Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Son 10 Yılda Karşılaştıkları Afet ve Acil Durumlar (2010-2020)
BU HARİTA NASIL HAZIRLANDI?
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin son 10 yılda karşılaştıkları afet ve acil durumları ele alan
bu harita Kalkınma Atölyesi’nin saha araştırmaları kullanılarak ve geniş kapsamlı bir medya
taraması yapılarak hazırlandı. 2010 ve 2020 yılları arasında Türkiye’nin birçok bölgesinde
yaşanan doğal afetler incelendiğinde ortaya çıkan tablo geçici çadır yerleşim bölgelerinde
kalan mevsimlik tarım işçileri için acil olarak kapsamlı bir doğal afet müdahale planı
hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Ağustos 2011-Ordu Perşembe ve Uzunisa Sel

Selden kurtulan fındık
işçileri, o anları anlattı

Çankırı’da sağanak
mevsimlik işçileri vurdu

Ankara’da kum fırtınası:
Polatlı’yı toz bulutu kapladı

Haziran 2019

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınası,
ilçeyi karanlığa bürüdü. Ankara Valisi Vasip Şahin
yaptığı açıklamada, “İlk tespitlere göre havada uçuşan
cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış
olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin
tespit bulunmamaktadır” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketinde
kaldıkları çadırları sel sularına kapılmasıyla barınaklarını
kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları
bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçileri, yaşadıkları
panik ve korku dolu anlattı.

Ağustos 2019

Mayıs 2012-Sivas Yıldızeli Sel
2012 yılının Mayıs ayında Adıyaman’dan gelen yaklaşık 70 tarım işçisi, Yıldız ırmağı
kenarında şeker pancarı çapası yaparken aşırı yağmur ve dolu nedeniyle oluşan
selde mahsur kaldı. Sela kapılmamak için yüksek bir yere çıkan işçiler, yardım
istedi. Mahsur kalan işçiler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/orduda-siddetli-ruzgar-catilariucurdu/1549504

Kaynak: https://www.dha.com.tr/yurt/selden-kurtulan-findik-iscileri-o-anlarianlatti/haber-1593437

Kaynak: https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/cankiri/kizilirmak/cankiridasaganak-mevsimlik-iscileri-vurdu-1010185

Kaynak: https://www.fibhaber.com/genel/nevsehir-de-firtina-ve-saganak-tarimiscilerini-vurdu-h106525.html

Ağustos 2015-Niğde Şiddetli Rüzgar

Karadeniz’de sel: Mevsimlik
tarım işçilerinin çadırları yıkıldı

Ordu’yu sel aldı!

Ağustos 2011

5 Ağustos 2015’te Niğde’de etkili olan şiddetli olan şiddetli rüzgar, mevsimlik tarım
işçilerine zor anlar yaşattı. Rüzgarlı hava nedeniyle çoğunlukla Suriyelileri tarım
işçilerinin barındıkları çadırlar yerle bir oldu. Tarım işçisi ailelerden birinin çocuğu
rüzgarlı havadan dolayı kayboldu. AFAD ekipleri ve jandarma, kaybolan çocuğu bölgeye 1
kilometre uzaklıkta buldu.

Ağustos 2020
Samsun, Giresun ve Ordu’da etkili olan sağanak sel ve heyelana
neden oldu. Hortumun meydana geldiği Ordu’da şiddetli yağış
nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırları su bastı.

Şiddetli yağış kentte sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/ankaradaki-kum-firtinasindanyeni-fotograflar,dy6To_pfCki9zbLZYAEVRA/hUzeuNFijEG1edlMLu5y0A

Tarım işçilerinin
üzerine yıldırım
düştü: 4 ölü, 3 yaralı

2017

Ekim 2020

Ordu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan işçilerin
üzerine yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın öldü, 3 kişi de
yaralandı.

Kaynak: https://gazetekarinca.com/2020/08/karadenizde-sel-mevsimlik-tarim-iscilerinin-cadirlariyikildi/

Kaynak: https://www.haberturk.com/yasam/haber/660678-orduyu-sel-aldi-galeri

Çankırı

Kaynak: https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010311043125001-tarim-iscilerininuzerine-yildirim-dustu-4-olu-3-yarali/

Ankara

Balıkesir

Sel mevsimlik tarım
işçilerini vurdu

Ordu Fatsa-Elekçi Deresi Sel-2020

Haziran 2019-Eskişehir Sel
11 Haziran’da gece boyu devam eden şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış,
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerini etkiledi.
Suların yükselmesiyle işçilerin çadırları, çamur içinde kaldı. Rüzgârın da etkisiyle
yüksek kesimlerden gelen sular, çadırları yerinden sökerken, işçilerin temel gıda
maddeleri ve kıyafetleri de kullanılmaz hale geldi.

Mayıs 2012

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve
dolu yağışının ardından meydana gelen selde, tarım
işçileri mahsur kaldı. İşçilerin çadır ve araçları, sel
sularına kapıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalın beldesi Yıldız
ırmağı kenarında şeker pancarı çapası yapmak için
Adıyaman’dan gelen yaklaşık 70 mevsimsel tarım işçisi,
aşırı yağmur ve dolu yağışı nedeniyle meydana gelen
selde mahsur kaldı. Otomobil ve çadırları su altında kalan
işçiler, sulara kapılmamak için yüksek kesime çıkarak
durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Nevşehir

Aksaray’da sel: Tarım
işçilerinin çadırlarını
su bastı
Mayıs 2020

2018

Yağmur tarım
işçilerini vurdu

Sivas

Eskişehir

Aksaray

RÜZGAR, SURİYELİ
TARIM İŞÇİLERİNİN
ÇADIRLARINI YIKTI

Niğde

Haziran 2019
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel
felaketinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar
sular altında kalırken Türk Kızılayı tarafından da erzak
dağıtımı gerçekleştirildi.

Adana

Ağustos 2019-Nevşehir Sağanak Sel
Sağanak yağmurun etkili olduğu Nevşehir’in Gülpınar köyünde, mevsimlik işçilerin
bulunduğu çadırlar sular altında kaldı. 14 çadır çıkan fırtına nedeniyle yerinden
söküldü. Sel nedeniyle işçilerin temel gıda maddeleri, kıyafetleri ve yaşam alanları
kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/232839/yagmur-tarim-iscilerini-vurdu.html

Aralık Ocak 2020-Adana Mersin Sel
2019’un son günlerinde 15 bin tarım işçisini etkileyen sel felaketi Adana ve
Mersin’de yaşandı. İşçilerin kaldığı çadır alanı sular altında kaldı. Yüzde 65’ini
Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu alanda konaklayan 3 bin çocuk selden
etkilendi. Metrekareye 260 kilogram yağmurun düştüğü alanda işçiler günlerce
yiyecek, giyecek ve hijyen sıkıntısı yaşadı.

Aniden bastıran rüzgar, Çukurkuyu ve Kızılca beldeleri
arasında çadırda yaşayan Suriyeli tarım işçilerine zor
anlar yaşattı. Rüzgarlı hava nedeniyle Suriyelilerin
barındıkları çadırlar yerle bir oldu.

Mersin

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/nigde/ruzgar-suriyeli-tarim-iscilerinincadirlarini-yikti-10912426

Kaynak: https://gazetekarinca.com/2020/05/aksarayda-sel-tarim-iscilerinin-cadirlarini-su-basti/

Kaynak: https://www.iha.com.tr/haber-sel-mevsimlik-tarim-iscilerini-vurdu-784252/

Aralık 2012
Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), - MERSİN’in Tarsus
İlçesi’nde çadırları sel suları altında kalan tarım işçileri,
okullara yerleştirildi.

Sel felaketi,
mevsimlik işçileri de
çadırlarından etti
Aralık 2016-Ocak 2017
Mersin’deki sel felaketinde mevsimlik tarım işçileri,
çadırlarının sel sularına kapılması ardından garaj ve bodrum
katlarında kalıyor.

Tarım işçilerinin çadırlarını sel
suları bastı Ceyhan Belediyesi,
sel sularını tahliye etti, sel
mağduru mevsimlik işçilere
gıda ve kıyafet yardımı yaptı
Mayıs 2020
Adana’nın Ceyhan ilçesinde çadırlarını sel suları basan tarım işçilerin
yardımına Ceyhan Belediyesi ekipleri koştu.

Çankaya Mah. Üsküp Cad. 16/14 /
Çankaya - Ankara (541) 457 31 90

kalkinmaatolyesi

info@ka.org.tr

kalkinmatolyesi

Toz Fırtınası: Doğaya ve insanlara zarar veren, hızı 23 ve 26 m/s arasında değişen rüzgâr. Rüzgâr hızı ve şiddeti arttıkça
doğaya ve insanlara vermiş olduğu zararlar da artmaktadır. Tek başına kullanıldığında, rüzgâr fırtınası anlamını taşır.
Şiddetli rüzgârlar beraberlerinde yağmur, kar, dolu, kum vb. unsurları da getirdiklerinden ötürü kar fırtınası, kum fırtınası,
toz fırtınası gibi isimler alırlar.
Sel: Suların bulunduğu yerde yükselerek veya başka bir yerden gelerek, genellikle kuru olan yüzeyleri kaplaması olayı.
Yıldırım Çarpması: Canlıların yıldırıma maruz kalarak yaralanması veya ölmesi olayı. Fırtınalı havalarda çok yakındaki
şimşek çakıyor olması, açık alanda, kara, deniz ve hava taşıtlarında yıldırım çarpma riskini artırır.

Şiddetli Rüzgar: Havanın bir yerden başka bir yere taşınması, genel bir ifadeyle rüzgar olarak adlandırılmaktadır. Rüzgarın
saatteki hızının 40 ila 60 km arasında olması şiddetli rüzgar, 60 km’nin üzerine çıkması ise rüzgar fırtınası olarak
nitelendirilir. Fırtına ve şiddetli rüzgarlar, genellikle yağmur, kar ya da dolu hadiselerini de beraberinde getirir. Çoğu zaman
fırtınaya şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü de eşlik eder.
Kaynak: https://www.haberturk.com/adana-haberleri/77687308-tarim-iscilerinin-cadirlarini-sel-sularibasticeyhan-belediyesi-sel-sularini-tahliye-etti

www.ka.org.tr

Aralık-Ocak 2020

Sağanak: Aniden başlayan ve genellikle kısa süre devam eden, yağış miktarı ve süresine bağlı olarak ani sel oluşturabilen
şiddetli yağmur.

Kaynak: https://www.avrupa-postasi.com/turkiye/tarim-iscilerinin-cadirini-sel-basti--h85137.html

Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/303236/sel-felaketi-mevsimlik-iscileri-de-cadirlarindan-etti

Haber

Sel

Kaynak: Afet Terimleri Sözlüğü

Aralık 2012-Mersin Tarsus Sel
Mersin’e bağlı Kelahmet, Aliefendioğlu, Karsavuran ve Çiçekli köylerinde
konaklayan tarım işçilerin kaldığı çadırlar 2012 yılının Aralık ayında şiddetli yağış
nedeniyle oluşan sel altında kaldı. Çadırları sel suları altında kalan işçiler, Tarsus
Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi’nin talimatıyla köy okullarına yerleştirildi.

2015

Aralık 2016 Ocak 2017-Mersin Sel
2016 yılının Aralık ayında Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan sel felaketinde ova
bölgesinde çalışan ve aralarında Suriyeli göçmenlerin de olduğu tarım işçileri
selden etkilendi. Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen mahallelerindeki çadırlarda kalan
yaklaşık 700 tarım işçisi, sel nedeniyle yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.

Ağustos 2018-Ordu Sel
2018 yılının Ağustos ayında Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Erikçe Deresi’nin
taşması sonucu bölgede konaklayan tarım işçilerinin çadırları sele kapıldı. Sel
sularının bastırmasıyla büyük korku ve panik yaşayan işçileri kamp alanını terk edip
yüksek yerlere çıkarak, yardım gelmesini bekledi.

2019
Haziran 2019-Çankırı Sel
16 Haziran’da Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Tımarlı
köyünde sel ve su baskınlarına neden oldu. Güneydoğu’dan gelen mevsimlik tarım
işçilerinin kaldığı alanda su birikintisi oluştu. Sular altında kalan 29 çadır zarar gördü.
Ekipler, 170 işçiyi tahliye etti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 Ağustos’ta meydana gelen sel nedeniyle su baskınları yaşandı.
Soğukpınar Mahallesi Dere Camisi mevkisinde konaklayan 5’i çocuk 17 mevsimlik tarım
işçisi mahsur kaldı. İşçiler AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

2020
Mayıs 2020-Adana Sel
2020’nin Mayıs ayında çevre illerden Çukurova’ya gelen çok sayıda tarım işçisinin
kaldığı çadırlar, kentte 4 gündür süren sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı.
Kadınların ve çocukların içinde bulunduğu çadırlar çamur içinde kaldı.

Mayıs 2020-Aksaray Sel
2020’nin Mayıs ayında Aksaray’da iki gün devam eden yağmur su baskınlarına
neden oldu. Yoğun yağış sonucu oluşan sel Yeşiltepe beldesinde konaklayan
mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarını da etkiledi. İşçilerin, aileleriyle
birlikte kaldıkları çadırlar sular altında kaldı.

Tarım İşçilerinin
Çadırını Sel Bastı

2012

Ordu Perşembe-Uzunisa Köyü Sel-2011

Ağustos 2019-Ordu Sel ve Şiddetli Rüzgar

Ağustos 2015
Niğde’de etkili olan rüzgarlı hava Niğdeli vatandaşlara
ve en çok da Suriyeli tarım işçilerinin zor anlar yaşattı.
Kentin genelinde bir anda gelen rüzgar, Niğde’yi
tamamen toza buladı.

Aksaray’da yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle
mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadırları su bastı.

2011

Ordu’nun Akkuş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 17 ev
ile bir okulun çatısı uçtu.

Sağanak yağmurun etkili olduğu Nevşehir’in Gülşehir
ilçesine bağlı Gülpınar köyünde, mevsimlik işçilerin
bulunduğu çadırlar sular altında kaldı.

ÇANKIRI’nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak
nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular
altında kaldı.

Eylül 2020

Ordu’da şiddetli rüzgar
çatıları uçurdu

Ağustos 2018

Nevşehir’de fırtına ve
sağanak tarım işçilerini
vurdu
Ağustos 2019

Ordu’da 19 Ağustos 2011 tarihlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran
sağanak yağış sele dönüştü. Fındık toplamak için Ordu’ya gelen mevsimlik tarım
işçilerinin konakladığı Uzunisa köyünde bulunan barınma yerini sel bastı. Sel can
kaybına neden olmazken, işçiler eşyalarını kurtaramadı.

Şiddetli Rüzgar

Kum Fırtınası

Yıldırım

Sağanak Yağış

Eylül 2020-Ankara Toz Fırtınası
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 12 Eylül 2020 günü saat 15:00 sıralarında kum fırtınası
meydana geldi. Fırtına sonucunda, ilçede konaklayan mevsimlik gezici tarım
işçilerinin, çadırları kullanılamaz hale geldi. 100’e yakın mevsimlik tarım işçisinin
çadırları yıkılırken, bir tarım işçisi de fırtına da sürüklendiğini söyledi.

Ağustos 2020-Ordu Sel
Fındık hasadı döneminde mevsimlik gezici tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı Samsun,
Giresun ve Ordu’da 22 Ağustos 2020’de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle pek
çok işçi ve ailesinin çadırları yıkıldı. Yollar sular altında kaldı. Hortumun meydana geldiği
Ordu’da ise mevsimlik gezici tarım işçilerinin kaldıkları çadırları su bastı.

Ekim 2020-Balıkesir Yıldırım
31 Ekim 2020’de Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik tarım
işçilerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım tarlada çalışan 4 işçinin yaşamını
yitirmesine, 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Yerel ajanslar, işçilerin
yağmur başlayınca ağacın altındaki malzemelerini aldıkları sırada yıldırımın
düştüğünü yazdı.

