Sağlan, Ramazan Sağlan, Hüseyin Balcığlu, İlhami
Ünlüoğlu
Mevsimlik geçici tarım işçilerinin çocuklarının büyüme ve gelişmesini değerlendiren
araştırma, Eskişehir merkez ve ilçelerindeki 11 çadır bölgelesinde gerçekleştirilmiştir.
119 çocuğun boy, kilo ve baş çevresi ölçümleri alınıp persantil değerleri hesaplanmıştır.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yüzde 294’ünün hem boy hem de kilo ölçüm
değerleri 5P ve altında olup yüzde 58,8’inde boy persantil değeri, yüzde 39,5’inde kilo
persantil değeri ve yüzde 20,8’inde vücut kitle indeksi persantil değeri <5Pt ve altında tespit
edilmiştir.

Eskişehir, Çifteler İlçesi, Çifteler Mahallesi 2019

2014

2011

2009
Başbakanlıktan:

TBMM, ILO’nun
182 sayılı En Kötü
Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması ve
Kaldırılmasına
İlişkin Acil
Önlemler
Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.

9-10 Eylül 2013 tarihlerinde
Kalkınma Atölyesi tarafından
Eskişehir’de düzenlenen çalıştaya
Eskişehir Barosu Çocuk Hakları
Komisyonu, Ziraatçiler Derneği,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Çocuk Üniversitesi, Eskişehir
Eğitim Hakları Derneği, Şeker İş
Sendikası, Tüketiciyi Destekleme
Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Anadolu
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenleri,
Tüketiciler Birliği Eskişehir Şubesi, Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı, Eskişehir Tabipler Odası ve Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu katılmıştır. Çalıştay
sonunda mevsimlik gezici tarım işçilerini çalışma
ortamlarında gözlemlemek için Eskişehir’in Alpu
ilçesinde soğan tarlası ile işçilerin çadırları ziyaret
edilmiştir.

Kaynak: Kalkınma Atölyesi, Eskişehir İlinde Bitkisel Üretimde
Çalışan Çocuklar Raporu, 2014
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma
görevlileri ve kırsal hekimlik stajındaki intern
doktorları tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin
sağlık hizmetlerine ulaşımları ve sağlık hizmetlerinden
memnuniyetlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma
kapsamında, Alpu, Bozan, Sevinç, Karahöyük, Osmaniye
ve Sakintepe bölgelerinde bulunan toplam 207 çadır
ziyaret edilmiştir.

Çocukların tarlaya gitmelerini engelleyecek herhangi bir hizmet
bulunmadığından, her yaştan çocuk, aileleriyle birlikte tarlada veya
çadırlarda kalmaktadır. Bu durum, çok küçük yaşlardan (5-6 yaş)
itibaren, bütün gün güneş ışığına maruz kalmalarına neden olmaktadır.
Çalışan ailelerin, bahçe sahibi ve bahçenin bulunduğu köyde yaşayanlarla
sınırlı ilişki kurmaları, çocukların da sosyal izolasyona ve ayrımcı
muameleye maruz kalmalarına neden olabilmektedir. Ailelerin, genel
yerleşim yerlerinin uzağında kurulan çadırlarda yaşamaları, çocukların
aile hekimliği sistemi kapsamında takibini de zorlaştırmaktadır. Doktora
gitmek için harcanan zamanın günlük yevmiyeden kesilmesi, tarlalar ve
çadırların bulunduğu yerlerin ana yerleşim yerlerinden uzak olması,
çocukların her hastalandığında hekime götürülememesine sebebiyet
vermektedir.

Eskişehir’de aralıklarla süren sağanak köylerde
su baskınlarına neden olurken günlük 75 liraya
arpa, ayçiçek ve şeker pancarı tarlalarında
çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar
suyla doldu. Kızılay Eskişehir Şubesi işçilere
gece yarısı ulaşıp battaniye ve gıda malzemesi
dağıttı.

Bayer’in Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte
yürüttüğü Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin gezici
birimi olan Bilim Tohumları Ekibi, Eskişehir’de Sakintepe
Mahallesi’ndeki mevsimlik geçici tarım işçilerinin yaşadığı
çadır bölgesinde ve Halk Mahallesi Hacı Bektaşi Veli
Derneği’nde 85 çocukla bir araya gelmiş, 9-12 yaş grubu
çocuklarla bilim etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Tarımda kayıtlı istihdamın geliştirilmesi için
mevsimlik tarım işçilerinin kooperatif aracılığıyla
istihdamının sağlanması gibi önlemlerin alınması,
bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin yaşam
koşullarının iyileştirilmesi ve bu
amaçla yürütülen proje sayısının
arttırılması, mevsimlik tarım
işçilerinin çalışma ve sosyal
koşullarının iyileştirilmesi gibi
tedbirler Bursa, Eskişehir, Bilecik
Bölge Planı’nda yer almıştır.

https://twitter.com/gocokulu

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve masal anlatan
gönüllüler, mevsimlik tarım işçiliği yapmak için Eskişehir’e gelen
ailelerin çocuklarıyla buluşmuştur. Etkinlikte yaklaşık 200 çocuğa
masallar anlatıp oyunlar oynatılmıştır.

Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlık Kuruluşlarına Başvuru Tercihleri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Burcu Işıktekin Atalay, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Gülsüm
Öztürk Emiral, Emine Ayhan, Selma Metintaş
1041 mevsimlik tarım işçisi ile yapılan araştırmada, ikinci basamak sağlık
kuruluşlarına başvuruda 0-5 yaş grubuna oranla 6-14 yaş grubunda sıklığın azaldığı,
işçilerin yüzde 46,6’sının birinci basamak sağlık kuruluşlarına acil durumlarda (kaza,
yaralanma), yüzde 38,5’inin hasta olduğunda, yüzde 12,6’sının aşı için başvuruda
bulunduğu belirlenmiştir.
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Eskişehir Odunpazarı
Belediyesi, Odunpazarı
Kaymakamlığı ve Tarım
Köy Hizmetleri Müdürlüğü
iş birliği ile yürütüyor
olduğu Tarladan Tiyatroya
Projesi kapsamında,
köylerinden alınarak
kent merkezine getirilen
63 mevsimlik işçi çocuk,
Karıncalar ve Ateş
Böcekleri adlı tiyatro
oyununu izlemiştir.

Genç Hayat Vakfı, Çocuk İşçiliği için Son Durak: Eskişehir! Projesi
ile Eskişehir’in Alpu ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan
ailelerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik destek
sağlamayı, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kamu ve sivil toplum
hizmetlerine erişimini sağlayacak yönlendirmelerde bulunmayı ve çocuk
işçiliği riski bulunan çocukların okula devam durumlarını takip etmeyi
amaçlamaktadır. Saha çalışmaları, hedef grupların farkındalığını ve bilgi
birikimini artırmayı, yerelde var olan imkanları yerel yönetimlerle iş
birliği geliştirerek harekete geçirmeyi hedeflemektedir. 15 Eylül 2019 – 31
Ağustos 2020 arasında uygulanacak olan proje kapsamında toplam 200
çocuk, 1200 mevsimlik gezici tarım işçisi, 80 tarım iş aracısı ve 25 yerel
yönetici ile faaliyet yürütülecektir.

Mevsimlik Tarım İşçilerinde Kardiyovasküler Hastalık Riskinin
Değerlendirilmesi
Uğur Bilge, Dilek Öztaş, Yasemin Sağlan, Ramazan Sağlan, İlhami
Ünlüoğlu
Eskişehir çadır bölgelerindeki 152 tarım işçisinin sosyodemografik
özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörleri değişkenleri sorgulanmıştır.
İşçilerin evlerinden uzakta, olumsuz hava ve ortam şartlarında çalışmaları,
yetersiz ve dengesiz beslenmeleri, sağlık imkanlarından yeterli düzeyde
faydalanamamaları, içme ve kullanma suyuna erişim zorlukları nedeniyle
kardiyovasküler hastalık riski yüksek bulunmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)
yürürlüğe konulmuştur.

2019
Cumhurbaşkanlığı ilk 100 Günlük Eylem Planı ile 81 ilde Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Birimleri kurulmuştur. Her ilde Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan
birimler tarafından hazırlanan raporlar, Çocuk İşçiliği ile Mücadele
Kurulu’nda değerlendirilecektir.
İçişleri Bakanlığı, Yaz Mevsimi Tedbirleri Genelgesi’ni 81 il valiliğine
gönderdi. Genelgeye göre; tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı
bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin,
biçerdöverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte
seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçilerinin yolculuklarının
daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında
trafik denetimleri arttırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan
karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk
yapmalarına izin verilmeyecektir.

Başbakanlık Genelgesi ile 2018
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı
ilan edilmiştir.

Eskişehir, Seyitgazi İlçesi, Doğançayır Mahallesi, 2019

