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Öz: Mevsimlik göçler, gerçekleşme nedenlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak nedenleri ve sonuçları
bakımından hepsi önemlidir. Bu durum, mevsimlik göçler konusunda detaylı bilimsel çalışmalar yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Özellikle yılın sadece belli dönemlerinde yaşanması ve bir planlamadan yoksun olması göç edenlerin kayıt
altına alınmalarını ve çeşitli kamu hizmetlerinden yararlanmalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum başta göç alan ve göç
veren yerlerin yönetim birimleri olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşu zora sokmakta, kamunun planlama ve yatırım
projelerinden beklenen faydanın elde edilememesine neden olabilmektedir. Türkiye’de mevsimlik göçler içerisinde nicelik
ve nitelik bakımından en önemlisi tarım işçilerinin göçüdür. Özellikle gezici tarım işçilerinin göçü tam anlamıyla
periyodik olmadığı gibi, yönü ve yeri de kesinlik arz etmez. Göçün zamanını, yönünü ve yerini genellikle o yılki koşullar
belirler. Göç hareketine çoğunlukla ailenin tamamı veya birkaç bireyi katılmaktadır. Pek çoğu düşük gelirli, kalabalık
nüfuslu yoksul ailelerdir. Bu süreçte özellikle okul çağındaki çocukların eğitim durumları büyük bir soruna
dönüşmektedir. Bunun yanında gezici mevsimlik işçiler barınma, sağlık, ulaşım ve çalışma koşullarından kaynaklanan
çok çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Türkiye’de mevsimlik işçi göçü hareketine katılan binlerce aile olmasına rağmen,
yakın zamana kadar konuyla ilgili dikkate değer bir yasal düzenleme yapılmamıştır. İlk hukuki düzenleme 24 Mart 2010
Tarihli “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” başlıklı Başbakanlık
Genelgesidir. Ardından 2017 yılında yayınlanan ikinci genelgeyle konu belirli bir yasal çerçeveye oturtulmuştur. Bu
kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde Mevsimlik
Tarım İşçilerini İzleme Kurullarının kurulması öngörülmüştür. Bu kurullara yetkiler verilmiş, sorumluluklar
yüklenmiştir. Tespitlerimize göre, son yıllarda bu konuda bazı olumlu gelişmeler yaşanmasına karşın, hâlâ pek çok sorun
mevcuttur. Bu çalışmada, Türkiye’de gezici tarım işçiliği hareketi örnekler ve uygulamalar üzerinden çeşitli yönleriyle
ve analitik bir bakış açısıyla ele alınmakta, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gezici tarım işçiliği, Mevsimlik göç, Türkiye nüfusu.

Abstract: Seasonal migrations are classified in various forms according to the reasons for their realization. However,
they are all important in terms of their reasons and consequences. This situation necessitates detailed scientific studies
on seasonal migrations. Especially the fact that it is realized in certain periods of the year and it is not made with a plan,
makes it difficult for immigrants to register and benefit from various public services. This forces many institutions and
organizations, especially the administrative units of emigrant and migration receiving places, to make the expected
benefits of the planning and investment projects of the public. In terms of quantity and quality of seasonal migration in
Turkey most important migration is the migration of agricultural workers. Especially migrations of mobile workers are
not exactly periodic, and their direction and destination are not certain. The time, direction and location of migration
are usually determined by the conditions of that year. The migration movement often involves all or a few individuals
from the family. Many are poor families with low-income having crowded populations. In this process, the educational
situation of the children in the school age especially becomes a big problem. In addition, mobile seasonal workers are
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experiencing a variety of problems arising from conditions of accommodation, health, transport and working conditions.
Although thousands of families participating in the migration of seasonal workers movement in Turkey, no considerable
legislation on the issue was arranged until recently. The first legal regulation is the Prime Ministry Circular dated March
24, 2010 entitled "Improvement of Working and Social Life of Seasonal Mobile Agricultural Workers". Then, in the second
circular published in 2017, the subject was placed in a specific legal framework. Within this scope, establishment of
Councils For Monitoring The Seasonal Workers within the body of the Ministry of Labor and Social Security, provincial
governorships and district governorships. Authorities were assigned to these boards, and responsibilities have been
established. According to our findings, although there have been some positive developments in this area in recent years,
there are still many problems. In this study, mobile agricultural labor movement in Turkey was handled with their various
aspects through examples and applications through an analytical perspective and accordingly solutions for the problems
were presented.
Keywords: Mobile agricultural labor, Seasonal migration, Turkey's population.

1. Giriş
İnsanoğlu yaratılışından bu yana, içeriği ve kapsamında çeşitli değişiklikler olmakla birlikte, sürekli
göç olgusu ile anılagelmiştir. Nitekim yerleşik hayata geçmeden önce göçebe yaşam tarzına sahip olan
insanoğlu, daha iyi beslenebileceği ve barınabileceğini düşündüğü mekân arayışını devam ettirmiş ve bu arayış
içerisinde bulunduğu yeri terk ederek başka bölgelere göç etmiştir. Günümüzden yaklaşık 10-12 bin yıl önce
Neolitik’te yerleşik hayata geçilmesi (Doğanay ve Orhan, 2016) ile önceleri biraz durulan bu yer değiştirme
hareketi, çok geçmeden nüfusun artması ve daha karmaşık bir dünya düzenin oluşması ile hızlanarak devam
etmiştir.
Göç, sebepleri ve ortaya çıkardığı sonuçları açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle birçok sosyal
bilim göç konusunu ele almakta ve çeşitli yönleri ile konu üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Bir mekân bilimi
olan coğrafya da, genel anlamda çeşitli nedenlerle yaşanan mekân değişimi süreci olarak adlandırılabilecek
olan göç konusuyla yakından ilgilenmektedir. Özellikle göçlerin sebepleri ile ortaya çıkardığı demografik
sonuçları üzerinde duran coğrafyacılar, sürecin mekânsal yansımalarına da önem vermektedir.
Göçün çeşitli bilim alanları tarafından farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bununla birlikte
hepsinde üzerinde durulan ortak nokta, belli esaslar dâhilinde nüfusun mekânsal bir değişim yaşamasıdır.
Coğrafyacılar tarafından yapılan tanımlarda da bu değişim vurgulanmıştır. Nitekim Doğanay göçü, ‘Nüfusun
sürekli yaşama yerlerini, bireysel olarak ya da gruplar halinde terk ederek, geçici veya devamlı yaşamak
amacıyla, bir başka yere gitmesi’ (Doğanay ve Orhan, 2016) diye tanımlarken; Tümertekin ve Özgüç de ‘Bir
idari sınırı geçerek oturma yerini devamlı ya da uzun süreli olarak değiştirme olayıdır’ (Tümertekin ve Özgüç,
2011) şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte göçün durağan bir olgu olmadığı, nedenleri ve sonuçları ile
beraber ele alınması gereken bir süreç olduğu (İçduygu ve Sirkeci, 1999) unutulmamalıdır. Nitekim genel
anlamda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlere bağlı olarak gerçekleşen göçler olduğu gibi, göçlerin
yerleşmelerin nüfus miktarının yanı sıra demografik, sosyo-ekonomik, kültürel ve mekânsal yapılarını da
derinden etkileyecek (Koca, 2000) sonuçlar doğurduğu aşikârdır.
Göçler, bazı ölçütlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir (Deniz, 2009). Bu bakımdan eğer
göç hareketi yılın sadece belli dönemleri veya mevsimleri içerisinde gerçekleşiyorsa, bu tür göçler dönemlik
veya mevsimlik göç olarak adlandırılabilmektedir. Mevsimlik göçlerin farklı nedenleri olmakla birlikte,
tarımsal faaliyetlerde çalışma en önemli neden olarak belirmektedir. Böylece mevsimlik tarım işçiliği diye bir
kavram ortaya çıkmıştır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin belli mevsimlerde yoğunlaşıyor olması, böyle bir
hareketliliğin de oluşmasındaki başlıca sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bilindiği üzere, ekonomik sektörler genel olarak tarım, sanayi ve hizmet şeklinde ifade edilmektedir.
Özellikle hizmet ve sanayi sektörlerindeki gelişim, tarım sektörünün gerek istihdamdaki ve gerekse
ekonomideki payını oransal olarak azaltsa da; tarım, başta beslenme olmak üzere nüfusun temel ihtiyaçlarının
karşılanmasında ve kırsal kalkınmada hala önemli bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Ayrıca günümüzde
ülkemizde tarımda çalışan kişi sayısı da hâlâ hiç azımsanmayacak düzeylerdedir. Nitekim Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre ülkemizde tarım sektöründe istihdam edilenlerin 5.5 milyona
yakın (5.464.000) olduğu görülmektedir. Buna göre 2017 yılında tarım sektöründe çalışanların oranının toplam
istihdamın % 19’u civarlarında olduğu anlaşılmaktadır (TÜİK, 2017). Bununla birlikte bu sektörde çalışanların
önemli bir bölümünü mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. Zira mevsimlik tarım
işçilerinin sorunlarının görüşülmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu’nda, tarımda
çalışanların yaklaşık yarısının mevsimlik tarım işçisi olduğu ifade edilmiştir (Meclis Araştırma Komisyonu
Raporu, 2015).
Mevsimlik tarım işçiliği, tarımsal üretim alanında ortaya çıkan işgücü açığının karşılanmasına yönelik
mevsimsel olarak gerçekleşen bir işçilik biçimidir. Söz konusu işçiliğin geçicilik ve gezicilik olmak üzere iki
farklı yönü dikkati çekmektedir (Özbekmezci ve Sahil, 2004, 262). Buna bağlı olarak da iki farklı terim
karşımıza çıkmaktadır: Mevsimlik gezici tarım işçisi ve mevsimlik mahalli tarım işçisi. Mevsimlik gezici tarım
işçisi, tarım işlerinin yoğunlaştığı zamanlarda, ürün desenine ve işçi talebine göre, bir bölgeden başka tarımsal
alanlara doğru çoğunlukla aileleriyle birlikte yer değiştiren işgücü grubudur (Uyan Semerci vd., 2014, 11).
Mevsimlik mahalli tarım işçileri ise, kendi yerleşim yerinde yaşamakla birlikte tarımsal faaliyetlere kısa süreli
katılan ücret, maaş veya yevmiye karşılığı çalışan işçiler olarak tanımlanabilir (Beleli vd., 2013, 8).
Çalışmamız mevsimlik gezici tarım işçileri üzerinde odaklanmıştır.
Yukarıda bahsedilen tanımlardan da yola çıkılarak mevsimlik gezici tarım işçisi, tarım sezonunda,
tarımsal üretimin yapıldığı yöre dışından gelerek, ücret karşılığında, sözleşmeyle veya sözleşme olmaksızın,
tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında çalışan gerçek kişiler şeklinde ifade edilebilir (Görücü ve Akbıyık,
2010). Rosenbaum da, mevsimlik tarım işçileri için mevsimlik veya geçici tarımsal faaliyet yapmak için sürekli
yaşadıkları yerden uzakta kalan kişilerdir ve bu insanlar tarımsal faaliyetlerde bir yılda 150 günden az
çalışırlar demiştir (Rosenbaum, 2002). Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin ülkemizde ilk olarak ne zaman
başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte, konuyla ilgili ipucu verebilecek bazı bilgilere ulaşılmıştır. Nitekim
Osmanlı döneminde ilk kez 1830’larda Kavalalı İbrahim Paşa tarafından Çukurova’da çalıştırılmak üzere
Sudan’dan işçi getirildiğini ifade edenler (Karabıyık vd., 2014, 42) olduğu gibi, yine aynı dönemlerde Doğu
Karadeniz Bölümü illerinden Rusya ve Kırım’a çalışmaya gidenlerin varlığından da bahsedilmektedir
(Doğanay ve Çavuş, 2013, 97). Bununla birlikte ülkemizde günümüzdeki anlamda mevsimlik gezici işgücü
göçünün 1950’li yıllara denk geldiği ekseriyetle ifade edilmektedir (Selek Öz, 2016, 13). Bu dönemde tarımda
makineleşmenin bazı kesimlerde işgücü fazlası ortaya çıkardığı bilinen bir gerçektir. Bu durum bir taraftan
kırsal alanlardan şehirlere göçü hızlandırmışken; diğer taraftan da mevsimlik gezici işçiliği başlatmıştır (Çınar
ve Lordoğlu, 2015, 2). Gerçi bu durumu sadece tarımda makineleşmeye indirgemek kolaycılık olacaktır.
Nitekim böyle bir hareketliliğin oluşması, daha karmaşık ve çok boyutlu süreçler ilişkisine bağlıdır. Bunların
bir kısmı mevsimlik tarım işçilerinin kaynak alanı ile ilgilidir. Bu bölgelerde istihdam olanaklarının azlığı, kan
davası gibi sosyo-kültürel özellikler, alışılmışlığın verdiği bir özellikle vasıfsız işgücü yapısının devam etmesi,
eğitim yetersizliği, yeterli büyüklükte toprak sahibi olunamaması gibi nedenler insanları bu göçer yapıya
mecbur kılmaktadır. Bununla birlikte sürecin diğer ayağında, mevsimlik tarım işçisi göçünün yaşandığı
bölgelerdeki kimi faktörlerin etkisi de bulunmaktadır. Bunların başında göç verme özelliğinin ortaya çıkardığı
yetersiz işgücü, ticari üretime geçilmiş olması, ucuz işgücü çalıştırma isteği, ekonomik refah seviyesindeki
iyileşme ve bunun beraberinde getirdiği aile bireylerinin tarım işlerinde çalışmama geleneği gelmektedir
(Orhan, 2017).
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Mevsimlik gezici tarım işçiliği sadece ülkemizde karşılaşılan bir iş-emek ilişkisi değildir. Bilakis
dünyanın farklı ülkelerinde de benzer uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Nitekim bir çalışmada dünya
genelinde tarım sektöründe çalışan ücretli tarım işçilerinin sektördeki toplam istihdamın %40’ını oluşturduğu
belirtilmiştir (Hurst etc., 2007). ABD resmi verilerine dayandırılarak yapılan bir araştırmada da, ülkede tarımda
yılda 2.5 milyon kişinin çalışmakta olduğu ve bunun da yaklaşık 1.4 milyonunu özellikle ülke dışından gelen
gezici ve geçici mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu ifade edilmiştir (MİGA, 2012; ILO, 2004; Donham
and Thelin, 2016). Benzer şekilde Malezya’daki plantasyonlarda, Kanada’daki çiftliklerde ve Avrupa
ülkelerindeki tarım topraklarında binlerce mevsimlik tarım işçisinin çalıştırıldığı ve bunların da büyük bir
kısmını ülke dışından göç eden göçmenlerin oluşturduğu çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir (Kaymaz ve
Albayrak, 2017).
1.1. Araştırma Alanı ve Kapsamı
Çok yönlü olduğu kadar, karmaşık ve değişik boyutlar gösteren mevsimlik iş gücü göçü olgusu, her
şeyden önce coğrafyada gerçekten üzerinde az çalışılmış bir konu niteliğindedir. Şüphesiz ki bahsi geçen göç
hareketi ve bunun ortaya çıkardığı sorunları ülkemiz ölçeğinde ortaya çıkarabilmek, çok sayıda alansal ve
sistematik çalışmayı gerektirmektedir (Şen, 1984). Bununla birlikte mevsimlik gezici tarım işçiliği özelinde
konu ele alındığında, bütüncül bir yaklaşım ile konunun tüm yönleriyle ele alınması da oldukça önemlidir.
Nitekim son yıllarda ülkemizde mevsimlik gezici tarım işçilerinin sayısı önemli seviyelere ulaşmıştır. Konu
bir taraftan mevsimlik tarım işçisi veren, diğer taraftan da alan iller boyutunda karşılıklı olarak ele alındığında
hemen tamamıyla tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir yapı karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1).
2013-2014 devresindeki duruma ve o zamana kadar yapılmış çalışmalara göre hazırlanan Şekil 1’deki
harita incelendiğinde, illerimizin büyük bir çoğunluğunun ya mevsimlik gezici tarım işçisi göçü alan ya da
veren sınıfında yer aldığı görülmektedir. Bazı illerimiz ise, bir taraftan göç alırken, diğer taraftan da göç
vermektedir. Bununla birlikte hazırlanan haritada 20 il için elde verinin bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak bu
iller arasında yer alan Kayseri, Antalya ve Muğla gibi illerde yoğun bir şekilde mevsimlik gezici tarım işçisi
hareketliliğinin yaşanıyor olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerekir. Ayrıca bu iller arasında yer alan
Erzincan özelinde yapılan çalışmada (Orhan, 2017), bu ilimize 2016 yılında 1.000’nin üzerinde mevsimlik
gezici tarım işçisinin geldiği tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında konunun aslında ülkemizin tamamını
ilgilendirdiği düşünülerek, araştırmanın kapsamı genişletilmiş ve araştırma alanı Türkiye olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Mevsimlik gezici tarım işçiliği mevcut durum haritası (2013-2014).
Kaynak: Karabıyık, vd, 2014, s.46-47’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
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2. Materyal ve Yöntem
Ülkemizde mevsimlik gezici tarım işçilerinin sayısı son yıllarda önemli oranda artmış olmasının yanı
sıra, mevsimlik tarım işçiliği insanların geçici veya ek işi olmaktan çıkmış, artık ana işi haline gelmiştir.
Nitekim mevsimlik tarım işçileri yıl içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerine gidip oralarda çalışmakta, ancak
birkaç aylık kış döneminde kendi ikamet adreslerine dönmektedirler. Bu durum ulaşım, barınma, eğitim,
sağlık, güvenlik, toplumsal uyum gibi birçok alanda aksaklıklara ve sorunlara neden olmaktadır. Bu tür
sorunların çözümlenebilmesi veya en azından minimize edilmesi ancak mevcut durumun tespit edilmesi ve
buna göre oluşturulacak akılcı planlamalar ile sağlanabilir. Çalışmada bu duruma dikkat çekilmek istenmiştir.
Çalışmanın temel veri kaynağı, konu ile ilgili daha önce yerel veya genel ölçekte yapılmış akademik
çalışmalar ile çeşitli kurum ve kuruluşların hazırladığı raporlar olmuştur. Nitekim konuyla ilgili başta Türkiye
Büyük Millet Meclis’i olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları raporlar hazırlamıştır. Ayrıca 2010
yılından bu yana Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler de konunun yasal
çerçevesinin çizilmesinde ve devlet yönetiminin planladığı program ve yatırımlarının anlaşılmasında önemli
başvuru kaynakları olmuştur. Ancak sivil toplum kuruluşları bu konuda daha aktif olup, birçok sivil toplum
kuruluşu yaptığı alansal çalışmalar ile önemli veriler ortaya koymuştur. Araştırmamızda bu çalışmalardan da
önemli oranda yararlanılmıştır. Bütün bunlara ek olarak Erzincan iline gelen mevsimlik gezici tarım işçileri ile
yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular da önemli oranda çalışmaya katkı sunmuştur.
3. Bulgular ve Analiz
Ülkemizdeki mevsimlik gezici tarım işçilerinin sayısında son yıllarda önemli oranda artış olduğu
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, genellikle kayıt dışı olmalarından dolayı kesin bir sayı belirtmek
oldukça zordur. Ancak bazı çalışmalarda 300 bin (Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 2015), 485 bin (Selek
Öz, 2016) ve 546 bin (Çelik vd., 2015) gibi rakamlar ifade edilmektedir. Buna çocuklar da ilave edildiğinde
sayılarının 1 milyon civarlarında olacağı tahmin edilmektedir (Geçgin, 2009; Meclis Araştırma Komisyonu
Raporu, 2015, XXII).
Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin kaynak alanını büyük oranda Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri
oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle ülkemizin farklı illerine mevsimsel tarım işlerinde çalışmak üzere giden
tarım işçilerinin ekseriyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri nüfusuna kayıtlıdır. Nitekim Şekil 1’de
gösterilen haritadan bu durum açıkça anlaşılacağı gibi, belli bölgeler özelinde yapılan çalışmalar da bu tezi
doğrulamaktadır. Örneğin Batı Karadeniz Bölümü’ne fındık toplamak için gelen gezici tarım işçilerinin büyük
çoğunluğu, sırasıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin gibi Güneydoğu Anadolu illeri nüfusuna
kayıtlıdır (Karabıyık, vd., 2014). Erzincan’a gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinde de durum benzer olup,
en çok işçinin geldiği iller sırasıyla Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa şeklinde
gerçekleşmiştir (Orhan, 2017).
Ülkemizde mevsimlik gezici tarım işçiliği ilk olarak çiftçi ailelerin kendi tarım topraklarında işin
olmadığı dönemlerde ek gelir elde etmek amacıyla farklı yerlerdeki tarımsal faaliyetlerde çalışmaya gitmeleri
ile başlamıştı. Böyle bir hareketliliğe, gidilen bölgelerde kendilerinin yetiştirdiğinden farklı tarımsal ürünlerin
yetiştiriliyor olması veya aynı tarım ürünün bakım ve hasat dönemlerinin farklılık göstermesi gibi faktörler
zemin hazırlıyordu. Oysaki bu faaliyet, günümüzde bir meslek haline dönüşmüş olup, buna katılan kişilerin
bir kısmının daimi bir ikametgâhları bile bulunmamaktadır. (Orhan, 2017). Nitekim mevsimlik gezici tarım
işçileri Mart ile Ekim arasındaki yaklaşık sekiz aylık tarımsal üretim devresinde, Türkiye’nin farklı yerlerinde
kendilerine iş bulabilmektedir. Hatta bazılarının bu dönem dışında kalan yılın geriye kalan kesiminde de
narenciye hasadı için başta Mersin olmak üzere güney illerimize gittiği bilinmektedir. Buna göre yılın

416

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

tamamında veya en azından sekiz ay boyunca farklı illere giderek, sürekli bir göç halinde bulunmaktadırlar.
Bu kapsamda bir tarım işçisi ailenin yılda 4-5 farklı ilde çalıştığı söylenebilir.
Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin en önemli yönlerinden biri de göç hareketinin tün aile bireyleriyle
birlikte gerçekleştiriliyor olmasıdır (Koca ve Girgin, 2000; Çınar ve Lordoğlu, 2010; Orhan, 2017). Bu durum
yukarıda bahsedilen yılın büyük bir kısmında gezici ve geçici olma özellikleriyle birleştiğinde; ulaşım,
barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, toplumsal uyum gibi birçok alanda aksaklıklara ve sorunlara neden
olmaktadır. Bir başka ifadeyle mevsimlik gezici tarım işçiliği sistemi, yapısı gereği hem yönetim mercileri
hem de bu sistemin insan kaynakları olan işçi aileler açısından birçok sorunu beraberinde getirmektedir. İdari
yapılar bakımından en önemli sorun, söz konusu tarım işçilerinin nerede ve ne kadar ikamet ettiklerinin belirli
olmaması nedeniyle, kayıtlarının tutulması ve buna göre hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi aşamasında
yaşanan aksaklıklardır.
Mevsimlik gezici tarım işçileri açısından konu ele alındığında ise sorunlar çok daha derin ve
karmaşıktır. Mevsimlik gezici tarım işçileri büyük oranda kendi araçlarıyla (özellikle de minibüs ve
kamyonetlerle) çalışma bölgelerine gitmektedirler. Bununla birlikte minibüslerde yolcu ve yük miktarının
fazla olması ile yorgunluk ve uykusuzluğun vermiş olduğu dikkatsizlik, zaman zaman bazı kazaların
yaşanmasına ve ağır kayıplara neden olabilmektedir. Örneğin Eylül ayında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde
yaşanan kazada 8 tarım işçisi (Url-1), Ağustos ayında Mardin’de gerçekleşen kazada 1 tarım işçisi hayatını
kaybetmiş (Url-2), çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Yine Şanlıurfa kaynaklı bir yerel haber sitesinde 2017
yılında çıkan bir haberde son 1 yıl içerisinde 360 tarım işçisinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği ifade
edilmiştir (Url-3).
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadıkları en önemli sorunlardan biri de barınma ile ilgilidir. Bu
alanla ilgili sorunlar barınağın cinsi ve eklentileri ile konaklama alanı ve çevresel düzeni konuları üzerinde
odaklanmaktadır. Ülkemizdeki mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin büyük bir bölümü çadırlarda
konaklamaktadır. Ancak gerek çadırlar ve gerekse kuruldukları alanlar sağlıklı yaşam koşullarından oldukça
uzaktır. Çadırlar ekseriyetle bez veya naylon branda kullanılarak yapılmaktadır (Foto 1). Genellikle çalışma
alanına yakınlığına göre seçilen veya il ve ilçelerde yönetim mercileri, köylerde ise muhtarlar tarafından
belirlenen açık alanlarda kurulan çadırlar, doğrudan toprak zemin üzerinde yer alırlar (Foto 2). Geniş aile
yapısına sahip olan tarım işçisi ailelerin tek göz küçük bir çadırda bir arada konaklaması başlı başına bir sorun
teşkil etmektedir. Nitekim Erzincan ilinde gerçekleştirdiğimiz gözlemlere göre birkaç metrekarelik çadırlarda
5-10 kişinin konakladığı görülmüştür. Ayrıca çadırların sıcaklık yalıtımı yeterli düzeyde olmadığı gibi, yağmur
ve rüzgâra karşı dayanıklılıkları da düşüktür.
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Foto 1. Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin kaldığı çadırlar bez veya naylon brandalardan yapılmaktadır.

Mevsimlik gezici tarım işçileri tarafından oluşturulan çadır yerleşmesi ile ilgili sorunlar da
bulunmaktadır. Öncelikle yöre aileleri bu barınma alanlarının kendilerinin çok yakınında olmasını istemediği
için, bu yerleşmeler uygunsuz alanlarda kurulmaktadır. Örneğin bu yerleşme alanlarında su kaynağının
olmaması birçoğu için en önemli problemi oluşturmaktadır. Ayrıca çadırlarda ve dolayısıyla çadır
yerleşmelerinde banyo ve tuvalet gibi ek yapıların bulunmaması ve atık sisteminin söz konusu bile olmaması
da hijyen açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu alanların çoğunda çöp depolama ile ilgili sıkıntılar da
mevcuttur.

Foto 2. Çadırların doğrudan toprak zemin üzerine kurulması çeşitli problemler ortaya çıkarabilmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerinin bir bölümü işveren tarafından kendilerine temin edilen kapalı konutlarda
da konaklama imkânı bulabilmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi illerinde fındık bahçelerine yakın terk
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edilmiş eski evler ile alelacele tuğladan yapılmış barakalar bu grup içerisinde belirtilebilir. Bu gruptakiler
diğerlerine göre biraz daha avantajlı olsa da sayıları oldukça azdır.
Ülkemizin bazı kesimlerinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)
kapsamında gerekli alt yapı imkânlarına sahip barınma alanları oluşturulmuştur. Bu örneklerin ülke geneline
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin en temel sorunlarından biri de eğitim alanında yaşanmaktadır. İleri
yaşlarda bile okur-yazar oranı oldukça düşüktür. Son dönemde zorunlu eğitime geçilmesi ile çocuklar bu
açıdan daha avantajlı olmuştur. Ancak onlarda da, özellikle kız çocuklarında, okullaşma oranı daha düşük olup,
tarlada çalışacak yaşa geldikten sonra okul tamamen terk edilmektedir. Ayrıca okula kayıtlı oldukları dönem
boyunca da eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm yıl düzenli devam edememektedirler. Özellikle tarımsal
faaliyetlerin yoğunlaştığı ve sürekli göç edilen Nisan-Ekim döneminde, yani eğitim-öğretim yılının başında ve
sonunda devamsızlık yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum iyi kalitede eğitim almalarını ve farklı meslek
alanlarına yönelmelerini zorlaştırmakta ve onları anne babaları gibi mevsimlik tarım işçisi olmaya
zorlamaktadır.
23 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Mevsimlik Tarım İşçileri ile
Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi başlıklı genelge ile, çocukların gittikleri
bölgelerde eğitim almalarını sağlayacak koşul ve kurulların oluşturulması karara bağlanmıştır. Buna uygun
olarak bazı illerde çadır okullar/kurs merkezleri oluşturulmuştur (Foto 3). Ancak bu uygulamanın ülke geneline
tam olarak yayılamadığı ve birçok ilde önemli eksikliklerin bulunduğu görülmektedir.

Foto 3. Bursa-Karacabey’de mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin çocukları için çadırdan oluşturulan kurs merkezinden bir görünüm.
Kaynak: http://www.merhabahaber.com/mevsimlik-iscilerin-cocuklari-icin-cadir-okul-1167483h.htm (25.10.2018).

Mevsimlik gezici tarım işçileri arasında yaygın olan sorunlardan biri de çocuk işçiliğidir. Uluslararası
anlaşmalara göre 18 yaşından küçük bireyler çocuk olarak kabul edilmektedir (TÜİK, 2012). Buna göre
ülkemizde tarım sektöründe çalışan çocuk (6-17) sayısı, 2012 yılında 399 bin olarak belirlenmiştir (TÜİK
Haber Bülteni-2012). Mevsimlik işgücü göçünde çocuklar da aile bireyleriyle birlikte göçe katıldığı için, gerek
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tarlalarda ve gerekse temizlik, su taşıma, çocuk bakımı gibi ev işlerinde gönüllü veya gönülsüz olarak
çalışmaktadırlar (Foto 4).

Foto 4. Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin çocukları da gerek tarlada ve gerekse ev işlerinde gönüllü veya gönülsüz bir şekilde
çalışmak zorunda kalmaktadır.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı bir diğer sorun da toplumsal uyum süreçleri ile ilgilidir.
Mevsimlik gezici tarım işçisi aileleri, özellikle gittikleri yerlerdeki yerel halk tarafından tam anlamıyla
kabullenilmemekte ve dışlanmaktadırlar. Bununla birlikte bu aileler ikamet ettikleri illerde de benzer sorunlar
yaşamaktadır. Nitekim Erzincan’a gelen aileler ile yaptığımız görüşmelerde, ikamet ettikleri adreslerde de
genellikle geçici işlerde çalıştıkları veya hurdacılık ve toplayıcılık yaptıkları ifade edilmiş, kız alıp vermelerin
de genellikle kendi içerisinde yapıldığı dile getirilmiştir. Bunun neticesinde kendi içerisinde izole olan bir
toplumsal yapı oluşmakta ve bu yaşam tarzı kısır döngü şeklinde sürüp gitmektedir.
Ağır ve uzun çalışma koşulları da tarım işçilerinin sorunları arasında yer almaktadır. Yevmiye usulü
çalışanlarda bazen iş sahiplerinin tarım işçilerini buna zorladığı görülebilmektedir. Götürü usulü (kabala)
çalışanlarda ise, işi bir an önce bitirerek başka iş alabilmek amacıyla bazen kendi istekleriyle, bazen de aile
büyüklerinin veya çavuş, dayıbaşı gibi değişik şekillerde adlandırılan ve işverenle anlaşmaları yapan aracıların
istekleri doğrultusunda çalışma süreleri uzatılmaktadır. Bu durum, tarla işlerinin yanı sıra, ev işlerini de yapan
kadınlar için çok daha vahimdir. Çünkü tarlada erkeklerle eşit sürede çalışan kadınlar, çadır alanlarına
geldiklerinde çadırın temizliği ve düzenlenmesi, çocuk bakımı, yemek yapma gibi birçok işi daha yerine
getirmek zorunda kalmaktadırlar. Bütün bunlara ek olarak ücretlendirme konusunda da zaman zaman sıkıntı
yaşanabilmektedir. Bu sıkıntılar genellikle dönüm hesaplamasında ihtilafa düşme, yevmiye ücretini eksik
verme veya nadir de olsa ücreti geciktirme gibi şikâyetlerdir.
4. Sonuç
Ülkemiz gerçekleri düşünüldüğünde gezici tarım işçiliğini tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün
değildir. O halde yapılması gereken uygun yaşam ve çalışma koşullarının oluşturulmasıdır.
Çalışmada bahsedilen sorunların giderilmesi veya minimize edilmesinin en baştaki koşullarından biri
mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin bilinçlendirilmesi aşamasıdır. Nitekim öncelikle söz konusu tarım
işçilerinin içerisindeki bulunduğu koşulların düzeltilebileceğine inanması ve bu yönde bazı yatırım ve
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planlamalara cevap vermesi gerekmektedir. Zira birçoğu için içinde yaşamış oldukları koşullar alışılmış yaşam
tarzı haline gelmiştir. Bir başka ifadeyle öğrenilmiş çaresizlik içerisinde kuşaklar boyunca bu şekilde
yaşayacaklarını düşünmektedirler.
Mevsimlik tarım işçilerine uygun çalışma ve yaşam koşullarının oluşturulması için birçok kurum ve
kuruluşa görevler düşmektedir. Bu noktada akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının durumu tespit edici
saha çalışmaları gerçekleştirmesine ve ilgili yönetim kadrolarının dikkatini bu yöne çekecek anlayış ve bilincin
oluşmasına katkı sağlamasına fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte gerçekçi sonuçlara ulaşılması
ancak Devlet eliyle gerçekleştirilecek bir dizi planlama ve yatırımlarla mümkün olacaktır. Bu noktada özellikle
son on yıl içerisinde konu Devlet yöneticilerinin de dikkatini çekmiş olup, bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
24 Mart 2010 tarihinde Başbakanlık tarafından yayımlanan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi başlıklı genelge, bu konudaki ilk ve en kapsamlı düzenlemeleri
içermektedir. Genelge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra, il ve ilçelerde Mevsimlik Tarım
İşçileri İzleme Kurulu’nun oluşturulmasını karara bağlamıştır. Ayrıca söz konusu Bakanlık tarafından
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) hayata
geçirilmiş olup, Türkiye’nin farklı bölgelerinde barınma başta olmak üzere eğitim ve sağlık gibi alanlarda
iyileştirmeler sağlanmıştır. 23 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Mevsimlik
Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi başlıklı genelge ile de çocukların
gittikleri bölgelerde eğitim almalarını sağlayacak koşul ve kurulların oluşturulması karara bağlanmıştır. 19
Nisan 2017 tarihli Mevsimlik Tarım İşçileri başlıklı Başbakanlık genelgesinde ise, konu detaylı bir şekilde ele
alınmış olup, birçok alanda ilgili kurumlara yükümlülükler getirilmiştir. Genelgede belirtilen hususlar birçok
sorunu çözebilecek nitelikte olmakla birlikte, uygulamada aksaklıkların yaşanmaması amacıyla takibinin iyi
yapılması gerekmektedir.
Mevsimlik tarım işçilerine gerekli sosyo-kültürel ve fiziki hizmetlerinin sunulabilmesi, öncelikle toplu
bir yerleşme alanına sahip olmalarına bağlıdır. Bu yerleşim alanlarının geçici nitelikte olması ve kurulup
sökülebilir olması önemlidir. Zira kalıcı konutlardan oluşacak bir yerleşim yerinin mevsimlik gezici tarım
işçilerinin olmadığı dönemde bakım ve güvenlik problemleri oluşabilir. Bu kapsamda oluşturulacak bu
yerleşim yerlerinin çadır veya konteyner yerleşkesi şeklinde organize edilmesi daha rasyonel olabilir.
İkincisinin tercih edilmesi durumunda, konteynerlerin yeterli sıcaklık yalıtımına sahip yaz döneminde
kullanım için uygun olması önemlidir. Bu yerleşke içerisinde tuvalet ve banyo alanları, çamaşırhaneler, büfe
ve kafeterya, çocuk oyun parkları, eğitim çağındaki çocukların ders göreceği derslikler, mescit gibi birtakım
hizmetlerin verileceği alanlar oluşturulmalıdır. Bu alanların belli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanması da
oldukça önemlidir.
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