Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Çocuklarına İlişkin
Gelişmeler / Türkiye Haritası - V / 28 Mayıs – 03 Mayıs 2020
Akademisyen: Çocuk ve 65 yaş üstü tarım emekçilerinin durumu, 700-750
bin civarında kayıt dışı gezici işçinin barınması, sağlık güvencesi, eğitimi ve
sosyal hakları hiç değilse bu süreçte bir an evvel gündeme gelmelidir.
Kaynağa Git

Anadolu Grubu, 2 bin kişilik mevsimlik işçi
kampı kuruyor. Kampta, her yıl gelen 2 bin
mevsimlik işçinin çocuklarına eğitim
desteği veriliyor.
Kaynağa Git

Üretici işçi bulamıyor.
Kaynağa Git

Haber

Seydişehir Belediyesi 180 mevsimlik işçinin yaşadığı
çadırları dezenfekte etti. Sağlık kontrolleri yapıldı.

Kalkınma Atölyesi’nden Salgının Mevsimlik Tarım İşçilerine ve
Bitkisel Üretime Etkisi Raporu
Kaynağa Git
Hasadı tarladan toplayacak olan mevsimlik işçilerin barınacağı
yerlerle ilgili sorun çözüldü. Çadırlar devlet tarafından kurulacak.
İşçilerin taşınmasıyla ilgili bir mekanizma oluşturuluyor.
Kaynağa Git
Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır? 20 yaş altı çalışma izin belgesi nedir?
Kaynağa Git

Vali, yol kenarında makam aracına
el sallayan mevsimlik tarım işçisi
çocuklara hediyeler verdi.
Kaynağa Git

Kaynağa Git

Vefa Sosyal Destek Grubu, mevsimlik tarım
işçilerine gıda paketi dağıttı.
Kaynağa Git

Haber

Rekolte iyi, mevsimlik işçinin sorunu çözülmezse birçok iş aksayacak.
Kaynağa Git

Tarım işletmesi çalışanlarının eşleri maske üretiyor.
Kaynağa Git

• Türkiye’de 3 Mayıs 2020’e kadar 1 milyon 135 bin 367 test yapıldı. Tespit
edilen vaka sayısı 126 bin 45 olurken, toplam 3 bin 397 kişi yaşamını yitirdi. 63
bin 151 vaka iyileşti. Günlük veriler üzerinden iyileşenlerin toplam vaka sayısını
geçtiği yorumu yapılırken, “normale dönüş” çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve orman işçileri, sözleşmeli statüsünde istihdam edilmelidirler.
Soframıza düşen her lokmada emeği, çilesi, acıları, özlemleri olan tarım
işçilerine selam olsun.
Kaynağa Git

Yazar: Korona tarımı vurmasın diyorsak önce tarım işçileri sorununu
çözelim. Kırsal kesimin en altında yer alan tarım işçilerinin toprak sahibi
olabilecekleri bir toprak reformuna ihtiyacımız var. Böylece onlar da bu
yıpratıcı göçten kurtulurlar.
Kaynağa Git

Tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi.
Kaynağa Git

Haritanın gündemi

Haber

Yaklaşık 10 bin mevsimlik geçici tarım işçisi çadırlara
yerleştirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynağa Git

İnegöl’de mevsimlik işçilerin
kalacağı yerler düzenleniyor.
Kaynağa Git

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri,
tarım işçilerine koronavirüsü anlattı.
Kaynağa Git

Haber

Son 7 yılda, içlerinde tarım işçilerinin de olduğu en
az 426 çocuk çalışırken yaşamını kaybetti.
Kaynağa Git

Trabzon

Haber

Hayata Destek Derneği: Mevsimlik tarım işçileri asgari yaşam
standartlarının altında yaşıyor ve çalışıyor.
Kaynağa Git

Çay hasadında işçi krizi.
Kaynağa Git

Rize

Çernobil’den bu yana ilk kez çay hasadında sorun yaşanıyor.
Kaynağa Git

Balıkesir

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı alanlarda
alınan önlemler kapsamında kontroller sürüyor.

Sivas

Yozgat

Kaynağa Git
Haber

Mevsimlik işçiler gelemediği için kirazı gönüllü
gençler toplayacak.
Kaynağa Git

Manisa

1 Mayıs’ı tarlada geçiren, asıl bayramının nasırlı ellerinin emeğini aldığı gün olduğunu
ifade eden işçi, “Bizim özel günlerde tatil yapma lüksümüz yok” dedi.
Kaynağa Git

Nevşehir

Kayseri

Konya

K.Maraş

Siirt

Tarım İl Müdürü mevsimlik işçileri ziyaret etti ve
tarlada işçilerle birlikte çalıştı
Kaynağa Git

Aydın
Aydın’da tarım işçilerini taşıyan pikabın
kasasında, işçilerin üst üste, korunaksız bir
şekilde yolculuk etmesi, sık sık yaşanan kazalara
rağmen ders alınmadığını gözler önüne serdi.

Haber

Adana

Muğla

Gaziantep
Kilis

Kaynağa Git
Servis şoförü: Sayın Valim, Sultanhisar’a
tarım işçisi taşıyorum. Araç koltuk sayısı
kadar işçi taşınabilir diye yazı yayınlamıştınız.
Fakat ikinci bir yazı görmediğimiz halde sabah
saatlerinde trafik memurları yolcu sayısının,
koltuk sayısının yarısı olması gerektiğini
söyleyerek cezai işlem yapılacağını bildirdiler.
Kaynağa Git

Mersin

Haber

Mevsimlik işçiler Karaman’a gelmeye başladı.
Kaynağa Git

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı, tarımda yapılması gerekenleri, çiftçilerin
beklentilerini açıkladı ancak oldukça detaylı açıklamasında tarımsal işgücüne,
özellikle mevsimlik işçilere dair bir değerlendirme yok.
Kaynağa Git
Mevsimlik işçiler olarak çok zor durumdayız. İzin belgesi alamıyoruz; Tarım Müdürlüğü’ne gidiyoruz ama
gideceğiniz yerdeki Tarım Müdürlüğü’nden işçi talebinde bulunulması gerekiyor diyerek bizi geçiştiriyorlar.
Kaynağa Git

İslahiye’ye gelen 1500
mevsimlik tarım işçisi,
çadırlarda karantinaya alındı.
Kaynağa Git

Haber

Çadırlarda oldukça zorlu şartlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi 1327 aileye
gıda kolisi ulaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı
boyunca daha çok aileye ulaşmaya devam edecek.
Kaynağa Git

Karataş Belediyesi 500 kişiye gıda, maske, çocuk bezi ve
ramazan dolayısıyla sahur ve iftar yemeği yardımında bulundu.
Kaynağa Git
Tarım işçisi kadınlar: Sömürüye karşı güzel bir dünya istiyoruz!
Kaynağa Git

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Tarlada çalışan işçiye 66 lira
yevmiye verilecek.
Kaynağa Git
Haber

Haber

Haber

İlçelerdeki çadır bölgelerinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin korunmalarına yönelik önleyici sağlık
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve gıdaların tüketiciye hijyenik olarak ulaştırılmasını amaçlayan proje; Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek.
Kaynağa Git
Aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine 500 adet yatak
ve battaniye yardımı AFAD ekipleri tarafından yapıldı.
Kaynağa Git
15 bin tarım işçisinin yaşadığı çadır bölgelerinde gezici sağlık hizmeti verilmeye başlandı.
Kaynağa Git

• 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda mevsimlik tarım işçileri çalıştı. Twitter’da bu hafta
yoksulluk sınırının altında yaşayanlar dertlerini #Geçinemiyoruz etiketi ile dile
getirdiler. Mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır yaşamını tehdit eden trafik kazaları
bu hafta da yaşandı. Sosyal medyada tarlaya üst üste bindirildikleri araçlarla
gitmek zorunda bırakılan işçi görüntülerine rastlandı.
• Kuşaklar boyu asgari yaşam standardının altında yaşayan ve asgari çalışma
koşullarına sahip olmadan çalışan mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına
yönelik olarak alınan kararlar ve kimi uygulamalar şu soruyu akla getiriyor:
Bugüne kadar neden göz ardı edildiler?

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

Haritanın veri kaynağı

Haritanın kullanımı
Mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları için çalışan tüm paydaşların kullanımına
açıktır. Her bir bilginin altındaki ‘kaynağa git’e tıklandığında veri kaynağına ulaşılabilir.

Haber

Hatay
Salgın sürecinde tarım faaliyetleri hız kesmedi.
Kaynağa Git

• Ancak bu mekanizma henüz oluşturulmadığı için mevsimlik gezici tarım işçileri
ulaşım maliyetlerini kendileri karşılamak zorunda. Bununla birlikte seyahat ve
sağlık izin belgelerini almayı bekleyenler, gerekli izinleri alsalar bile 65 yaş üstü
aile bireylerini bırakacak yeri olmayanlar var. Tüm bu sorunlarla baş etmesi
beklenen mevsimlik tarım işçilerinin aylık kazancı birçok üründe brüt asgari
ücretin altında.

Tarım işçisi kadınlar için eşit ise eşit ücret! Siirt’te çalışan kadınlar 75 lira alırken;
erkek işçilere 120 lira ödeniyor.
Kaynağa Git

Şanlıurfa

Karaman

• Resmi açıklamalara göre; mevsimlik işçilerin barınacağı yerlerle ilgili sorunlar
çözüldü. Çadırlar devlet tarafından kurulacak. İşçilerin hijyen ve sosyal
izolasyonu için de düğmeye basıldı. Artık ulaşımı devlet üstlenecek. İşçilerin
taşınmasıyla ilgili bir mekanizma oluşturulacak.

Günlük olarak derlenen haberler, resmi kararlar ve Twitter paylaşımları.

Elazığ

Uşak

İzmir

• İşgücüne daha az ihtiyaç duyulan ürünlerde yüksek verim beklenirken, çay
hasadında Çernobil’den bu yana en büyük işgücü krizi yaşanıyor. Sık sık
“Koronanın tarımı vurmasını istemiyorsak, önce tarım işçilerinin sorununu
çözmeliyiz” yorumları yapılıyor.

• Bu hafta ilk kez karantina altına alınan mevsimlik gezici tarım işçiler haberi
yayınlandı. Haberde, 14 gün boyunca işçiler ve çocukları ne yiyip içecekler,
yevmiyeleri işleyecek mi gibi hayati soruların yanıtları bulunmuyor.

Çay hasadında ayda 7500 TL kazanç var, işçi yok.

Bursa
Kırıkkale

Mevsimlik tarım işçilerini sosyal mesafe kuralını uygulamadan, maskesiz
olarak saatlerce kuyrukta beklettiler. Emekçi maskeye de erişemiyor.
Kaynağa Git

Kaynağa Git

Giresun

Ankara

Kaynağa Git

Tarım işçisi: Bizim günümüz çalışarak geçiyor. Oruç biraz zorluyor.
Zor olsa da çalışmaya alışkınız. Biz çalışmasak üretim olmaz.

Artvin

Çanakkale

Türkiye’de tarımsal işgücü hareketi 7 yolla olur: 1) Mevsimlik tarım işçisi hareketi
2) Göçerlerin hayvanlarıyla geçişi 3) Köyler ve kırsaldan yaylaya çıkış 4) Gezgin
arıcılık 5) Yaza doğru şehirlerden köylere gidiş 6) Hafta sonu şehirden kırsala
gidiş 7) İcarcılar. KIRSALI KORUYALIM!

40 bin yabancı uyruklu mevsimlik işçi Türkiye’ye giremiyor.
Büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin çay üreticisine daha
önce verilen izinler iptal edildi. Çayı kim hasat edecek, bilinmiyor.
Kaynağa Git

Virüs tarlada üretimi vuracak mı?
Kaynağa Git

İzmir Milletvekili, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın yanıtlaması için verdiği soru
önergesinde kiraz toplamaya gelecek
işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile konaklama
koşullarının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri
gündeme getirdi.
Kaynağa Git

Eğitim Sen Başkanı: Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları uzaktan
eğitime ulaşma imkânı elde edemediler.
Kaynağa Git

Haber

Kaynağa Git

Tarım işçisi kadınlar için güvence istiyoruz!
Tarlada, fabrikada, büroda, evde, balkonda,
sokakta...Her neredeysek.
Kaynağa Git

İlçe Sağlık’tan mevsimlik tarım
işçilerine maske.
Kaynağa Git

Haber

Hayata Destek Derneği: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler
mümkünse mevsimlik tarıma gitmemeli ve kaldıkları yerde
yerel ve merkezi yönetim organları ile sivil toplum kuruluşları
tarafından desteklenmeli.
Kaynağa Git

• Pandemi ile birlikte önemi anlaşılan cefakâr tarım sektörünün gelecek günlerde
dünyayı ve Türkiye’yi doyurup doyuramayacağı sorgulanıyor. Buğday, mısır,
mercimek ve meyve-sebze “stratejik ürün” olarak anılıyor.

Batıya çalışmaya giden ailelerin, içinde bulundukları koşullar içler acısı olmasına
rağmen süreç işliyor. Korona tehdidi dışında da sorunları oldukça ciddi boyutlarda ve
bunu herkes bildiği halde çözüm bulunmuyor ve her yıl aynı sıkıntılar tekrar yaşanıyor.
Kaynağa Git
Urfa’da mevsimlik tarım işçileri uzun kuyruklarda beklemek zorunda bırakıldı.
Kaynağa Git
“Virüs var diyorlar, biz nasıl gidip çalışacağız? İnsan derdi ile ölür” diye özetliyor
durumunu, uzun zamandır Adana’ya gitmek için gerekli yol iznini almayı bekleyen işçi.
Kaynağa Git
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi ve 7 kişi yaralandı.
Kaynağa Git

Tarım işçisi: Sayın Bakanım, yol izni kısıtlı. Tarım işçisinin rızkı ile
oynuyorlar. Tarım işçisi mağdur.
Kaynağa Git
Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçileri yollara düştü. 65 yaş üstü seyahat
yasağı olan anne ve babalara kim bakacak?
Kaynağa Git
Mevsimlik tarım işçileri, Harran’da sağlık belgesi alabilmek için sağlık ocağı önünde
sıra bekliyorlar. İş cinayeti, yoksulluk, işsizlik, açlık, üstüne bir de koronavirüs salgını...
Bu sistem her türlü yolla emekçilere açlık ve ölümü dayatıyor.
Kaynağa Git

Haber

Karar

YouTube

Analiz

Uygulama

Twitter
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Tarım aracısı: Rize’de çay toplama işçileri hakkında haber yaptınız, işçi
lazım diye. Benim 250 işçim var. Ama gelgelelim Rizeliler doğudan işçi
istemiyorlar, bu bir ırkçılıktır.
Kaynağa Git

İşçilere hijyen seti, çocuklara balon.
Kaynağa Git
Amik Ovası’nda tarımsal üretim Covid-19
tedbirleriyle aralıksız sürüyor.
Kaynağa Git
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