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Mevsimlik Tarım İşçileri için 
Koronavirüs Salgınından Korunma Yolları 

Son aylarda hayatımızın merkezinde Koronavirüs salgını var. Dünyada hızla yayıldı ve Türkiye’yi de etkisi 

altına aldı. Bu sürede virüse yakalanmamaya veya taşıyorsak korkusuyla başkalarına bulaştırmamaya 

çalıştık. Bazılarımız evlere kapandı. Bazılarımız mecburen para kazanmak için dışarı çıktı. Bu süreçte 

çalışmaya devam edenlerden biri de toplumun gıda ihtiyacını karşılamak için tarımda çalışmaya devam 

etmesi gerekenlerdi; yani tarım işçileri ve çiftçiler. 

Tarım işçileri tüm dünyanın beslenmesi için çok önemli bir rol oynarlar. Buna rağmen sağlıksız, altyapı ve 

hizmetlerin yetersiz olduğu koşullarda çalışırlar. Birçok kurum ve kuruluş koşulları iyileştirmek için uğraşsa 

da bunlar sorunları çözmeye yetmez. Özellikle kadınlar ve çocukların ihtiyaçları karşılanmaz. Sonuç olarak 

mevsimlik tarım işçiliği yoksulluğun hasattan hasada, nesilden nesile aktarıldığı bir meslek haline 

dönüşmüştür. 

Koronavirüs nedeniyle tarımda çalışma koşulları daha sağlıksız ve daha riskli hale geldi. Kurumlar ise bu 

risklere karşı pek çok önlem aldı ve bu önlemler seyahatten konaklamaya her alanda yeni kurallar getirdi. 

Oysa Koronavirüsten önce olduğu gibi koşulları iyileştirmeyi amaçlayan bu kurallar yine işlemeyebilir. 
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Hasattaki barınma koşulları, temiz suya erişememek, bahçelerdeki çalışma şartları, hijyen olanaklarına 

ulaşamamak tarımda çalışanları Koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirebilir ve virüsün daha hızlı 

yayılmasına neden olabilir. Bu yüzden hasattan önce Koronavirüse göre hazırlık yapmak, buna göre yola 

çıkmak ve hasatta Koronavirüse karşı korunmak büyük önem taşıyor. Önlemler almamız, alınan önlemlere 

uymamız ve hijyene her zamankinden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm bunlar hasadı sağlıklı şekilde 

geçirmemizi sağlayabilir. 

Dayanışma Güçlendirir 

Bu süreçte bizi güçlendirecek en önemli şey dayanışma olacak. Kriz zamanlarında doğru bilgiye ulaşmak 

çok önemli. Haklarımızı, koşullarımızı iyileştirebilecek hizmetleri ve bu hizmetleri sağlayan kurumları 

bilmek, bu bilgiyi birbirimizle paylaşmak ise sağlıklı bir hasat için en temel ihtiyaç. Bu bilgileri sadece 

bizim bilmemiz, önlemlere yalnızca bizim uymamız yetmez. İçimizden biri bile bu önlemlere dikkat 

etmediğinde hepimiz için tehlike yaratır. Bunun önüne geçmek için kendimizi ve birbirimizi koruyacak, 

hepimizin çalışma ve barınma koşullarını sağlıklı hale getirmemize yarayacak şekilde bir dayanışma 

oluşturabiliriz. 
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Dayanışma nasıl olacak? 

1. Hasat öncesinde Tarımın Kadın Elçilerinin oluşturacağı WhatsApp İşçi

Dayanışma Gruplarına katılabiliriz. WhatsApp İşçi Dayanışma Gruplarında hasada giden

diğer kadınlarla sorunlarımızı tartışıp, ortak çözümler geliştirebiliriz. Yaşadığımız endişeleri

konuşarak birbirimizi destekleyebiliriz. Bu gruplara katılmak için iletişimde olduğumuz Tarımın

Kadın Elçisinden destek alabiliriz.

2. Kendi işçi grubumuzu dayanışma grubuna çevirebiliriz. Grup olarak çalışıyoruz,

kalabalık olmak sorunlara neden olabiliyor. Konaklama yerlerinde yeterince alanımızın olmaması

hayatı hem zorlaştırıyor hem de virüse karşı riskleri artırıyor. Ancak biz kalabalık bir grup olmamızı

kendimiz için yararlı bir şekle dönüştürebiliriz. Birkaç aile birlikte oluşturduğumuz işçi grubumuzla

aramızda iş bölümü yapabilir ve risklere karşı iş birliği geliştirirsek hasat süresince birbirimizi en iyi

şekilde desteklemeyi başarabiliriz. Kendi işçi grubumuzla neler yapabiliriz:

Tarım aracısı ve çavuşun görevleri olduğunu biliyoruz. Koronavirüs sürecinde ve normal şartlarda

da onlar kuralları uygulamak, işçileri bilgilendirmek ve güvenli bir hasat süreci sağlamakla
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sorumludur. Bizlerin de işçi olarak onların bu sorumluluklarını unutmadan kendimizi korumak için 

yapacağımız birkaç önemli konu var: 

1. Hasat öncesinde çalışacağımız yer hakkında bilgi almak ve bahçe sahibinden önlemler almasını

istemek tarım aracısının görevidir. Bizler işçi grubumuzla birlikte tarım aracısından bu görevini en

iyi şekilde yapmasını, bizi bilgilendirmesini ve taleplerimizi üreticiye iletmesini isteyelim.

2. Kendimizi korumak kadar virüsün yayılmasını engellemek de çok önemli. Bunun için Sağlık

Müdürlüğü’nün işçileri yola çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçirmesi gerekiyor. Bunu çavuş

ve tarım aracısına hatırlatarak sağlık kontrollerimizin yapılmasını isteyebiliriz.

3. Hijyen malzemeleri ve koruyucu malzemeleri ortak olarak edinelim. Örneğin yola çıkmadan önce

ortak kolonya/dezenfektan ve ateş ölçer gibi malzemeleri edinmemiz gerekecek. Grubumuzda bir

adet ateş ölçer olması yeterli olacaktır.

4. Aşağıda anlattığımız tedbirleri uygulamak konusunda daha dikkatli olmamızı sağlayacak temsilciler

seçelim. Bu temsilciler grubumuzu uyaracak, kuralları hatırlatacak ve gerektiğinde nerelere

başvurulacağını bilecektir. Ayrıca sahip olduğumuz koruyucu malzemelerin ortak kullanımını

kolaylaştıracaktır.
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Böylece; 

• Ortak hareket ederek kendimizi ve çevremizi Koronavirüse ve her türlü riske karşı koruruz.

• Tarım aracısına, üreticiye ve kamu kurumlarına sorumluluklarını birlikte hatırlatırız.

• Daha güçlü ve güvende hissederiz.

Bilgi notunda neler var? 

Bu bilgi notunda mevsimlik tarım işçileri için kamu kurumlarının aldığı tedbir kararları ve işçilerin 

kendilerini koruma yollarını anlatıyoruz. Anlattığımız bilgileri: 

• Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Pandemi Döneminde Mevsimlik Tarım İşçilerinin (MTİ) Korunmasına

Yönelik Alınacak Önlemler,

• İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Mevsimlik Tarım İşçileri ve Hayvancılık Faaliyeti ile İlgili Genelge,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Tarım çalışmalarında yeni tip

Koronavirüse karşı dikkat edilecek hususlar” broşürü

• Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili açıklamaları

• Kalkınma Atölyesi’nin yayınladığı Covid-19 Önlemler Rehberinden alarak derledik.
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Bir yandan da biliyoruz ki bütün bu kararlar yeterince uygulanmayabilir. Bu sebeple hem bu tedbirleri ve 

gerektiğinde kimden ne talep edeceğimizi bilmek hem de her durumda işçi olarak kendimizi nasıl 

koruyacağımızı öğrenmek gerekiyor. 

Bu bilgi notunda hasat öncesinden başlayarak kendimizi Koronavirüsten korumanın yollarını 5 bölümde 

anlatıyoruz: Yola çıkmadan önce, yolculuk sırasında, konaklama yerinde, bahçede/tarlada çalışma 

sırasında ve Koronavirüs belirtileri görülmesi halinde yapılacakları anlatıyoruz. 
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1. Yola Çıkmadan Önce

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE 

İŞÇİ OLARAK KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Tarım aracımızdan gideceğimiz yerin koşulları hakkında bilgi alalım. Koronavirüs ve çalışma 
koşulları konusunda alınan tedbirleri öğrenelim. 

İşçi dayanışma grubumuzu kurarak burada alınan önlemleri herkese anlatalım ve riskli 
durumlar hakkında ne yapacağımıza karar verelim. 

Hasada gideceğimiz işçi grubumuzda hasat öncesi ve hasat sürecinde alınacak önlemleri takip 
edecek ve grubumuzu destekleyecek gönüllü bir temsilci seçelim. 

İşçilere ve araç şoförüne gerekli sağlık kontrollerinin yapılması gerekir. Bunun için ilimizdeki 
sağlık kuruluşları ve tarım aracısı sorumludur. İşçi olarak bu kontrollerin yapılmasını isteyelim. 

Sağlık kontrollerinde bir belirti görülmesi halinde maske takarak bir sağlık kuruluşuna 
başvurmalıyız. 

Koronavirüs sürecinde kalabalık yolculuk yapılması yasaklandı. Yolculuk yaptığımız araçlara 
koltuk sayısının yarısı kadar yolcu binebilir. Bu kurala uygun yolculuk yapmak yol maliyetini 
arttıracak. Bunu tarım aracısıyla görüşmeliyiz. 
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Yolculuk yapacağımız araç yolculuktan önce dezenfekte edilmelidir. Bunun için grup olarak 
tarım aracısıyla görüşebiliriz. 

Yolculukta hijyen malzemelerine ihtiyacımız olacak. Bu malzemeleri nasıl temin edeceğimizi 
işçi grubumuzla önceden planlayabiliriz. 

2. Yolculuk Sırasında

Yolculukla ilgili alınan tedbir kararları olsa da yolculukta en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Yolculuk 

sırasında dikkat etmemiz gerekenleri her birimiz bilmeliyiz. Ayrıca grup temsilcimiz bu kuralların takipçisi 

olmalı ve gerektiğinde bizleri uyarmalıdır. 

YOLCULUK SIRASINDA 

İŞÇİ OLARAK KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Yolculuk yapacağımız araçta oturma düzenimiz önemli. Buna göre bir koltuk dolu bir koltuk 
boş olacak şekilde oturalım. 

Grup temsilcimiz yolculuk süresince hijyen kurallarına uyulmasını takip eder ve gerekli 
uyarıları yapar. Tedbir kararlarına uyulmadığı durumda tarım aracısına bilgi verir. 
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Yolculukta ellerimizi sık sık el dezenfektanı/kolonya ile ovalım. 

Kullandığımız peçete ve ıslak mendilleri bir yere değdirmeden çöp poşetine atalım ve poşetin 
ağzını kapalı tutalım. 

Yolculuk boyunca maske takalım. Maskemizi iki saatte bir değiştirelim. 

Servisin camlarını açarak sık sık havalandıralım. Klima kullanmak Koronavirüsün yayılmasını 
kolaylaştırır. 

Yolculuk sırasında sık sık yiyip içmemeye özen gösterelim. Mola verip fiziksel ve sosyal 
mesafeye dikkat ederek yemeğimizi yiyelim. 

Seyahat sırasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtisi gösteren olması halinde en son 
koltuğa alınmalı ve sağlık kurumuna başvurması sağlanmalıdır. 
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3. Konaklama Yerlerinde

Koronavirüsten önce de konaklama ve çalışma koşullarımız iyi değildi. Şimdi virüsten korunmak için bazı 

iyileştirme kararları alındı. Ancak biliyoruz ki kararlar alınsa da uygulamaya geçmesi zaman alacak ya da 

bu kararlar yeterince uygulanmayacak. Bizler her durumda kendimizi korumak için hazırlıklı olmalı ve 

birlikte hareket etmeliyiz. 

Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve 

suyun olmadığı durumlarda el dezenfektanı veya kolonya ile ovmalıyız.  

Yeni bir maske takmadan önce ve maskemizi çıkardıktan sonra ellerimizi 

mutlaka yıkamalıyız.  

Sabun, dezenfektan ve su ihtiyacımızın karşılanmasında işveren, tarım 

aracısı ve kamu kurumları sorumludur.  
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KONAKLAMA YERLERİNDE 

İŞÇİ OLARAK KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Bahçe sahibine, tarım aracısına ve çavuşa sözleşmeli çalışmak istediğimizi söyleyelim. 
Sözleşmeli çalışarak oluşabilecek sağlık risklerine karşı kendimizi güvenceye alalım. 

Vardığımız hasat yerindeki İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelişimizi bildirmeliyiz. 

Vardığımız hasat yerinde sağlık kontrollerimiz Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılır. 
Vardığımız hasat yerindeki İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine gelişimizi bildirmeliyiz. Bu bildirimin 
yapılmasını çavuşa ve tarım aracısına hatırlatalım. 

Bahçe sahibi ile görüşerek aldığı önlemleri anlatmasını isteyelim. (Bahçe sahibi işçiyi 
bilgilendirmekle sorumludur.) 

Kendi aramızda fiziksel ve sosyal mesafeyi koruyalım. En az 1,5 metre/3-4 adım. 

Kapalı alanları sıklıkla havalandıralım. 

İşçi evlerinde yatak aralarını en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirelim. Yeterli havalandırma 
yapılamıyorsa yatak araları 3 metre olmalıdır. Bunun için bahçe sahibinden destek isteyelim. 

İçme ve genel kullanım için kişi başına 15-40 litre günlük suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 
sağlanmasından belediyeler sorumludur. 
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Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde 
planlanmalıdır. Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalıdır. Bunun 
sağlanması için bahçe sahibi ile görüşebiliriz. 

Yıkanma yerleri, en az 10 kişiye 1 yıkanma musluğu ile 50 kişiye bir duş, yaz mevsiminde ise 
30 kişiye 1 duş olacak şekilde düzenlenmelidir. Bunun sağlanması için bahçe sahibi ile 
görüşebiliriz. 

Ellerimizi sık sık yıkayalım. Bunun için yeterli sabun bahçe sahibi tarafından sağlanmalıdır. 

Fiziksel ve sosyal mesafeyi sağlayamadığımız kapalı ve açık alanlarda maske takalım. Yeteri 
kadar maske bahçe sahibi ve tarım aracısı tarafından sağlanmalıdır. 

Giysilerimizi ve çarşaflarımızı sık sık yıkayalım. Çamaşır makinesi olmadığı durumda 
çamaşırları banyo suyunu ısıttığımız kazanlarda kaynatalım. 

Çevrede yaşayanlarla ve başka işçi gruplarıyla kesinlikle yan yana gelmeyelim, 
tokalaşmayalım. 

Alışveriş için grup temsilcisi sorumludur. Grubumuzun tüm ihtiyaçları ile ilgili alışverişi temsilci 
yapar. Bu temsilci haricinde biri dışarıdan alışveriş yapmaz. Alışverişi yapan grup temsilcisinde 
hastalık belirti ve bulguları olmadığına dikkat edelim. Alışverişi yapan grup temsilcisinin kişisel 
hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini hatırlatalım. Alışveriş sırasında hem 
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alışverişi yapan temsilci hem de satış yapan kişinin maske takması gerektiğini hatırlatalım. 
Gerekli hallerde ulaşım aracını işveren sağlar. 

Yemek için mümkünse ortak tabak, bardak, çatal, kaşık kullanmayalım. Bunun için bahçe 
sahibinden destek isteyebiliriz. 

Tek kullanımlık olmayan kişisel koruyucu malzemeler ve tarım ekipmanlarının dezenfekte 
edilmesi gerekir. Tek kullanımlık maske ve eldiven gibi malzemelerin izole bir atık kutusuna 
atılması gerekir. Bunlara dikkat edelim, gerekirse bahçe sahibinden destek isteyelim. 

Uyuduğumuz yerde nem/rutubet olması halinde tarım aracısı ve bahçe sahibine bildirelim. 
Gerekli tedbirleri almazlarsa grup temsilcisi İlçe Sağlık Müdürlüğü ya da Halk Sağlığı 
Merkezi’ni arayarak durumu bildirmelidir. 

Konaklama alanları ilgili Belediye Başkanlıklarınca düzenli olarak dezenfekte edilir. Belediyeler 
aynı zamanda çöplerin düzenli olarak toplanmasından sorumludur. Bu hizmetler sağlanmazsa 
bahçe sahibinden ve ilgili belediyelerden hizmet talep edebiliriz. 

Hasat süresince, İl Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri sağlık hizmetlerinin 
verilmesini ve devamlılığını sağlar. Gerektiğinde ilgili yerleri arayarak hizmet talep edebiliriz. 

Bağışıklama ve gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı 
tedbirleri alınacaktır. 
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Çocuklar için oluşturulan alanların temizliğine özel önem verilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Sağlık İl/İlçe Müdürlüklerince, olguların erken dönemde tespitine yönelik 7-14 günlük 
periyotlarda ateş ölçümlerimiz ve COVID-19 ile uyumlu semptom sorgulamalarımız İl veya İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ya da Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından yapılır. 

4. Bahçede/Tarlada Çalışma Sırasında

Bahçelerde çalışma sırasında da pek çok zorluk yaşıyoruz. Yemeğimizi yanımızda götürmek, eğimli 

araziler, temiz su ve tuvalet ihtiyacı gibi konular ne yazık ki henüz çözülmüş değiller. Şimdi bir de 

Koronavirüs riskleri ile birlikte çalışacağız. Bu şartlarda hem alınan tedbirleri bilmemiz, gerektiğinde 

bunların sorumlularını harekete geçirmemiz hem de grubumuzla birlikte hareket ederek birbirimizi 

korumamız gerekiyor. 

14



Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı  | www.kedv.org.tr | kedv@kedv.org.tr | 0212 292 26 72 

BAHÇEDE/TARLADA ÇALIŞMA SIRASINDA 

İŞÇİ OLARAK KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

Çalışma alanlarına yeterli sayıda portatif el yıkama üniteleri, prefabrik duş ve tuvaletlerin 
kurulmasını bahçe sahibinden talep edebiliriz. 

Fiziksel ve sosyal mesafeyi sağlayamadığımız kapalı ve açık alanlarda maske takalım. Yeteri 
kadar maske sağlanmasını bahçe sahibi ve tarım aracısından talep edebiliriz. 

İş elbiseleri ve harici elbiselerin temasını önlemek için gerekenleri bahçe sahibinden isteyelim, 
çalışırken giydiğimiz elbiseleri ayrı bir yerde tutalım. 

Yemek için mümkünse ortak tabak, bardak, çatal, kaşık kullanmayalım. Bunun için bahçe 
sahibinden destek isteyebiliriz. 

Ellerimizi sık sık yıkayalım. Bunun için yeterli sabun sağlanmasını bahçe sahibinden talep 
edebiliriz. 

Kendi aramızda sosyal mesafeyi bahçede de koruyalım. En az 1,5 metre/3-4 adım. 
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5. Koronavirüs Belirtileri Görüldüğünde Yapmamız Gerekenler

Belirtilerin görülmesi halinde neler yapmamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. Öncelikle belirtilerin neler 

olduğunu hatırlayalım. 

Koronavirüs Belirtileri 

• Burun akıntısı

• Sinüslerde dolgunluk

• Baş ağrısı

• Kuru öksürük

• İshal

• Kusma

• Kas ağrıları

• Solunum sıkıntısı

• Hafif ateş
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜĞÜNDE YAPMAMIZ GEREKENLER 

İŞÇİ OLARAK KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? 

112 Acil Hattını arayarak hemen bilgi verelim. Belirtilerden emin olmak için 184 Koronavirüs 
Danışma Hattını arayabiliriz. 

Koronavirüs belirtisi gösteren kişiyi izole edelim. Bunun için İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum 
Sağlığı Merkezinden ya da İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yardım talep edebiliriz. 

Grup içinde belirti gösteren ya da hasta olduğu kesinleşen biri olduğunda, gruptaki tüm 
işçilere İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından 5-7 günlük 
periyotlarda lazer termometre ile ateş ölçümleri ve semptom sorgulamaları yapılmalıdır. 

Grubumuzdan bir Koronavirüs vakası çıkması durumunda, son vakanın çıkmasından itibaren 
en az 10 gün bulunduğumuz bölgeden ayrılmayalım ve karantinada kalalım. Daha sonra 
çıkılması gerekiyorsa İl/İlçe Seyahat İzin Kuruluna başvurarak seyahat izin belgesi alalım. 
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HASAT YERLERİNDE ULAŞABİLECEĞİMİZ TELEFONLAR 

112 - Acil Çağrı Merkezi 

Alo 183 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 

0541 888 01 84 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 

WhatsApp Hattı 

Alo 184 - Koronavirüs Danışma Hattı 

ALO 155 - Polis İmdat 

ALO 155-1 - İlaç Talebi 

ALO 156 - Jandarma İmdat 

Alo 183 - Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet 

Danışma Hattı 

(7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verir) 

Alo 184 - Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 

Alo 168 - KIZILAY (Gıda yardımı için) 

Alo 122 - AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 

Alo 170 - İŞKUR Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hattı 

Olam Danışma Hattı - 0850 811 14 74 

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü - 0380 523 92 72 

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü - 0380 611 41 71 

Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi - 0380 611 41 71 

Sakarya ve Akçakoca Belediyesi - ALO 153 

Gümüşova Toplum Sağlığı Merkezi - 0380 731 20 37 

Gümüşova Belediyesi - 0380 731 20 05 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü - 0264 251 35 50 - 55 

Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü - 0264 718 11 94 

Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi - 0264 812 10 57 

Sakarya Belediyesi  - ALO 153 - 444 40 54 

Karasu Belediyesi  - 0264 718 12 00 

Kocaali Belediyesi - 0264 812 11 01 

18




	Blank Page
	Blank Page



