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250-300 çadırın bulunduğu Yenişehir ilçesi Çardak mahallesindeki
yerleşimde Nilüfer Belediyesi tarafından tahsis edilen ve bölgeye
götürülen konteyner muayene yapmaya uygun hale getirilmiş
ve konteynerin içine ilaç ve tıbbi malzemeler yerleştirilmiştir.
Başvuruda bulunanlar muayene edilmiş, Bursa Eczacı Odası
tarafından bağışlanan ilaçlar kendilerine verilmiştir. Konteynerde
muayenenin yanı sıra pansuman, enjeksiyon, kan basıncı ölçümü
gibi hizmetler de sunulmuştur. Ayrıca, Nilüfer Kent Konseyi Kadın
Meclisi üyeleri, giyecek yardımlarını yapmış ve çocuklara oyuncak
dağıtmıştır.

Bursa, Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 2019

Bursa Tabip Odası, TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Bursa
Eczacı Odası, 9 Ağustos 2012 tarihinde,
mevsimlik gezici tarım işçilerinin kaldığı
çadır kamplarını ziyaret etmiştir. 15
Ağustos 2012 tarihinde düzenlenen basın
toplantısında, ziyaret sırasında edinilen
izlenimler paylaşılarak insani olmayan
koşulların düzeltilmesi için tüm sorumlu
kurum ve kuruluşlar gerekenleri yapmaya
çağırılmıştır.

gelişigüzel atılmaması gerekir. Alana yerleştirilen atık konteynırlarının
Görüşülen kişilerden bazılarının aile planlaması hizmetleri hakkında bilgi sahibi
24 ortadan
kullanımı sağlanmalı, açıkta bulunan çöpler en kısa sürede
olmadıkları anlaşılmıştır. Aile planlaması araçlarına gereksinimi olduğunu
kaldırılmalıdır. Düzenli ilaçlama yapılarak özellikle tuvalet ve mutfak
27 kapsamında,
METİP
2010 yılında
belirterek
konteynıra
başvuran Bursa
kadınlariline
da olmuştur.
Bölgede3 aile planlaması
amaçlı çadırlarda yoğun olan ama tüm alanlarda var olan sinek ve
Milyon
568sağlanmasına
bin 317 TL, yönelik
2011 yılında
530 bin 366gereksinim
TL
araçlarının
bir karşılanamayan
olduğu
haşerelerle mücadele başlatılmalıdır.
olmak
üzere toplam 4 milyon 98 bin 683 TL ödenek
gözlenmiştir.
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gönderilmiştir.
ulaşımı
Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarından edinilen bilgilere göre, bu yılki çalışma
kolaylaştırılmalıdır. Gebe, bebek, çocuk ve yaşlı gibi risk grupları düzenli
sezonu boyunca biri çadırlarda olmak üzere toplam 6 doğum gerçekleşmiştir.
aralıklarla izlenmelidir. Aile planlaması eğitimleri verilmeli, danışmanlık
Doğan bebeklerden ikisinin prematüre olduğu, bir bebeğin yoğun bakımda
Yerleşim

alanındaki

insanların

sağlık

hizmetlerine

hizmeti sunulmalı, gerekli malzemeler sürekli ve ücretsiz olarak
tedavide bulunduğu ve bir bebeğin de yaşamını yitirdiği öğrenilmiştir. Toplam altı
temin edilebilmelidir. Yerleşim alanında gerçekleşecek doğumların
canlı doğan bebekten birinin yaşamını yitirmesi üzüntü vericidir. İzlem çağında
önüne geçilmeli, tüm doğumların hastane ortamında yapılması için
olan 32 bebek ve çocuk bulunduğu da edinilen bilgiler arasındadır.
gerekli koşullar sağlanmalıdır. Gebe ve bebek aşılarının düzenli olarak
Ana-çocuk sağlığı kadar yaşlı sağlığı da bölge için önem taşımaktadır. Bursa
yapılmasına özel bir hassasiyet gösterilmeli, bu gruptaki kişiler yeterli ve
Tabip Odası’nın ilk raporunda 55 yaş üzerinde 38 kişi olduğu belirtilmiş ve
dengeli beslenme açısından da izlenmelidir.
görüşmelerde bu kişilerin bir çoğunda kronik hastalık bulunduğu öğrenilmiştir.
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Bursa’da Stma

•

Yine rapora göre yerleşim alanında çoğu kronik hastalıklar olmak üzere değişik
Okul çağındaki çocukların eğitimlerini kesintisiz olarak sürdürebilmeleri
hastalıklardan tedavi gören 67 kişi bulunmaktadır.
sağlanmalı bu amaçla çevre okulların kullanıma açılması veya yerleşim
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Uludağ Üniversitesi Tp Fakültesi, 1Mikrobiyoloji Anabilim Dal; 2Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalklar
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ÖZET: Bu çalşmada, Bursa ilinde 01 Ocak 2003 ve 30 Eylül 2006 tarihleri arasnda İl Sağlk Müdürlüğü Bulaşc Hastalklar Şubesi’ne bağl Stma Savaş Birimi’nce belirlenen stma olgularna ait kayt verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu dönemde toplam 64.529 kişiden alnan kanlar incelenmiş ve yaşlar 1 ile 71 arasnda değişen 55 stma olgusu bildirilmiştir. Olgularn %56,3’ünü
değişik nedenlerle diğer ülkelerden Bursa’ya gelen kişiler oluşturmaktadr. Verilere göre, sürveyans çalşmasnda slayt pozitifliğinin
%0,08 olduğu saptand. Yurt dş kaynakl üç Plasmodium falciparum olgusu dşndaki olgularda saptanan etken Plasmodium
vivax’tr. %65,4 (36)’ü erkeklerden, %34,6’s kadnlardan oluşan olgularn aylara göre dağlm incelendiğinde; Eylül ay, olgularn
en fazla saptandğ ay olarak belirlenmiştir. Çalşma, bölgemizde stmann kontrolüne yönelik yaplan çalşmalara katkda bulunmak
amacyla planlanmştr.

alanında geçici eğitim alanı oluşturulması ve eğiticilerin temin edilmesi
gereklidir. Bu konuda Valiliğin organizasyonu ile çeşitli sivil toplum
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Malaria in Bursa

örgütlerinden destek alınabilir.

SUMMARY: In this investigation, the records of malaria cases detected by the Malaria Control Unit of the Infectious Disease Divison
of Bursa Health Directory, from January 1, 2003-October 30, 2006, were retrospectively examined. During this period, a total of 64,529
blood samples were examined and 55 malaria cases (ranging from 01-71 years of age) were reported. Of these, 56.3% were found to be
imported cases coming to Bursa from other countries for various reasons. According to the records, the total slide positivity determined
during the malaria surveillance was 0.08%. With the exception of three cases of Plasmodium falciparum of foreign origin, the cases were
caused by Plasmodium vivax. Of the 55 positive cases, 19 (34.5%) were female and 36 (65.5%), male and the highest rate of cases occurred during September. The aim of this study was to aid the work being done in the control of malaria in our region.

12-18 Yaş Arası Çalışan Çocuklar İçin
Bölgesel Bir Analiz Örneği: Bursa
Kuvvet Lordoğlu, Tahir Başyatmaz
Çalışmaya göre, Bursa’da iktisaden faal
nüfusun kesimlere göre tarım ağırlıklı
bir dağılım gösterdiği izlenmektedir.
12-19 yaş grubu içinde iktisaden faal
olanların toplam nüfusa oranı, yüzde
54 gibi yüksek bir orandır. Türkiye
genelinde bu oran yüzde 47 olmaktadır.
Çocuk işçi çalıştırma en fazla dokuma
sanayi ve tütün işleme sanayi iş
kollarında ağırlık kazanmaktadır. Tarım
ve imalat, 12-14 yaş grubu çocukların
en fazla istihdam edildiği sektörlerdir.
Örnekleme alınan 179 çocuk işçinin
büyük bir kısmı ekonomik güçlük
çeken ailelerden gelmektedir. Ailesine
yardım koşulu ve ailenin isteği ile
çalışma, örnekleme alınan grubun
1/3’ünü oluşturmaktadır. Çalışan
çocukların neredeyse tamamı, yaşamını
ailesi ile birlikte sürdürmektedir. Asıl
çalışma nedeni, ailenin durumundan
ayrı değerlendirilmemelidir.

Mevsimlik İşçilerin Sağlık Sorunları ve
Barınma Koşulları, Yenişehir - Çardak
Örneği 1. Rapor
Bursa Tabip Odası
Yaklaşık 250-300 civarında haneden
yaklaşık 1300 kişinin yaşadığı yerleşimde
barınma, son derece ilkel koşullarda, toprak
üzerine yerleştirilmiş el yapımı çadırlarla
sağlanmaktadır. Barınma alanında temiz
içme ve kullanma suyu yoktur. Su, açılan
artezyen kuyularından sağlanmaktadır.
Çadırların toprak zemin üzerine oturması
nedeniyle yağışlı havalarda su baskınları
olduğu ifade edilmiştir. Çadırlara
elektrik sağlanamamıştır. Kanalizasyon
bulunmamaktadır. Çadırların birkaç metre
ötesinde, etrafı bezlerle kapanmış üstü açık,
tuvalet ve banyo olarak düzenlenmiş yerler
vardır. Bu alanların hijyen koşullarından
bahsetmek mümkün değildir. Çöplerin
toplanmadığı, ilaçlamanın da yapılmadığı
ifade edilmiştir. Ziyaret edilen hanelerde
ishalli hastalığı olanların varlığı dikkat
çekicidir. Okulların başladığı tarihte
ailelerin hâlâ bölgede çalışıyor olmaları
nedeniyle, çocukların eğitimleri kesintiye
uğramakta ve çocuklar yetersiz eğitim
görmektedirler. Çocuk nüfusunun bir kısmı
işçi olarak da çalışmaktadır.
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GİRİŞ

Stma bilinen geçmişi Msr ve Çin kaytlarna göre M.Ö
2700’lü yllara kadar uzanan tropik ve subtropik bölgelerde
yaygn görülen (11), zorunlu hücre içi yerleşim gösteren farkl
Plasmodium türü (Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale
ve P. malaria) tarafndan oluşturulan (9), parazit türüne göre
değişen ateş nöbetleri ile seyreden, anemi ve splenomegali
gibi belirtilere sebep olup insan hayatn tehdit edebilen
paraziter infeksiyon hastalğdr (13). İnfeksiyon genellikle
infekte dişi Anopheles cinsi sivrisineklerin insan sokmasyla
bulaştrlr. Daha az sklkla görülen bulaş şekilleri insana
infekte kann verilmesi, kontamine iğnelerin kullanm ve
infekte anneden gebelik süresince fetusa etkenin geçmesi iledir (9). Dünya’da ve Türkiye’de en fazla stma oluşturan tür P.
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vivax olup (6, 14) P. falciparum Türkiye’de büyük ksm yurt
dş kaynakl olan ikinci sklkta görülen türdür (1). P. vivax
Afrika’da az görülürken (Duffy antijeni negatifliği nedeniyle)
Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Okyanusya’da daha sk, P.
falciparum Afrika, Haiti ve Yeni Gine’de en sk rastlanan türdür
(7). P. ovale stmas sadece Bat Afrika ve baz güney Pasifik
adalarnda, P. malaria türü ise daha az sklkta olmak üzere her
yerde görülebilir (11). Stmann, Anopheles cinsi sivrisineklerin
yaşamlarn sürdürebilmeleri ve parazitin sivrisinekteki evrimini
tamamlamas için uygun iklim koşullarnn (17-300C scaklk ve
%60-80 nem) bulunduğu 640 kuzey ile 320 güney enlemleri arasnda kalan tüm bölgelerde görülmesi mümkündür (1, 24).
Dünya Sağlk Örgütü (DSÖ) tarafndan Türkiye’nin de içinde
bulunduğu 100 ülkede (1950’li yllarda 140 ülke) stmann
endemik olarak görüldüğü, dünya nüfusunun %40’nn risk
altnda yaşadğ, %90’ Afrika’da (özellikle büyük Sahra’nn
güneyi) olmak üzere her yl 300–500 milyon klinik stma olgusunun saptandğ belirtilmiştir. Yine her yl büyük ksmn

Bursa’da Sıtma
Oktay Alver, Emel Yılmaz, Sevim Akçağlar, Okan Töre
Bölgede, sıtmanın kontrolüne yönelik yapılan çalışmalara
katkıda bulunmak amacıyla 2003-2006 yılları arasında
İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bağlı,
Sıtma Savaş Birimi tarafından belirlenen sıtma olgularına
ait kayıt verileri geriye dönük olarak incelenmiştir.
Saptanan sıtma olguları -Güneydoğu ve Doğu
Anadolu’dan Bursa’ya nüfus hareketinin (mevsimlik
tarım işçisi, akraba ziyaretleri vb.) yoğunlaştığı-Mayıs
ve Eylül ayları arasında artış göstermektedir. Olguların
yüzde 18,1’ini Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan
gelen mevsimlik gezici tarım işçileri, diğer yüzde
18,1’lik kısmını ise, farklı nedenlerle bu bölgelerde
bulunmuş kişiler oluşturmaktadır. Bursa ilinin özellikle
Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir ilçelerine yaz
aylarında, tarım alanında artan iş gücü ihtiyacı nedeniyle,
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden mevsimlik
işçi hareketi olmaktadır.
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Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’yi
kabul etmiştir.
Madde 1: Bu Sözleşme
uyarınca çocuğa
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kanuna göre daha erken
yaşta reşit olma durumu
hariç, on sekiz yaşına
kadar her insan çocuk
sayılır.
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TARIMDA MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ
TÜRKİYE DURUM ÖZETİ
MEVSİMLİK İŞÇİ GÖÇÜ
İLETİŞİM AĞI (MİGA)

Mayıs 2012

 Türkiye’nin tarımsal yapısı, küçük ve orta büyüklükte toprak sahipliği; kadının ücretsiz emeği; cinsiyete dayalı işbölümü; erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği; geçimlik üretim; yeniden üretim süreçleri olarak ortaya çıkmaktadır.
 Aynı işi yapan mevsimlik tarım işçileri arasında etnik, coğrafi ve cinsiyete göre ücret farklılıkları vardır ve bu durum ciddi bir ayrımcılık yaratmaktadır. Alınan ücretlerden aracılara da belli bir pay verilmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları mutlak yoksulluk; barınma, eğitim, sağlık gibi temel insan haklarının kaybına neden olmaktadır.
 Mevsimlik işçilik alanında hukuki anlamda temel sorun, konuya uygun ve uygulanabilir özel düzenlemeler kadar, toprak sahiplerinin de bir işveren olarak yasal yükümlülüklerinin farkına varmalarının sağlanabilmesine odaklanmaktadır.
 Yoksulluk döngüsünün kırılması için mevsimlik tarım işçiliği sorununda çocuk boyutunun özel olarak ele alınması, barınma, eğitim, sağlık gibi temel hizmet alanlarının
çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanması gerekmektedir.

Başbakanlık tarafından 2010/6 sayılı
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma
ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi
Genelgesi yayımlanmıştır.

22. Bursa Fotoğraf
Günleri kapsamında
düzenlenen Türkiye
Fotoğraf Sanatı
Federasyonu Proje
Sergisi olan “Mevsimlik
Tarım İşçileri” konulu
karma sergide 10 farklı
ilden 83 fotoğrafçının
eserleri mevsimlik tarım
işçilerinin zor hayatını
gözler önüne sermiştir.

2013
2012/20 sayılı
Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi Genelgesi
yayımlanmıştır.

Tarımda kayıtlı istihdamın geliştirilmesi
için mevsimlik tarım işçilerinin kooperatif
aracılığıyla istihdamının sağlanması
gibi önlemlerin alınması,
bölgeye gelen mevsimlik
tarım işçilerinin yaşam
koşullarının iyileştirilmesi
ve bu amaçla yürütülen
proje sayısının arttırılması,
mevsimlik tarım işçilerinin
çalışma ve sosyal
koşullarının iyileştirilmesi gibi tedbirler
Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölge Planı’nda
yer almıştır.

Yenişehir ilçesindeki çadır yerleşimleri fiziki
alan iyileştirilmesi kapsamında; elektrik ve su
abonelikleri sağlanarak, su hatlarının bakım ve
onarımı yapılmış, bağlantı yollarına malzeme
dökülmüş, çöpler düzenli toplanmış, zemin
düzenleme çalışmaları ve sivrisinek ilaçlaması
yapılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından Mevsimlik Gezici Tarım
İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının
İyileştirilmesi Projesi (METİP) başlatılmıştır.
Genelge
Dizgi
Ekler Film – 1

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
Working Child
2012

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute

2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
YASAMA YILI
5

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN
SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA
KURULAN

2017
20 Mayıs 2016 tarihli 6715 sayılı İş Kanunu
ile özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi
sağlama yetkisi verilmiştir. Bürolar istihdam
ettiği işçilerini yasada belirlenen koşullar
çerçevesinde işverenlere geçici olarak
verebilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından 21.03.2016 tarihli
ve 2016/5 sayılı Mevsimlik
Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı
Göçer Ailelerin Çocuklarının
Eğitime Erişimi Genelgesi
yürürlüğe konulmuştur.

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
RAPORU

ILO Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Programı (IPEC)
kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Çocuk
İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi çocuk
işçiliği ile mücadelede bir yol haritası niteliğindedir. Türkiye’de öncelikle çocuk
işçiliğinin en kötü biçimlerinin neler olduğu belirlenmiştir; sokakta çalışma, küçük
ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma ve aile işleri dışında, ücret
karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma. Belirlenen en kötü biçimlerdeki çocuk
işçiliğinin bütüncül, katılımcı, çok taraflı ve takvimlendirilmiş, ülkenin kalkınma
planlarına entegre bir programla belirli süre içinde önlenmesi hedeflenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Nisan
2011 tarihli ve 5410 sayılı 2011/25 sayılı
Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının
Eğitimleri Genelgesi yayımlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi tarım alanlarına işçileri taşıyan servislerin
ruhsatlandırılması çalışmaları yürütmektedir.
Yenişehir Saat Kulesi Pazar Meydanı ve Karasıl’da mevsimlik
gezici tarım işçilerine Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
Fenilketonüri Hastalığı hakkında eğitim verilerek 150 adet
broşür dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Yenişehir Saat Kulesi Pazar
Meydanında İyot Yetersizliği Hastalıkları hakkında eğitim
verilerek 100 adet broşür dağıtılmıştır.
İlçe Sağlık Müdürlüğü Gürsu ilçesi Adaköy mahallesinde evlerde konaklayan
mevsimlik gezici tarım işçilerine sağlık taramaları, mobil hizmet ile
gerçekleştirildi. Gebe takibi, 15-49 yaş kadın izlem, bebek izlem, aşılama ve
çocuk izlemleri yapıldı. Çevre Sağlığı ekipleri kullanılan sularda klor ölçümü ve
mikrobiyolojik analiz için su numuneleri almıştır.
Bursa Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Çardakköy’deki
mevsimlik gezici tarım işçilerini ziyaret etmiştir. 800 kişinin yaşadığı
bölgenin altyapı planlamasının yapılacağını söyleyen Kaymakam ilk
aşamada çadırlar arasındaki yolların çakıl dökülerek daha sağlıklı
duruma getirileceğini kaydetmiştir. İşçiler, tuvalet ve çadır eksiğini
vurgulamıştır.
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu
yayımlanmıştır.

Karacabey ilçesi Bakırköy mahallesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından
açılan yaz okulunda 41 çocuğa Türkçe okuma-yazma eğitimleri
verilmiştir. Yenişehir ilçesinde ise mevsimlik gezici tarım işçilerinin
çocuklarına kırtasiye ve kıyafet dağıtılmıştır.
Bursa İnegöl Belediyesi, mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik
hastalıkların zararlarının bilinmesi ve hasadın daha verimli olması
için eğitim semineri düzenlemiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliği ile
düzenlenen eğitime 100’e yakın işçi katılmıştır.

Toprak Sahiplerinin Mevsimlik Tarım
İşçilerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Bilge Orhan, Adnan Kan
Geliştirilen ölçek geçerlik ve güvenirliğin test edilmesi amacıyla
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Çeltikçi, Karasıl, Menteşe ve Çardak
Köy Mahallelerinde yaşayan 240 toprak sahibine uygulanmıştır.
Sonuçlar ölçeğin kullanılabileceğini göstermiştir.
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TOPRAK SAHİPLERİNİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME
ÇALIŞMASI
A Study of Scale Development on The Attitude of Landowners towards Seasonal Agricultural
Workers
Bilgen ORHAN1
Adnan KAN2
Özet
Bu çalışmanın amacı toprak sahiplerinin mevsimlik tarım işçilerine yönelik tutum ölçeği geliştirmektir. Geliştirilen ölçek geçerlik ve
güvenirliğin test edilmesi amacıyla Bursa/Yenişehir ilçesi Çeltikçi, Karasıl, Menteşe ve Çardak Köy Mahallelerinde yaşayan 240 toprak
sahibine uygulanmıştır. Çalışmada açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ‘olumsuz
tutum’, ‘duygusal öğe’ ve ‘olumlu tutum’ olarak üç faktör belirlenmiştir. Modelin uyum indeksi 0,044 olarak tespit edilen ölçeğin tümü
için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .82 ‘dir. Bu sonuçlar ölçeğin toprak sahiplerinin mevsimlik tarım işçilerine yönelik tutumlarını
ortaya koymak üzere kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Mevsimlik Tarım İşçileri, Göç, Tutum Ölçeği
Abstract
The purpose of this study is to develop an attitude scale of landowners towards seasonal agricultural workers. In order to test the
developed scale’s validity and reliability, 240 landowners living in the Bursa / Yenişehir district of Çeltikçi, Karasıl, Menteşe and Çardak
village districts were applied. In the study, explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were used. As a result of the
exploratory factor analysis, three factors were identified as 'negative attitude', 'emotional element' and 'positive attitude'. The fit index
of the model was determined as 0.044. The internal consistency coefficient for the whole scale was .82. These results show that the
scale can be used to reveal the attitudes of landowners towards seasonal agricultural workers.
Keywords: Seasonal Agricultural Workers, Migration, Attitude Scale
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Koşulları ve Sağlık Sorunları:
Bursa’dan Bir Kesit
Bursa Tabip Odası
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yoğun olarak geldiği
ve kaldığı Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir
ilçelerindeki 5 çadır kamp alanına Temmuz ve Ağustos
aylarında yapılan ziyaretlerde, çadır kamplarında yaşayan
tarım işçileriyle yaşam koşulları ve sağlık durumlarına ilişkin
görüşmeler gerçekleştirilmiş, kullanılan sularda klor ölçümü
yapılmıştır. Ayrıca çadır alanının METİP genelgesinde
belirtilen konulara uygunluğu değerlendirilmiştir.
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SIRA SAYISI: 716
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
The International Labour Organization

Türk Kızılayı Bursa Şubesi 2018-2019 yıllarının yaz aylarında mevsimlik gezici tarım
işçileri çadır yerleşimlerinde ihtiyaç tespiti amaçlı saha çalışmaları gerçekleştirmiş,
sonuçlar Valilik’e bildirilmiştir. Ayrıca merkez psikologları ve sağlık uzmanları sağlık,
hijyen, çocukların durumu konularında seminerler düzenlemiş, hijyen kiti dağıtmışlardır.

Yenişehir Belediyesi, Çeltikçi ve Çayırlı bölgelerinde akarsu yanında
kurulmuş olan çadır yerleşimleri, çocukları çevresel tehlikelere karşı
korumak için tel örgü ile çevirildi.

Mevsimlik Tarım İşçileri Kampları Ziyaretleri
Bursa Tabip Odası
Ziyaretlere Bursa Tabip Odası’nın yanı sıra
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Bursa İl Temsilciliği ve
CHP Bursa Milletvekili
Orhan Sarıbal da
katılmıştır. Ziyaretler
Mustafakemalpaşa ve
Karacabey bölgesindeki
5 çadır kamp alanına
ve Yenişehir Çeltikçi
bölgesindeki çadır
kamp alanına
yapılmıştır.
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Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Mayıs ve Ekim aylarında saat 17.00-20.00
arasında hekim, ebe, hemşire, çevre sağlığı teknisyenlerinden oluşan mobil sağlık ekibi ile
çadır alanlarını ziyaret etmiştir. Sağlık okuryazarlığını arttırmak ve sağlıklı yaşam ortamları
oluşturmak için 20.00-22.00 saatleri arasında çadır alanlarında eğitimler verilmiştir.

Yenişehir Belediyesi, çadır alanlarından okullara ulaşım için belediye 4
araç temin etmiştir. Ayrıca, çadır yerleşimleri fiziki alan iyileştirilmesi
çalışmalarına devam edilmiştir.

Yenişehir ilçesi çadır alanlarındaki 41
çocuğun okula devamı sağlanmış, okula
ulaşım için Yenişehir Belediyesi’nden 4 araç
temin edilmiştir.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Barınma Koşulları Bursa’nın Batısında
Karacabey- Mustafakemalpaşa Örneği
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)
Bileşenleri
Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Bursa
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası, Bursa TMMOB İl Koordinasyon
Kurulu, TMMOB Bursa Kimya
Mühendisleri Odası, TMMOB Bursa
Makine Mühendisleri Odası, TMMOB
Bursa Maden Mühendisleri Odası,
TMMOB Bursa Peyzaj Mimarları Odası,
TMMOB Bursa Ziraat Mühendisleri
Odası ve Nilüfer Kent Konseyi, Şanlıurfa,
Diyarbakır ve Mardin’den gelen mevsimlik
gezici tarım işçilerinin
konakladıkları 7 çadır
yerleşimini ziyaret
etmiştir. Hazırlanan
“Bursa’da Mevsimlik
Gezici Tarım İşçisi
Olmak” başlıklı basın
Bursa’n›n Bat›s›nda
Karacabey /
bildirisi 10 Ekim
Mustafakemalpaﬂa
örne¤i
2013 tarihinde Bursa
Akademik Odalar
Birliği Yerleşkesi’nde
basın ile paylaşılmıştır.

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
ile mevsimlik gezici tarım işçilerine
yönelik hizmetler büyükşehir belediyesinin
sorumluluğuna dahil olmuştur.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey Sosyal Hizmet Merkezi, 2017-2019 yılları
arasında ASDEP kapsamında yaptıkları hane ziyaretlerinde çadırlarda yaşayan aileleri
çocukları için psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmetlerine yönlendirmiş, Çocuk Koruma
Kanunu bağlamında değerlendirme yapmıştır.

Yenişehir ilçesinde çadır yerleşimlerinde bulunan
ve Eylül ayında geldikleri ile geri dönmeyen
ailelerin 10 çocuğunun okul kayıtları yapılmıştır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Türkiye
İstatistik
Enstitüsü
Çocuk İşgücü
Anketi
sonuçlarını
yayımlamıştır.

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Esnaf
Odaları ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı katkısı ile
mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarına kırtasiye ve
kıyafet dağıtılmıştır.

Yenişehir Belediyesi, çadır yerleşimlerinden ilçedeki
okullara erişim için araç desteği sağlamıştır. Karasil,
Çeltikçi, Çardak ve Menteşe mahallelerinde atletizm
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ilçedeki çadır yerleşimleri
fiziki alan iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
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Bursa, Karacabey İlçesi, Gönü Mahallesi, 2019

Bursa Karacabey İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bakırköy Mahallesi’nde
mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına
yönelik çadırda yaz okulu açmıştır, yaz
okulunda 41 öğrenci eğitim almaktadır.

Her yıl Nisan- Mayıs aylarında
tarımda çalışmak için Şanlıurfa,
Mardin ve Diyarbakır’dan
gelen mevsimlik gezici işçiler,
Mustafakemalpaşa, Karacabey ve
Yenişehir’de kurulan çadırlarda
yaşamaktadır. Bir çadır yerleşiminde
500 ila 750 arasında nüfus
bulunmaktadır. Bu zincirin en zayıf
halkasını ise çocuklar oluşturmaktadır. Günde 50 liraya
çalışan tarım işçilerinin yanlarında getirmek zorunda
kaldığı çocuklar, eğitim sisteminin dışında kalmaktadır.

Mevsimlik Gezici Tar›m
‹ﬂçilerinin Bar›nma Koﬂullar›

2011

2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım
İşçileri Başbakanlık Genelgesi
yayımlanmıştır.

2019
Cumhurbaşkanlığı ilk 100 Günlük Eylem Planı ile 81 ilde Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Birimleri kurulmuştur. Her ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü görevlilerinden oluşan birimler tarafından hazırlanan raporlar, Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Kurulu’nda değerlendirilecektir.

İçişleri Bakanlığı, Yaz Mevsimi Tedbirleri Genelgesi’ni 81 il valiliğine gönderdi.
Genelgeye göre; tarımsal faaliyetlerin yoğun yapıldığı bölgelerde karayolu
üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve diğer tarım
araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım
işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve
veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini
taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk
yapmalarına izin verilmeyecektir.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
tarafından Çocuk İşçiliği
ile Mücadele Ulusal
Programı (2017-2023)
yürürlüğe konulmuştur.

Başbakanlık Genelgesi ile 2018
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı
ilan edilmiştir.

Bursa, Karacabey İlçesi, Yolağzı Mahallesi, 2019
Bursa, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Köyü, 2019
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Madde 3: Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi çocukların
alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukların
zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburî çalıştırılmaları gibi
kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini; çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların
üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; çocuğun
özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal
olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; doğası veya gerçekleştirildiği
koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işi kapsar.
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Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü Türkiye
Durum Özeti
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı (MİGA)
METİP kapsamında 2010 yılı itibari
ile 23 ilin projesi kabul edilmiş ve 44
milyon TL ödenek aktarılmıştır. Projeler,
Kırşehir, Uşak, Yozgat, Ankara, Şanlıurfa,
Ordu, Kayseri, Nevşehir, Adana, Konya,
Karaman, Afyon, Isparta, Gaziantep,
Balıkesir, Düzce, Mersin, Malatya, Giresun,
Kilis, Kahramanmaraş, Samsun ve Bursa
illerinde uygulanmaya başlamıştır. 2010
yılının ilk uygulama yılı olması nedeni
ile, bütçelerin büyük bir kısmı altyapı
faaliyetlerine harcanmıştır. 2011-12
döneminde ise uygulanacak projeler için
27,5 milyon TL ayrılmış ve 18 ilin projeleri
kabul edilmiştir. Bu iller Hatay, Şanlıurfa,
Ankara, Yozgat, Niğde, Manisa, Diyarbakır,
Adana, Ordu, Karaman, Eskişehir,
Amasya, Gaziantep, Afyonkarahisar, Tokat,
Aksaray, Kayseri, Bursa’dır.

Bursa Tabip Odası (BTO) tarafından 2010
yılında başlatılan mevsimlik tarım işçilerinin
çadır kamplarını inceleme ziyaretleri bu yıl da
devam etmiştir. Bursa Mustafakemalpaşa ve
Karacabey’deki tarım işçilerinin çalışma koşullarını
inceleyen BTO Başkanı, Bursa genelinde de 15
bine yakın mevsimlik tarım işçisi olduğunu
belirterek, “Mevsimlik tarım işçileri ilkel şartlarda
yaşıyor. Özellikle barınma, içme suyu, eğitim, sağlık
sorunları, trafik kazaları, okul çağındaki çocukların
eğitim sorunları, korunaksız doğal yaşam şartları,
kimyasal maddelerin etkileri, çalışma sırasında
sürekli yer değiştirmeleri, sosyal güvencelerinin
olmayışı, ayrımcılık, dışlanma, yaşama ve çalışma
koşullarıyla ilgili sıkıntıları görülmektedir” demiştir.

