CORONA 19 PANDEMiSiNiN MEVSiMLiK GEZiCi TARIM İŞÇiLERi VE ONLARIN ÇOCUKLARI ÜZERiNDEKi ETKiSiNE YÖNELiK TÜRKiYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ALINAN ÖNLEMLER 2
Kütahya Valiliği
Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı Yapıldı
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Vali
Dr. Ömer TORAMAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısına
katıldı.İçişleri Bakanlığının mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde
yaşanabilecek aksamaların oluşmaması amacıyla
yayımladığı, “Mevsimlik Tarım İşçileri ve Hayvancılık
Faaliyeti Genelgesi” doğrultusunda Mevsimlik Tarım
İşçileri Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun pandemi
sürecinde mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik çeşitli
kararlar almıştır. Çadırlar arası mesafenin arttırılması,
İl/İlçe sağlık müdürlüklerinin ve toplum sağlığı
merkezlerinin devamlılığının sağlanması, Mevsimlik tarım
işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka
WC-Banyo gibi genel hijyen şartlarının sağlanması vb.
ilişkin kararı linkten inceleyebilirsiniz.
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Uşak Vliliği
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Pazar
Yerlerinde İncelemede Bulundu
Vatandaşların alınan tedbirlere
uymasını isteyen Vali Funda Kocabıyık,
“Kovid-19 tedbirlerini sürekli olarak
değerlendiriyoruz. İl genelinde
tüm olumsuzluklara hazırlıklıyız.
Koordinasyon içinde süreci takip
ediyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin
ilimize gelişiyle ilgili düzenlemelerimizi
yaptık. Tarımsal üretimi hiçbir şekilde
aksatmadan salgının yayılmasına izin
vermeyeceğiz. Milletimizin sağlığı ve
refahı için tüm tedbirleri aldığımızın
bilinmesini istiyorum.” dedi.

Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
Toplantısı
İl umumi hıfzıssıhha kurulu, vali
başkanlığında İçişleri Bakanlığının
aldığı kararlara ilişkin bir toplantı
gerçekleştirdi. 20 yaşından küçükler
için uygulanan sokağa çıkma
yasağında, mevsimlik gezici tarım
işçileri muaf tutuldu.

Bilecik
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Kütahya

Ankara

Aksaray Eskil Belediyesi
ARIM İŞÇİLERİ GELMEYE BAŞLADI. VİRÜSE
KARŞI ÖNLEM ALINMALI
Korononavirüs salgınının tehlikeli boyutlara
ulaşmaya başladığı dönemde, kontrolsüz işçi
dağılımının tehlike yaratma ihtimali ortaya çıktı.
Kontrol edilmezse salgın işçiler arasında hızla
yaygınlaşabilir. Bu durum sonucunda, Eskil
Belediye ekipleri çadırların olduğu bölgede
dezenfekte çalışmaları başlattı.

Kırıkkale

Manisa
Konya

Uşak

Şanlıurfa

Karaman

Antalya

Gaziantep
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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
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Haritayı hazırlayanlar: Selin Ayaeş, Ertan Karabıyık, Seda Mutluer
Proje koordinatörü: Ertan Karabıyık
Akademik danışmanlar: Dr. İlhan Zeynep Karakılıç, Dr. Besim Can Zırh

İçişleri Bakanlığı
Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18 - 20 Yaş Arasındaki
Gençlerle İlgili İstisnalar
Buna göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını
sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım
işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

BASIN AÇIKLAMASI: PANSUMAN ÖNLEMLERLE TARIM
SEKTÖRÜNÜN KALICI SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ
Tarım ve Orman Bakanı, 5 Nisan 2020 tarihli ulusal basında
yer alan bir basın söyleşisinde; üretimde bir aksama
yaşanmaması için “bazı ürünlerde stok yapacağız” diyerek
yazlık arpa, buğday ve kuru fasulye üretimini artırabilmek için
bazı illerde hazine arazilerinin de tarıma açılacağı müjdesini
verdi. Açıklamada en dikkat çeken konu ise “İstiklal savaşımız
sırasında bile bir gram gıda ithalatı olmadı.” vurgusu oldu.
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Mevsimlik Tarım işçilerinin İzin
Kuyruğu
Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye’de tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, ekmek parası için yollara
düşmek zorunda olan mevsimlik
tarım işçileri, izin almak için uzun
kuyruklar oluşturdu.

Mersin

Hatay

Milletveliki
CHP Hatay Milletvekili,
Mevsimlik Tarım İşçilerine
Dikkat Çekti
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Bu çalışmada üyelerden gelen talep ve sorunları 13
maddelik rapor haline getirdiklerini anlatan Çandır, tarım
sektörünün dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen bu
salgına karşı ‘koronavirüs tazminatı’ istediğini kaydetti.
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Antalya Tarım Konseyi
Tarım Konseyi, tazminat talebinde bulundu
Üretici, çiftçi ve ihracatçıların da yer aldığı Antalya
Tarım Konseyi virüs salgını nedeniyle sektörün çok zor
durumda kaldığını belirterek, ‘koronavirüs tazminatı’
istiyor. Aralarında; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO), Antalya Ticaret Borsası, Antalya Sanayici ve
İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği (BAİB), Süs Bitkileri İhracatçı Birliği, yaş meyve
sebze ihracatçıları, gübre ve zirai ilaç bayileri, ziraat
odalarının da yer aldığı 53 STK temsilcisinden oluşan
Antalya Tarım Konseyi’nin Dönem Başkanı Ali Çandır
yaptığı açıklamada, üyeleri arasında sorunlar ve çözüm
önerileriyle ilgili bir anket çalışması yaptıklarını belirtti.
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Kahramanmaraş

Denizli

Denizli Valiliği
İl Pandemi Kurulu Toplantısı
Vali Hasan Karahan başkanlığında
il pandemi kurulu toplantısı yapıldı.
Covid-19 salgınında mevcut durum
değerlendirilerek, alınan kararlar
karşılaştırıldı. Mevsimlik gezici tarım
işçileri için, il tarım müdürlükleri ile
koordineli çalışma planlandır.

Aydın Tarım İl Müdürlüğü
Tarım işçileri sokağa çıkma yasağından
muaf tutuldu
Aydın Tarım İl Müdürü Ahmet Ökdem
ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Kendirlioğlu, koronavirüs tedbirleri
kapsamında sokağa çıkması yasaklanan
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler arasında
bulunan tarım işçilerinin, bağlı bulundukları
kaymakamlık ve muhtarlıklardan gerekli
izinleri alarak tarımsal faaliyetlere devam
edebileceklerini söyledi.

Malatya Valiliği
Valilik Kararları
Mevsimlik tarım işçilerinin
salgın hastalığa karşı
barınma ve çalışma
koşullarının sürekli
olarak kontrol edilmesi,
tarım arazilerine ulaşım
koşullarının iyileştirilmesi
ve tarım ürünlerinin pazara
ulaşımını kolaylaştıracak
tedbirlerin alınmasına
yönelik düzenleme yapıldı.
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Adana
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Gazete haberleri

Malatya

Malatya Valiliği ve AFAD
İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın
Baruş’un Başkanlığında toplandı ve mevsimlik tarım işçileri,
hayvancılık ve arıcılık ile uğraşanlar için tedbir paketi açıklandı.
Koronavirüs Pandemi tedbirleri
kapsamında mevsimlik tarım
işçileri ile hayvancılık ve arıcılık ile
uğraşanlar için ek tedbirler alındı.
Bu kapsamda belediye tarım
işçilerine su kaynağı sağlayacak,
AFAD tarafından temizlik malzemeleri temin edilecek.

Konya
Aydın

İçişleri Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili
olarak “COVID-19 Komisyonu” oluşturdu.
Bakanlığın oluşturduğu bilim kurulu, dokuz üyeden
oluşuyor. Komisyon üyelerinin, koronavirüs salgınına
dair gelişmeleri yakından takip ederek tarım ve gıda
alanında atılması gereken adımlara yönelik öneriler ortaya
koyması ve tavsiye niteliğinde kararlar alması bekleniyor.
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Aksaray

Isparta

İzmir Valiliği
Tarım İşçileri Sokağa Çıkma
Yasağından Muaf
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş
arasındaki kamu çalışanları,
özel sektörde çalıştığını
belgeyenler ve mevsimlik
tarım işçilerinin sokağa çıkma
yasağından muaf tutulacağını
duyurdu.

Giresun
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İzmir
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Giresun Valiliği
Fındığı Toplayacak Mevsimlik İşçi Sıkıntısı
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Toplantıda
öncelikli olarak tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan
gücünün her ilin kendi imkânlarıyla karşılanmasının esas olduğu, insan gücü
ihtiyacının il içerisinde karşılanmaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer
illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması
ancak bu durumun Valiliğin belirleyeceği iller arasından, işçilerin geleceği İl Valiliklerinin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
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Karaman Valiliği
Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi
içişleri Bakanlığının mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları
illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek aksamaların
oluşmaması amacıyla yayımladığı Mevsimlik Tarım İşçileri
ve Hayvancılık Faaliyeti genelgesi doğrultusunda düzenlenen
“Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyon Toplantısı” Vali Fahri Meral
başkanlığında gerçekleştirildi. Koronavirüs (Covid-19) Virüs
Tedbirleri Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçileri konulu sunumun
yapıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından
görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.
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Turgutlu Belediyesi
Turgutlu Belediyesi korona virüs
salgınına karşı aldığı önlemler
kapsamında çalışmalarına
devam ediyor. Belediye ekipleri
sezonun başlamasıyla birlikte
mevsimlik tarım işçilerinin
kalacakları bölgenin temizlik
ve dezenfekte çalışmalarını
gerçekleştirdi.

Covid-19 pandemisi kapsamında ulusal ölçekteki genelge ve uygulamalar
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Konya İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararları
Ülke genelinde alınan şehir
giriş çıkış yasaklarına ek
olarak, tarımsal üretimin devam
etmesi için bu yasağın tarım
işçileri için geçerli olmaması
ve 20 yaş altında sokağa
çıkma yasağının çalışanlar
için uygulanmamasına karar
verilmiştir.

Giresun Valiliği
Tarım ve Hayvancılıkta “Kovid-19” Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla
alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş
ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacak. İl dışından
tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili Valiliklerince tespit edilerek, bu
ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilecektir. Talepte bulunulan
Valiliklerce, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca “Aracı
Belgesi” verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirler
arası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecek.

Isparta Valiliği
Mevsimlik Tarım İşçileri
Koordinasyon Kurulu Duyurusu
Bu amaçla, tarımsal üretimin
sürekliliği açısından oldukça önemli
olan mevsimlik tarım işçilerinin
bulundukları illerden başka
illere gidişlerinde yaşanabilecek
aksamaların ve Koronavirüs salgınının
yayılım hızında oluşturacağı olumsuz
etkilerin en aza indirilebilmesi için
ilimizde Vali Ömer Seymenoğlu
başkanlığında “Mevsimlik Tarım
İşçileri Koordinasyon Kurulu”
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda
ilimize diğer illerden gelen ve
ilimizden diğer illere giden mevsimlik
tarım işçilerinin seyahatleri ilgili
Valiliklerin iznine bağlıdır.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi
Belediyeden Çadır Yerleşimlerine Gıda Yardımı ve Sağlık Taraması
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus’daki mevsimlik gezici tarım
işçilerinin çadır yerleşimlerine gıda yardımı ve sağlık taraması
gerçekleştirdi. 252 aileye erzak ve 1500 paket süt dağıtıldı. 1500
tarım işçisinin de ateşi ölçüldü.
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Karataş Belediyesi
Koronavirüs (Covid-19) salgınının bilançosu gün
geçtikçe artarken, Adana’da Karataş Belediyesi Tuzla
Mahallesi’nde bulunan tarım işçilerinin yaşam alanlarında
dezenfekte çalışması yaptı. Belediye aynı zamanda
işçilere yönelik, virüsün ciddiyeti ve gerekli hassasiyetin
gösterilmesi yönünde bilgilendirmeler gerçekleştiriyor.

Hayat Valiliği
Kaymakamlık Çalışma İzni
Hatay’da mevsimlik tarım işçiliği
için tarım alanlarında çalışacakların Hatay’da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında
kaymakamlıklardan çalışma izni
almaları gerekiyor.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına
göre, il dışından gelecek olan
mevsimlik tarım işçilerinin valilik
onaylı “mevsimlik işçi belgesi”
almalarının zorunlu olduğu aksi
taktirde mevsimlik işçi olarak kente alınmayacaklalrı ifade edildi.

Hatay Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü
Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine Yönelik Kararları
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin
aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlenen
mevsimlik tarım işçilerinin, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminin yanı sıra nakil ve
barınma koşullarının iyileştirilmesi için harekete
geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
mevsimlik tarım işçileriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, 81 İl Tarım ve Orman
Müdürlüğüne talimat verildi.

Kaynağa Git y

Kaynağa Git y

Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü
Kahramanmaraş’ta Tarım İşçileri Kayıt Altına
Alınıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında farklı illerden
Kahramanmaraş‘ın Türkoğlu ilçesine gelen tarım
işçileri kayıt altına alınıyor. Farklı illerden Türkoğlu
ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri Türkoğlu
Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Sağlık
Müdürlüğü görevlilerince sağlık taramasından
geçirilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
tarafından güvenlik için kayıt altına alınıyor. Ekipler
sağlık taramaları ve güvenlik kayıtları oluşturulan
mevsimlik tarım işçilerine korona virüs ve tedbirleri
konusunda bilgilendirme yapıldı.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin’de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip
koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte
çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.

Adana Valiliği
Corona Virüsü İçin Alınacak Önlemler Kapsamında Toplantı
Adana’da koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ederken
salgının tarımsal üretimi kesintiye uğratmaması için alınması gereken
tedbirler, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında değerlendirildi.
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