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Üretimden uzaklaşarak üreticiyi sermayenin vicdanına ve liberal politikaların 16 yıl 

boyunca sürdürülmesi sonrasında AKP döneminde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 

2,8 milyondan 2,2 milyona düşmüş; yani 560 bin kişi azalmıştır.  

Doğu Karadeniz Bölgemizde 6 ay çalışıp 12 ay ev geçindirmeye çalışan 10 binden 

fazla mevsimlik tarım işçimiz bulunmaktadır.  Çaykur’da çalışan mevsimlik işçilerin 6 ay işli, 

6 ay işsiz kalmaları en çok aile içi huzursuzluk, geleceğinden endişe duyan çocuklar ve 

kadınlarımızı çaresiz bırakmaktadır.  

Geçimlerini sağlamak adına aileleriyle birlikte 6 ay boyunca çalışan mevsimlik tarım 

işçilerinin; sağlık, barınma ve en önemlisi çocuklarının eğitim sorunu acilen çözülmesi 

gereken gözler önündeki bir mağduriyettir.  Mevsimlik işçilerin yılın 6 ayı çalışıp 7 bin iş 

gününü doldurarak emekli olması imkansızdır. Bu mağduriyetlerin devam etmesi 

Anayasamızın sosyal devlet ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.  

Bu bağlamda;  

1 – Çaykur mevsimlik tarım işçilerinin çalışmadıkları dönemde; kamu kurum ve 

kuruluşlarında bulunan geçici kadrolarda değerlendirilmesi ve bu sayede hem sigorta 

primlerinin yatırılması hem de ekonomik gelir elde etmeleri sağlanamaz mı?  

2 – Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerini sağlıklı bir şekilde devam 

ettirmeleri adına Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir uygulama başlatmayı düşünüyor 

musunuz? Mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere gittiği yerlerdeki okullardan 

kaçı “taşıma merkezi olarak eğitim veren kurumlar” içerisine dâhil edilmiştir? 

3 – Mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları yerlerde kreş ve bakım evi bulunmakta 

mıdır? Varsa bunlar nerelerdedir?  

4 – Mevsimlik tarım işçilerinin kaç tanesi çadırlarda kalmaktadır? İşçilerin barınma 

sorununun çözülmesi için ne tür önlemler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır?  

5 - Türkiye'deki mevsimlik tarım işçisi sayısı aileleri ile birlikte kaçtır? Senede ne 

kadar süre ile çalışmaktadırlar? 

6 - Mevsimlik tarım işçilerinin kaçı sigorta kapsamındadır? İşçilerin çocuklarının kaçı 

okula gitmekte kaçı gidememektedir? 

7 - Türkiye'de 2002 ila 2018 yılları arasında çalışmaya giderken, çalışma esnasında 

veya çalışmadan dönerken hayatını kaybeden tarım işçisi sayısı nedir? Yine aynı yıllar 

arasında kaç mevsimlik tarım işçisi çalışmaya giderken, çalışırken ve çalışmadan 

dönerken yaralanmıştır? 


