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/kalkinmatolyesi

İnegöl ilçesinde tarlalarda mevsimlik işçi
olarak çalışan ve 7 ay çadırlarda kaldıklarını
söyleyen aileler, konteyner istiyor. Günlük
60 lira yevmiyeyle çalışan mevsimlik işçiler,
yemeklerini dışarıda kurdukları ocakta
pişiriyor, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını da yine
dışarıda sağlamaya çalışıyor. Elektrik ve su
yok. Her yağışta su basan çadırlarda en az 10
kişi kalıyor.
Kaynağa Git

/kalkınmaatolyesi

Haritanın gündemi
• Türkiye’de “kontrollü yeni normale” dönüş başladı. Dokuz ilde daha
şehirlerarası giriş-çıkış kısıtlaması sona erdi.
• Tarımsal üretim faaliyetleri ülke geneline yayılırken, mevsimlik gezici
tarım işçileri için zorluklar arttı, yoksulluk çoğaldı. Nisan ayı içinde
yaşamını yitiren yaklaşık 220 işçinin 42’si tarım işkolundan ve ölüm
nedenlerinin yarıya yakını Covid-19.
• Çadır yerleşimlerine verilen destek, ihtiyacın gerisinde. Yardımlar,
sayılı koruyucu ekipman ve birkaç ilde gıda kolisinin ötesine
geçemedi.
• Mevsimlik gezici tarım işçilerinin aralarında seyahat / sağlık
raporu almayı başaranlar ve yaklaşık üç kat artan ulaşım masrafını
karşılayabilenler tarım alanlarına ulaştı. Geri kalanlardan henüz haber
yok.
• İşgücü talebine karşın yerinde sayan yevmiyeler, çocuk işçiliğinde
artış yaşanabileceğini gösteriyor.
• Pandemiyle birlikte çadır yerleşimlerinin ziyaretçileri çoğaldı. Ateşleri
ölçülürken deklanşöre poz vermeleri istenen mevsimlik tarım işçileri
ve onların çocukları için karantina koşulları belirsizliğini koruyor.

Bursa’da yevmiye için taşlı sopalı
meydan muharebesi.
Kaynağa Git

Haber

Sağlık Sen’den tarım işçilerinin çocuklarını
sevindirmek için yardım kampanyası.
Kaynağa Git
Alpu ilçesine 900 küsur mevsimlik tarım işçisi geldi.
Alpu Belediyesi 10 bin adet maske dağıttı, ancak işçiler  
elektrik, banyo ve tuvalet konusunda sıkıntı yaşıyor. Alpu
Kaymakamlığı ve Valilik bu sorunları acilen çözmeli.
Kaynağa Git
Haber

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: İl dışından yılda 7-12 bin mevsimlik tarım işçisi
geliyor. 12 farklı lokasyon belirlendi. 2 milyon liralık projemiz onaylandı. Tarım
işçilerimize barınma ve yaşam alanı oluşturacağız. Mevsimlik işçilerimizin yaşam
standardı yükselecek.
Kaynağa Git

Kalkınma Atölyesi: Salgına karşı alınan tedbirlerde mevsimlik
gezici tarım işçilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmaması halinde gıda
tedarik zincirlerinde aksama olabilir.   
Kaynağa Git

Mevsimlik tarım işçileri iş bulamazsa çocuk işçiler artacak.
Kaynağa Git

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin durumu: Zorluklar arttı, destek
yok, yoksulluk çok
Kaynağa Git

TEPAV: Tarım ve gıda emekçileri konusunda yapısal düzenlemeler
ve iyileştirmeler ne yazık ki hâlâ gerçekleştirilmemekte ve bu kadar
kırılgan olan konuya ilişkin sorunlar ancak kriz günleri gündeme
gelip sonrasında yine rafa kaldırılmaktadır.
Kaynağa Git

Üreticiler ve köylüler tarımsal kooperatiflerde, tarım işçileri
ise sendika çatısı altında örgütlenmelidir.
Kaynağa Git

Kalkınma Atölyesi’ne göre işçilerin konaklama alanları
koronavirüs riskini artırıyor.
Kaynağa Git

ERG / Araştırmacı: Derin yoksulluk içinde olan mevsimlik
gezici tarım işçilerinin yaşam koşulları çocuklarının okula
erişimini ve devamı zorlaştırırken, barınma, beslenme,
sağlık konusundaki yetersizlikler içinde ailenin gündemi
eğitimden önce hayatta kalmak oluyor.
Kaynağa Git

Samsun

İstanbul

Ankara
Balıkesir

Mevsimlik tarım işçilerine
sağlık taraması yapıldı.
Kaynağa Git

Yozgat

Eskişehir

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen 4.200
mevsimlik tarım işçisi, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık
taramasından geçiriliyor.
Kaynağa Git

Kütahya

“Bu yayın, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile
üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Kalkınma Atölyesi sorumludur ve
hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Nevşehir

Mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçti.
Kaynağa Git

Kayseri

Aksaray

İzmir

Karbonmonoksit gazından 10 tarım işçisi zehirlendi, 3’ünün hayati
tehlikesi var. Soğuk hava nedeniyle çadırın önünde yaktıkları ateşin
közünü ısınmak için çadıra aldılar. Bir süre sonra uyuyan 10 kişilik
aile, közden çıkan duman nedeniyle zehirlendi.
Kaynağa Git

Haber

Konya
Aydın
Adana

Haber

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği
Başkanı: “Bu işçilerin bölgemizde çalışmaları
konusunda Manisa ve İzmir’deki Tarım İl
Müdürlerimiz arayarak maskeye ihtiyaçları
olduğunu belirtti. Yaptığımız istişare sonucu
maske konusunda Manisa için 50 bin, İzmir
için de 70 bin maske vermeyi taahhüt ettik ve
bir kısmı teslim edildi”
Kaynağa Git

Şanlıurfa

Haber

Gaziantep
Mersin
Hatay

Kır Araştırmacıları: Bugün tarımdaki başat konulardan biri
olarak kırsal hayatın sağlanması ve sürdürülmesi için kırsal
emeğin doğru ve hakça organizasyonu, araştırılması ve acil
çözümler üretilmesi gereken bir konu.
Kaynağa Git
Kınık’ta tarım işçileri büyük risk altında, römork ya da
minibüse 15 ila 25 kişi biniyor, sosyal mesafe sıfır ve hiçbir
sağlık kontrolü yapılmıyor.
Kaynağa Git

Twitter

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek üreticiler için
e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açılacak. 19
Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden
sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecek.
Kaynağa Git

Bursa

Saruhanlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin
konakladığı yerler belediye ekiplerince
dezenfekte edildi.
Kaynağa Git

Analiz

Çay için 51 bin mevsimlik işçiye ihtiyaç var
Kaynağa Git

Haber

Haber

Çanakkale

Emekli öğretmen çiftçi, her sabah çalışma
öncesi tarım işçilerine koronavirüs dersi
veriyor. Öğrendiklerini tarlada uygulayan
tarım işçileri maskelerini takıyor, birbirlerine
yaklaşmamak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Kaynağa Git

Rize

Ordu

Antalya, Mersin, Aydın, Muğla, Hatay gibi illerde seyahat yasağı kalktı
ama tarım için yeterli değil. Buna ilaveten Manisa ve Balıkesir gibi, tarım
için hayati önemdeki illerin de açılması lazım. Buralarda yerli halktan çok,
özellikle doğudan gelen tarım işçileri çalışıyor.
Kaynağa Git

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Mevsimlik
tarım işçilerimize maske dağıtımına,
ilçelerimizde devam ediyoruz.
Kaynağa Git

Uygulama

Valilik: Bafra ilçemizdeki mevsimlik tarım işçileri, konaklama
yerine gelen ilk işçi kafilesinin sağlık kontrolü, bebek ve çocukların
aşıları ve gebe takibi sağlık personelimiz tarafından yapılmış olup,
kayıt altına alınarak takipleri yapılmaya başlandı.  
Kaynağa Git

Haber

Ordu’dan Rize’ye çay işçileri gelmeye başladı.
Kaynağa Git

Manisa

Haber

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak, geçici koruma
sağlanan yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamında olup, söz
konusu yabancıların muafiyet başvurularını valiliğe yapmaları
gerekmektedir. Dolayısıyla bunlar için çalışma izni başvurusu gerekmez.
Kaynağa Git

Haber

• Tüm bunlara karşın doğrudan nakit gelir desteği yok!

Haber

Tarım-Orkam-Sen Samsun Şube Başkanı: Mevsimlik tarım işçisi
sayısında bu yıl salgın nedeniyle ciddi bir düşüş olacağı görülmektedir.
İşçi bulmaktaki zorluğun yanı sıra, bu işçilerin taşınmaları ve barınmaları
da çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir.
Kaynağa Git

Mevsimlik tarım işçilerinin özellikle salgın koşullarında önemli talepleri
var. Sosyal yardımlara ulaşabilmek, alternatif barınma imkanları,
çocukları için eğitim ve sorunlarına kalıcı çözümler istiyorlar.
Kaynağa Git

Sel nedeniyle çadırları sular altında kalan mevsimlik tarım işçisi:
Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım
bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız.  
Kaynağa Git

Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu kararları gereği
Covid-19 tedbirleri kapsamında tarım işçilerinin nakil,
barınma şartları, hijyen ve koruyucu malzemelere erişimleri
denetleniyor.
Kaynağa Git

• Açıklanan sağlık önlemleri muğlak, çadır yerleşimlerinin koşulları da
risk oluşturmaya devam ediyor.
• Uzaktan eğitimden yararlanamayan ve çalışan çocuklar için eğitime
erişim bir hayal; eğitimdeki fırsat eşitsizliği artarak sürüyor.

Haber

İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 220 işçi yaşamını yitirdi. Ölümler
en çok tarım işkolunda (42 işçi) meydana geldi. Ölüm nedenleri
sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten
düşme, kalp krizi, şiddet ve elektrik çarpması.
Kaynağa Git

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilere ulaşım desteği,
konaklayacak işçilere ise gıda paketi verecek. İşçilerin
hepsinin hijyen paketlerini de Büyükşehir sağlayacak.
Kaynağa Git

Büyükşehir Belediye Başkanı: Haziran ayından itibaren gıda
sorunu yaşayabiliriz. Acil tedbir alınması gerekli. Ege’de,
Akdeniz’de, Çukurova’da, Karadeniz’de tarlalarda çalışan
milyonlarca mevsimlik işçi var. Bunlara destek olmalıyız.
Kaynağa Git

Covid-19 salgınına rağmen oturacak yer bile
bulamadıkları servislerle çilek hasadına giden
tarım işçisi kadınlar, hem hastalık hem de geçim
şartları için kaygı duyuyor.
Kaynağa Git

Siyasi parti: Tarım bölgesinden binlerce insanın mevsimlik tarım
işçisi olarak başka illere göç etmesi Urfa adına züldür, üzücüdür.
Kaynağa Git

İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren mevsimlik tarım
işçileri için hazırlanan çadır ve hijyen setleri ailelere
teslim edildi.
Kaynağa Git
Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi: Sosyal mesafeyi elimizden
geldiğince korumaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu yıl çalışırken
daha tedirginiz. Nasıl bir hastalık, onu bilmiyoruz. Toplum
olarak çok gerginiz.
Kaynağa Git

Türk Kızılayı Konya Şubesi: Mevsimlik
tarım işçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
hijyen kiti yardımı gerçekleştirildi. İşçi
aileleri Covid-19 hakkında bilgilendirilirken,
çocuklarımızla da neşeli oyunlar oynandı.
Kaynağa Git
Türkiye’den KKTC’ye 30 tarım
işçisi geliyor.
Kaynağa Git

Haber

Meryem, Suriyeli bir göçmen. Mersin kırsalında bir
çadırda, iki küçük çocuğu ile yaşıyor. Tarım işçiliği
yapıyor. @UNFPATurkey ekipleri @ECHO_Turkey
desteğiyle Meryem’le tanıştığında çocukları hastaydı,
Covid-19’u ise duymamıştı bile.
Kaynağa Git

Haber

Mobil ekiplerimiz, mevsimlik tarım işçileri
yerleşkelerindeki çocuklarla buluşarak psikososyal
destek seti dağıtmaya devam ediyor.
Kaynağa Git

KKTC

Haber

Öğretmen: Şanlıurfa’daki 6. yılımda birçok dezavantajlı öğrencim
oldu. Tarım işçisi çocuklar ve sürekli devamsızlık gösteren
çocukları okul hayatına dahil edemediğimiz sürece toplum
hayatında da etkili kılamıyoruz.
Kaynağa Git

Haber

Covid-19 salgınında işçilerin sağlığı
patronların insafına bırakılmıştır.
Kaynağa Git
Mevsimlik tarım işçisi: Devlet memurlara sunduğu olanağı bize
sunmuyor. Devletin tarlada çalışana, garibana bir faydası yok.
Kaynağa Git
Urfa’da okula gidiyorlar ama mevsimlik tarıma geldikleri
Adana’da eğitime devam edemiyorlar. Mevsimlik gezici tarım
işçilerinin çocukları için uzaktan eğitime değil erişmek, telaffuz
etmek bile zor.
Kaynağa Git

Vali: Karataş ilçemizde mevsimlik tarım işçilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmek
amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle inşa edilen
yaşam merkezimizin bir an evvel tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kaynağa Git
Vali: Vatandaşlarımızın koronavirüs salgınından korunması için faaliyetlerini ilk
günden itibaren aralıksız sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubumuz çadır alanlarında
yaşayan mevsimlik tarım işçilerimize gıda kolisi dağıtıyor.
Kaynağa Git
Seyhan Belediyesi, Covid-19 salgını süresince kaldıkları çadırlarda düzenli olarak
temizlik – dezenfekte çalışması yaptığı mevsimlik tarım işçilerinin, su baskını
sonrasında da yanındaydı.
Kaynağa Git
Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ambulansla
geziliyor. İşçiler ve çocuklarına sağlık taraması yapılıyor.
Kaynağa Git

Haber

Haber

Tarım işçisi çocuklar tarlada büyüyor.
Kaynağa Git

Çevre illerden Ceyhan’a gelen çok sayıda tarım işçisinin yaşadığı
çadırlar sular altında kaldı. Kadınların ve çocukların içinde
bulunduğu çadırlar çamur içinde kaldı.
Kaynağa Git
Adana’da tarım işçisi olarak çalışan ve büyük kızı Elif Sude’yi maddi
yetersizliklerden dolayı liseye gönderemeyen anne Eylem Başdaş, “Elif
okuyabilmek için her gece ağlıyor. Lütfen bize yardımcı olun” dedi.
Kaynağa Git

