CORONA 19 PANDEMiSiNiN MEVSiMLiK GEZiCi TARIM İŞÇiLERi VE ONLARIN ÇOCUKLARI ÜZERiNDEKi ETKiSiNE YÖNELiK TÜRKiYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ÖNLEMLER
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Covid-19 pandemisi kapsamında ulusa ölçekteki genelge ve uygulamalar

Covid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler
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

Çiftçilere ilave destek
kapsamında toplam 1 milyar
881 milyon 426 bin liralık
destek ödemelerinin, Covid-14
pandemisinden dolayı destek
amaçlı hemen başlanacağına
dair karar alındı.
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Bilecik
Covid-19 Pandemisinin tarım
sektörünü tehlikeye soktuğunu
ve sektörün derhal desteklenmesi gerektiğini bildirerek çeşitli
kararlar alınmıştır.
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Tarım ve Orman Bakanlığı,
tarımsal üretimin aksatılmadan
yürütülmesi ve gıda arz
güvenliğinin sağlanmasında
önemli bir görev üstlenen
mevsimlik tarım işçilerinin,
koronavirüs (Covid-19)
nedeniyle hijyen ve koruyucu
malzemelere erişimi ile nakil ve
barınma koşullarının
iyileştirilmesi için bazı kararlar
ve tedbirler almıştır.

Tüm Valiliklerde İl İdare Kurullarının Ardından Pandemi
Kurulları Toplanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, tarımsal amaçlı
kiralanan hazine arazilerinden
alınacak kira bedellerinin 6 ay
süreyle ertelendiğini açıkladı.
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Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması:
İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi
Hıfzısıhha Kanununun 27
nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından
aşağıdaki ek tedbirlerin alınması
gerekmektedir:
1- Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon,
Van ile Zonguldak illerine giriş çıkış durdurulmuştur.
2- Tüm il ve ilçelerde 20 yaşın altındakiler için sokağa
çıkma yasağı uygulanacaktır.

Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Gezici
Tarım İşçileri:
Bakanlık talimatında yer alan tedbirlere
ilave olarak bazı tedbirlerin alınmıştır.
Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması
için gerek duyulan insan gücünün her
ilin kendi imkanları ile karşılanması esastır. İnsan gücü ihtiyacının il içerisinde
karşılanamaması halinde öncelik civar iller
olmak üzere diğer illerden de mevsimlik
tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Ancak bu durum ilgili
Valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak
gerçekleşebilecektir.
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Adana Yüreğir Belediyesi

Yüreğir Belediyesi ekipleri,
narenciye ve bahçe ürünlerinde
hasada devam eden tarım
işçilerinin çadırlarını dezenfekte
ederek işçileri bilgilendiriyor.
Virüsün yayılabileceği
alanları temizleyen ekipler,
tarım işçilerine maske ve
dezenfeksiyon malzemesi
dağıtıyor.

Burdur Gölhisar
Belediyesi

Gölhisar İlçesi’nin Söğüt
Beldesi’ne belediye, koruma
başkanlığı ve muhtarlarca
alınan kararlar gereğince 30
Nisan’a kadar tarım işçisi
alınmayacağı açıklanmıştır.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin
Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’ya verdiği soru önergesinde,
tarımsal üretimin devam ettiği
Çukurova’da onlarca tarım işçisinin
minibüs ve traktörlerde yan yana
yolculuk yaptığını, birlikte yemek
yediğini ve gün boyu tarlada veya
serada çalıştığını belirterek tedbir
alınmasını istedi.

Gazete haberleri

Alınan genelgeler ve kararlar

Bu Harita Nasıl Hazırlandı?
Bu harita; Corona-19 pandemisinin mevsimlik gezici tarım
işçileri ve onların çocukları üzerindeki etkisine yönelik
Türkiye’de yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerin hızlı
değerlendirilmesi kapsamında yapılan araştırma sırasında
çeşitli sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve tarım
aracıları ile yapılan görüşmelerden basında çıkan haberlere
kadar geniş kapsamda bir veriyi bir araya toplanması ve
sınıflandırılması ile oluşturulmuştur.

+90 (541) 457 31 90
info@ka.org.tr

www.ka.org.tr
/ kalkinmatolyesi
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İle giriş çıkışların
Seyahat belgesi
aracılığı ile yapılması.
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Şanlıurfa Mevsimlik
Tarım İşçileri Derneği
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Şanlıurfa
Gaziantep

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım
İşçileri Derneği Başkanı Suphi
Hatipoğlu:- ‘Tarım işçileri
olarak Kovid-19 şartlarına
uygun seyahat ve taşınma
imkanı talep ediyoruz’‘Tarlaya gittiğimizde de
oradaki temizlik imkanı,
maske, eldiven ve
dezenfektan gibi hijyen
koşullarının sağlanmasını
istidiklerini açıkladı.
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Mersin

Gaziantep Islahiye
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Adana Seyhan Belediyesi

İçişleri Bakanlığı’nın mevsimlik
tarım işçilerinin bulundukları
illerden başka illere gidişlerinde
yaşanabilecek aksamaların
oluşmaması amacıyla
yayımladığı, ‘mevsimlik tarım
işçileri ve hayvancılık faaliyeti
genelgesi’ doğrultusunda
düzenlenen Mevsimlik Tarım
İşçileri Komisyon Toplantısı
gerçekleştirildi.

Rize İl İdare
Kurulu

Rize’ye gelecek her türlü
seyahat araçları için
“varış kontrol belgesi”
uygulaması başlatıldı.
Belgede yolcunun adı,
soyadı, iletişim telefonu,
ve Rize ilinde geldiği
açık adres bulunacaktır.
Muavin tarafından bizzat
ve tek elden doldurulacak belge, İl Emniyet
Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına
iletilecektir.

Chp Adana Milletvekili
Burhanettin BULUT

Corona Virüsüne Karşı
Kriz Merkezi, diğer ilçe
belediyeleriyle koordineli
bir şekilde çalışmalarını
yürütecek. Bu kapsamda ilçe
belediyelerinin yetkili kişilerine
de uzmanlar tarafından eğitim
verilecek.

Mersin Büyükşehir
Belediyesi

Rize Umumi
Hıfzısıhha Kurulu
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Tarımsal üretime destek
vermek amacıyla, çadırlarda
yaşayan tarım işçilerine temiz
su, temizlik malzemesi, yemek
ve gıda yardımlarının ve sağlık
kontrollerinin yapılması.
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Adana
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Rize’de koronavirüs
önlemleri kapsamında
başlatılan ‘varış kontrol
belgesi’ uygulaması ile il
dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında
sağlık kontrolünden
geçiriliyor. Ardından
ise 14 gün evlerinde
karantina altında tutuluyor. Bu durum mevsimlik
gezici tarım işçileri için
nasıl uygulanacağı henüz
bilinmemektedir.

Adana METİP ofisi,
mevsimlik gezici tarım
işçilerine sağlık kontrolü,
ulaşım için kullanılacak
araçların dezenfekte edilmesi
ve yolculuk kurallarının
uygulanması gibi konularda
önleme ve destek için
çalışmalara başladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı
Covid-19 salgınına yönelik
kararların uygulanması

Rize

Adana Metip Ofisi

Mersin Büyükşehir
Belediyesi

Aydın Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü

Çay Gübrelemek İçin
Rize’ye Gelecek İşçiler
Bahsi geçen
kuruluşlarca yapılan
açıklamalarda yaş
çay gübreleme
işinin birinci sürgün
sonunda yapılması
söylenerek Rize’ye
gelişlerini ertelemeleri
istendi.

Rize Valiliği

Kaynağa Git y

Mersin Büyükşehir
Belediyesi

Rize Umumi
Hıfzısıhha Kurulu
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Mevsimlik gezici tarım
işçilerine 2000 adet hijyen
kolisi dağıtıldı. Kolinin içeriği;
dezenfektan, eldiven, maske,
sabun, ıslak mendil ve ateş
ölçerden oluşmaktadır.

Konya

Burdur

Şehir giriş çıkışlarında
kısıtlamalar.
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Aydın

Rize Umumi
Hıfzısıhha Kurulu

Seyhan’da mevsimlik gezici
tarım işçilerinin çadırları
dezenfekte edildi. Seyhan
Belediyesi tarafından
Karagöçer bölgesinde,
tarım işçilerinin çadırları
dezenfekte edildi ve bölgedeki
mevsimlik gezici tarım işçileri
Covid-19 pandemisi hakkında
bilgilendirildi.

•Adana Büyükşehir Belediyesi
•IOM
•Adana Valiliği

Gaziantep’in İslahiye
İlçesinde, koronavirüs
salgını nedeni ile mevsimlik
tarım işçilerine yönelik
hijyen ve genel sağlıkla ilgili
bilgilendirme çalışmaları
yapıldı. İşçilerin ateşleri
ölçülerek kayıt altına alındı.
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Adana Ovası’nda geçici çadır
yerleşimlerinde yaşayan 2000
mevsimlik gezici tarım işçisi aileye
hijyen kiti dağıtımı planlanmıştır.
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