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Manisa’daki tarım arazilerinde çalışan işçiler, kazalara rağmen
trafiğin yoğun olduğu karayollarında traktör römorklarında
uygunsuz bir şekilde taşınıyor. Manisa Valisi uygunsuz koşullarda
tarım işçisi taşımacılığının yasak olduğunu belirterek uyarıda
bulundu. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı ise tarım arazi
yollarının servis taşımacılığına uygun olmadığını dile getirdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve
onların ulaşımını sağlayan sürücülerin sorunlarını ve
taleplerini dile getirmek amacıyla Mevsimlik Tarım
İşçileri Taşıyıcıları Derneği kuruldu. 4000’in üzerinde
mevsimlik tarım işçisinin çalıştığı Soma’da kurulan
dernek, ilk genel kurulunu yaptı.

Manisa, Saruhanlı İlçesi, Kemiklidere Mahallesi, 2019
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METİP kapsamında Manisa iline 2011
yılında 1 milyon 652 bin 980 TL ödenek
gönderilmiştir.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen
beldesinde 2500 dekar alanda kornişon salatalık
üretimi yapıldığını, ürün hasadı için yaklaşık 3000
civarında mevsimlik gezici tarım işçisinin beldeye
gelmesi beklendiğini kaydeden Belediye Başkanı,
belediye olarak geçimlerini temin etmek için gelen
bu işçilere her türlü yardımı ve imkanı sağlamak
üzere hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Manisa’daki Mevsimlik Tarım İşçileri
Gündelik Karşılaşmalarla Maddileşen
Emek,
Bedenler ve Mekanlar
Deniz Duruiz
2009 yazında, Manisa’nın Soma, Akhisar
ve Alaşehir ilçelerinde mevsimlik tarım
işçileriyle birlikte çalışarak katılımcı gözlemci
olarak gerçekleştirilen yüksek lisans tezi
alan araştırmasının sonuçları bedenler,
mekânlar ve karşılaşmalar üzerinden
sürecin gerçekleştiği anlara odaklanarak
incelenmiştir.

Manisa, Salihli İlçesi, Eldelek Mahallesi , 2019

Manisa İlinde 2002- 2004 Yılları
Arasında Saptanan Sıtma Olgularının
Değerlendirilmesi
İpek Öztan, Emin Limoncu, M. Ali
Tüysüz, Galip Köroğlu, Ahmet Özbilgin
Manisa, Ege Bölgesi’nin en gelişmiş
tarım ve sanayi merkezlerinden
biri olduğundan, belli dönemlerde
işçi hareketi fazla olmakta, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden
tarım ve orman işçisi olarak sezonluk
işçi gelişleri yaşanmaktadır. Bu nedenle
Manisa, sıtma hastalığının mevsimsel
olarak yüksek düzeylere çıkabildiği bir
il olmakta ve sıtma ile savaşı aktif olarak
sürdürmektedir. Sıtma hastalığının
bölgedeki durumu önceki yıllar ile
kıyaslanarak değerlendirilmiş ve olgu
sayılarının dikkat çekici bir düşüş
gösterdiği gözlemlenmiştir.
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Mevsimlik Tarım İşçileri ve Barınma Sorunları
Yüksek Lisans Tezi
Esin Arda Egemen
Mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorunu ile ilgili
ilk planlama çalışması 1970’li yıllarda, o zamanki
adıyla ‘‘İş ve İşçi Bulma Kurumu’’ tarafından Manisa,
Denizli ve Aydın Söke’de uygulamaya geçirilen barınma
yurtlarıdır.

Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (2): 89-91, 2006
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Manisa İlinde 2002 – 2004 Yllar Arasnda Saptanan
Stma Olgularnn Değerlendirilmesi

Tarım Kesiminde Geçici Tarım İşçilerinin
Çalışma Koşulları, Ücret Sistemleri
ve Çalışanlarının Sosyal Güvenlikleri
Üzerine Bir Araştırma Örneği
Ali Rıza Karacan
Araştırma, Beydere Pamuk Üretim
İstasyonu’nda, Manisa Gülbahçe ve Aşağı
Çobanisa köylerinde, Akhisar’da pamuk
üreticisi olan Beyoba, Sazoba ve Akselendi
köylerinde, Salihli’de ise Çökelek, Karapınar
ve Karaağaçlı köylerinde yapılmıştır.

Türkiye’de barınma yurdu projesi
(Özbekmezci, Sahil, 2004).

İpek ÖSTAN1, M. Emin LİMONCU1, M. Ali TÜYSÜZ2, Galip KÖROĞLU2, Ahmet ÖZBİLGİN3
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ÖZET : Manisa ili Ege Bölgesinin en gelişmiş tarm ve sanayi merkezlerinden biri olduğundan, belli dönemlerde işçi hareketi fazla
olmakta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yoğun göç akm olurken göç edenlerle etmeyenler arasnda ziyaret ağrlkl karşlkl nüfus hareketi zaman zaman artmaktadr. Bu nedenle Manisa ili, stma hastalğnn mevsimsel olarak yüksek düzeylere çkabildiği
bir ilimiz olarak, stma ile savaş aktif olarak sürdürmektedir. Bu makalemizde, Manisa İl Sağlk Müdürlüğü Bulaşc Hastalklar Şubesinde, Stma Savaş Dispanseri tarafndan son üç ylda toplanan stma olgular incelenmiştir. Stma hastalğnn bölgedeki durumu, önceki
yllar ile kyaslanarak değerlendirilmiş ve olgu saylarnn dikkat çekici bir düşüş gösterdiği gözlenmiştir. 2002, 2003 ve 2004 yllarnn
sras ile yllk stma olgular: 14, 5 ve 5 olarak saptanmştr. Olgularn, yerli ve dşardan gelenlere göre, yaş gruplarna göre, saptandğ
aylara göre ayr ayr değerlendirmesi yaplmştr.
Anahtar Sözcükler: Stma, epidemiyoloji, Manisa

Çalışmak için Manisa’ya gelen
mevsimlik gezici tarım işçilerinin,
çalışma hayatlarının iyileştirilmesi
için, Manisa Valisi başkanlığında
toplantı yapılmıştır. Toplantıya Vali,
Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı,
İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet
Müdürü, İl Özel İdare Genel Sekreteri,
İl Tarım Müdürü, İl Sağlık Müdürü,
Türkiye İş Kurumu İl Müdürü ve İl
Mevsimlik Gezici İşçileri İzleme Kurulu
üyeleri katılmıştır.

Manisa Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı “Bu yıl
salatalık ekimi az olduğu için ilçeye gelen işçi
sayısında geçmiş yıllara göre azalma var. Salatalık,
son yıllarda üreticisine para kazandırmamaya
başladı. Bu ürünün işçilik maliyeti de çok yüksek.
Her gün hasat edilen ve hasadı 3 ay süren bir
bitki. Bu bakımdan hasatta çalışan işçilerin para
kazanıp, üreticinin para kazanamadığı zamanlar
oldu. Önceki yıllarda ilçenin özellikle Büyükbelen
beldesinde 6000 dekar alanda üretim yapılıyordu.
Dışarıdan gelen işçiler arazilerin başına kurdukları
çadırlarda yaşıyor ve 3-4 ay boyunca hasat işinde
çalışıyordu. Bu yıl sadece 1500 dekar alanda ekim
yapıldı. Her yıl ortalama 6000 mevsimlik tarım
işçisinin geldiği Saruhanlı’ya bu yıl 550 civarında
işçi geldi.” dedi.

Manisa, Akhisar İlçesi, Sazoba Mahallesi, 2019

Tarımda Çalışan Mevsimlik Gezici Çocuk İşçiler ve
Mevsimlik Gezici Tarım İşçi Çocuklarının
Maruz Kaldığı Kazalar
Selcan Darçın, Murat Darçın
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin Adana ve Manisa
ili kırsal alanında 2005-2015 yılları arasında mağdur
olarak karıştıkları olay raporları incelenmiştir. Veriler
kazanın türü, sebebi, sonucu ve zamanı, mağdurların
yaş ve cinsiyeti ile diğer faktörler yönünden analiz
edilmiştir.
Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kasasında tarım
işçisi taşıyan kamyonet süt tankeri ile çarpıştı.
Kazada 13’ü kadın işçi olmak üzere 15 kişi öldü, 2
kişi yaralandı.

Manisa, Akhisar İlçesi, Beyoba Mahallesi, 2019

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Sarıbey
Köyü’nde 500 tarım işçisi, yevmiyelerinin düşük
olması ve barınma koşullarındaki sıkıntılar
nedeniyle iş bıraktı. Mevsimlik işçilerden
biri “Biz buraya 1500 km öteden geliyoruz.
Domates mevsimi
bitti, domatesten 35
lira alıyorduk, şimdi
üzüm mevsimi başladı
yevmiye 31 liraya
düştü. Biz burada kadın
erkek çoluk çocuk gün
boyunca çalışıyoruz,
ama aldığımız para
ancak yol paramızı
karşılıyor” dedi.

Manisa, Akhisar İlçesi, Akselendi Mahallesi, 2019

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine mevsimlik işçi
olarak gelen tarım işçileri, Ramazan Bayramını
barındıkları çadırlarda karşıladı. Saruhanlı’ya
sekiz yıldır Mardin’in Derik ilçesinden tarım
işçisi olarak gelip çalıştığını belirten M. B.,
yaklaşık 60 dekar alanda biberin ekiminden
hasadına kadar tüm işçiliği yaptıklarını ifade
etti.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yl: 2016, Cilt: 49, Say:1, 183-201

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının
Temel Eğitim Sorunları1

ÖZ. Bu araştırmanın amacı mevsimlik tarım işçilerinin temel
eğitim çağındaki çocuklarının temel eğitim sorunlarını ilgili kamu
politikaları ve anne-babaların, öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin
ilgili eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre belirlemektir. Veriler,
Ankara, Adana, Manisa, Ordu, Ordu-Fatsa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı
kapsayan 7 sahada, yarı yapılandırılmış görüşme formları ve gözlem
formları yoluyla toplanmıştır. Bulgular tarımda çocuk işçiliğinin
yasaklayıcı ve eğitime katılmayı destekleyici düzenlemelere rağmen
devam ettiğini, tespit ve izlenme mekanizmalarının etkili bir şekilde
işlemediğini, kesintili öğrenim hayatının çocukların öğrenmeyi
birikimli ve ilerleyen biçimde sürdürmelerini engellediğini, eğitimi
telafi etmeye dönük çabaların yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim sorununun ailelerin
içinde bulunduğu dramatik yoksunluk koşullarıyla ilişkili olduğu
görülmüştür. Çözümün “pedagojik bir probleme” indirgenmeden,
toplumsal koşullarla ilişkiselliği ve bütünselliği çerçevesinde ele
alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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olan P. ovale ve P. malariae daha seyrek olarak rastlanan
türler olarak bildirilmektedir. Ülkemizde stma etkeni birinci
derecede P. vivax olup P. falciparum’un neden olduğu stma
olgular da seyahat kaynakl olarak nadiren görülebilmektedir
(4, 5).

Anahtar Sözcükler: Mevsimlik tarım, temel eğitim, çocuk emeği

Dünya Sağlk Örgütü verilerine göre stma olgular iki ana
sebepten yükselişe geçmektedir: birincisi iklim değişiklikleri
ve doğal afetler, ikincisi ise insann neden olduğu savaşlar ve
tarmsal projeler . Bu faktörler fiziksel çevreyi değiştirmekte
böylece paraziti bulaştran sivrisineklerin üremesi artmaktadr.
Yakn zamanda Güney Asya ülkelerinde meydana gelen
tsunami felaketinden ve arkasndan görülen şiddetli yağşlardan sonra bu afet bölgesinde sivrisinek saysnda büyük bir
artş yaşandğ ve bu nedenle bir stma salgnnn başlamasndan endişe edildiği bildirilmektedir. Dünya Sağlk Örgütü

Bu makale 112K601 (Aralık 2013-Mayıs 2015) “Mevsimlik Tarım işçiliği Çocuklar ve Eğitim” başlıklı
TUBİTAK projesinin yayımlanmamış raporu verilerine dayanmaktadır.
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1970

1990
1989
Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme’yi kabul etmiştir.

Madde 1: Bu Sözleşme uyarınca çocuğa
uygulanabilecek olan kanuna göre daha
erken yaşta reşit olma durumu hariç, on
sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
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2009
GENELGE

Devlet İstatistik
Enstitüsü Çocuk İşgücü
Anketi sonuçlarını
yayımlamıştır.

Devlet İstatistik
Enstitüsü Çocuk
İşgücü Anketi
sonuçlarını
yayımlamıştır.

TBMM, ILO’nun
138 sayılı Asgari
Yaş Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.
Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme 1994 yılında
Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından
çekincelerle onaylanmıştır.

Madde 3: Bu Sözleşmenin amaçları bakımından “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi çocukların alımsatımı 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.

TBMM, ILO’nun
182 sayılı En Kötü
Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması ve
Kaldırılmasına
İlişkin Acil
Önlemler
Sözleşmesi’ni
onaylamıştır.

Başbakanlıktan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi için Zamana
Bağlı Politika ve Program
Çerçevesi’ni yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu
Çocuk İşgücü Anketi
sonuçlarını yayımlamıştır.
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2014

2011
Başbakanlık tarafından 2010/6 sayılı
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin
Çalışma ve Sosyal Hayatlarının
İyileştirilmesi Genelgesi yayımlanmıştır.

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

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.

2012

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

2013

2015
6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ile mevsimlik tarım işçilerine
yönelik hizmetler büyükşehir
belediyesinin sorumluluğuna dahil
olmuştur.

2012/20 sayılı Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesi Genelgesi yayımlanmıştır.
Türkiye İstatistik Enstitüsü
Çocuk İşgücü Anketi
sonuçlarını yayımlamıştır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
Working Child
2012

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
The International Labour Organization

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
Raporu yayımlamıştır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım
işçilerinin konaklama alanları çevresindeki dere,
sulama kanalı, su birikintileri ve tüm sulak alanlarda
larvasit uygulaması ve çevresel ilaçlama yapmıştır.
Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçedeki mevsimlik
tarım işçisi hanelere diş taraması, bağışıklama, çevre
sağlığı, kanser erken teşhisi, okul sağlığı hizmetleri
sunmaktadır.

Turgutlu Belediyesi, Urganlı Mahallesi’nde bulunan
çadır yerleşimlerinde atıkların uzaklaştırılması ve
bertaraf edilmesi için çalışma gerçekleştirmiştir.
Ayrıca ekonomik açıdan ihtiyaçlarını
karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen
kişilere ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır.
Mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerde yeni doğum
yapan kişilere bebek paketi, bebek bezi ve mama
desteği verilmiştir.
Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü,
Ağustos ayında mevsimlik gezici tarım
işçilerine yönelik gıda hijyeni konulu bir eğitim
düzenlemiştir.
Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından AğustosEylül aylarında çadır ziyaretleri gerçekleştirilerek
mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların
çocuklarına yönelik, bulaşıcı hastalıklardan koruma
amaçlı muayene ve izlem çalışması, üreme sağlığı
eğitimi ve malzeme dağıtımı yapılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanı,
Manisa’nın Akhisar ilçesinde,
domates tarlasında işçilerle
bir araya gelmiş ve Akselendi
Ovası’nda incelemelerde
bulunmuştur.
Türkiye’de Mevsimsel İşgücü Hareketliliği
ve Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma
Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar: Manisa/
Alaşehir Örneğinin İncelenmesi
Serdal Afşar, Murşir Işık
Araştırmanın amacı, Türkiye’deki mevsimlik
tarım işçilerinin mevcut durumu ve yaşadıkları
sorunların incelenmesi ve bu sorunların
giderilmesine yönelik
çözüm önerileri üretmektir.
Araştırma kapsamında
üzüm toplama ve üzüm
işletmelerinde çeşitli işlerde
çalışmak için Manisa’nın
Alaşehir ilçesine gelen
mevsimlik gezici tarım
işçilerinin demografik
özelliklerini, yaşam
koşullarını ve çalışma şartlarını ele alan bir alan
araştırması yapılmıştır.
METİP kapsamında
Manisa’nın Akhisar ilçesinin
Beyoba Mahallesi’nde
mevsimlik tarım işçileri
için 200 kişi kapasiteli
geçici konaklama tesisleri
kurulmuştur.

2018

2016
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.
2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım
İşçileri Başbakanlık Genelgesi
yayımlanmıştır.
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.

Manisa, Turgutlu İlçesi, Derbent Mahallesi, 2019
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Meral UYSAL, Fevziye SAYILAN, Ahmet YILDIZ, Eylem
TÜRK Nuray TÜRKMEN, Nurcan KORKMAZ

SUMMARY: The province of Manisa is a relatively well developed agricultural and industrial center in western Turkey. There is a
regular and extensive influx of workers from malaria-endemic regions of Anatolia to the province of Manisa during certain periods of the
year, leading to contact between the local people and incoming workers. Major seasonal elevations can be detected in the prevalence of
malaria in the province of Manisa and therefore an active fight against malaria is still carried out. In the present study, malaria cases
detected and reported by the Malaria Control Dispensary of the Manisa City Health Centre during the last 3 years in Manisa have been
evaluated. Comparison of present and prior data of malaria prevalence in Manisa has shown a remarkable decrease in recent years. A
total of 14, 5 and 5 cases were reported in 2002, 2003 and 2004, respectively. Classification of the cases according to their origin (local
or immigrant), age and the time diagnosis was also presented.

GİRİŞ

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının
Temel Eğitim Sorunları
Meral Uysal, Fevziye Sayılan, Ahmet Yıldız,
Eylem Türk, Nuray Türkmen, Nurcan Korkmaz
Ankara, Adana, Manisa, Ordu, Ordu-Fatsa,
Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan araştırmanın
amacı, mevsimlik tarım işçilerinin temel eğitim
çağındaki çocuklarının eğitim sorunlarını annebabaların, öğretmenlerin, rehber öğretmenlerin
ve eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre
belirlemektir. Bulgular, yasaklayıcı ve eğitime
katılmayı destekleyici düzenlemelere rağmen,
tarımda çocuk işçiliğinin devam ettiğini,
tespit ve izleme
mekanizmalarının
etkili bir şekilde
işlemediğini, kesintili
öğrenim hayatının
çocukların öğrenmeyi
birikimli ve ilerleyen
biçimde sürdürmelerini
engellediğini, eğitimi
telafi etmeye dönük
çabaların yetersiz
olduğunu ortaya
koymuştur.
Mevsimlik Tarm İşçilerinin Çocuklarnn Temel Eğitim Sorunlar

Evaluation of Malaria Cases in Manisa from 2002 to 2004

Stma, her yl 300 milyondan fazla ciddi rahatszlğa ve en az
bir milyon kişinin ölümüne neden olarak, başta gelişmekte
olan ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkeleri için önemini
korumaya devam etmektedir. Stma paraziti Plasmodium’un,
çeşitli memeli hayvan türlerini enfekte eden yüzden fazla türü
bulunurken, insan enfekte eden yalnzca dört türü bilinmektedir. Bu türlerden P. falciparum ağr , ölümcül stma olgularna
neden olan tür olarak bilinirken, P. vivax türü tüm dünyada en
yaygn olan stma etkeni olarak tannmaktadr. Diğer iki tür

Manisa il sınırları
içerisinde yapılacak
personel, öğrenci, işçi,
engelli, hasta, AVM’ye
müşteri taşıma gibi
ücretli-ücretsiz
yolcu taşımacılığı
faaliyetinde bulunan
araçlara getirilen J plaka zorunluluğu, mevsimlik
tarım işçilerini taşıyan servis şoförleri tarafından
tepkiye neden oldu. J plakaları olmadan işçi
taşıdıkları gerekçesiyle sürekli jandarma tarafından
ceza yediklerini belirten servis şoförleri, Soma’dan
Akhisar ve diğer ilçelere zeytin toplamak üzere
yola çıkan 70’in üzerinde araç ve yaklaşık 2000
tarım işçisi ile birlikte Kırkağaç’ın Çam mevkisinde
mağdur olduklarını dile getirerek eylem yaptı.

Manisa Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı 2019 yılı için
belirlenen işçi ücretlerinin bir yıl süreli olduğunu
belirterek “Sofralık yaş üzüm iç piyasa ücretleri şu
şekilde oldu; üzüm kesimi 70 TL, üzüm selesi çekme 105
TL, üzüm kasalama 80 TL, üzüm kasalarını kamyona
yükleme 144 TL, Üzüm bandırma işçiliği 144 TL, üzüm
bağlarını örtü işçiliği 105 TL. Üzüm seçme, uç kesme,
yaprak açma için 80 TL. Bu ücretlere ayrıca işçi başına
dayıbaşılara ek 6 TL ödeme yapılacak.” demiştir.

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.

