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KAVRAMLAR
Mevsimlik tarım işi: Mevsimlik tarım işi: YılınYılın  belirli dönemlerinde yapılan tarımsal hasat işi.belirli dönemlerinde yapılan tarımsal hasat işi.  

Mevsimlik tarım işçisi:Mevsimlik tarım işçisi: Yılın belirli dönemlerinde yoğun emek isteyen tarımsal hasadı ücret Yılın belirli dönemlerinde yoğun emek isteyen tarımsal hasadı ücret
karşılığında sürekli, gezici( mevsimlik) ve geçici olarak yapan kişilerdir.karşılığında sürekli, gezici( mevsimlik) ve geçici olarak yapan kişilerdir.  

Gezici mevsimlik tarım işçisi:Gezici mevsimlik tarım işçisi: İşçilerin yaşadıkları yerleşim yerlerinden ayrılarak, İşçilerin yaşadıkları yerleşim yerlerinden ayrılarak,
tarımsal hasadın yoğun yapıldığı üretim noktalarına göç etmesidir.tarımsal hasadın yoğun yapıldığı üretim noktalarına göç etmesidir.  

Geçici mevsimlik tarım işçiliği: Geçici mevsimlik tarım işçiliği: Tarımsal üretimin işçinin yaşadığı yerleşim yerine yakın olduğuTarımsal üretimin işçinin yaşadığı yerleşim yerine yakın olduğu
durumlarda günü birlik yapılan işçiliktir.durumlarda günü birlik yapılan işçiliktir.  

Tarım aracısı (Dayıbaşı):Tarım aracısı (Dayıbaşı): Mevsimlik tarımda bahçe sahipleri ile işçileri bir araya Mevsimlik tarımda bahçe sahipleri ile işçileri bir araya
getirerek, bunun karşılığında çoğunlukla ücret ya da komisyon alan kişidir. Tarımsal üretimdegetirerek, bunun karşılığında çoğunlukla ücret ya da komisyon alan kişidir. Tarımsal üretimde
önemli bir aracıdır. Elçi ya da dayıbaşı olarak adlandırılmaktadır. Tarımda İş Aracılığıönemli bir aracıdır. Elçi ya da dayıbaşı olarak adlandırılmaktadır. Tarımda İş Aracılığı
Yönetmeliği gereği tarım aracıları, İş Kurumu üzerinden belge aldığı takdirde yasal olarakYönetmeliği gereği tarım aracıları, İş Kurumu üzerinden belge aldığı takdirde yasal olarak
çalışabileceklerdir.çalışabileceklerdir.  

ÇavuşÇavuş: “İşçi başı” olarak bilinen bahçelerde ya da tarlalarda çalışan işçilerin çalışmalarını: “İşçi başı” olarak bilinen bahçelerde ya da tarlalarda çalışan işçilerin çalışmalarını
kontrol eden kişidir.kontrol eden kişidir.

Manav: Manav: Mevsimlik tarımda bahçe sahiplerinin hasat sonucu toplanan fındıkları toplu olarakMevsimlik tarımda bahçe sahiplerinin hasat sonucu toplanan fındıkları toplu olarak
perakende satışının yapıldığı yerlerdir.perakende satışının yapıldığı yerlerdir.  

Çocuk İşçiliğiÇocuk İşçiliği: Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre çocuk işçiliği, “çocukları çocukluklarını: Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre çocuk işçiliği, “çocukları çocukluklarını
yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerineyaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine
zarar verici işlerde istihdam edilmesi” olarak ifade edilmektedizarar verici işlerde istihdam edilmesi” olarak ifade edilmektedir.r.

MenstrüasyonMenstrüasyon: Kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri (özellikle östrojen ve: Kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri (özellikle östrojen ve
progesteron) sebebiyle ayda bir kez, rahimlerinin hamileliğe hazır hale gelmesidir ve üremeprogesteron) sebebiyle ayda bir kez, rahimlerinin hamileliğe hazır hale gelmesidir ve üreme
döngülerinin de bir parçasıdır.döngülerinin de bir parçasıdır.
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1.GİRİŞ
Mevsimlik tarım işçiliği, tarımsal üretimde önemli bir iş
gücüdür. Teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki yeri ve
faktörü ne kadar ilerlemiş olursa olsun tarımsal üretim
insan gücü üzerinden ilerlemeye devam etmektedir. TÜİK
2016 verilerine göre istihdam edilen toplam nüfusun (26
milyon 275 bin) %18,3’ü tarım sektöründe çalışmaktadır.
Türkiye’de kayıt dışı çalışma oranı %31,8 olup,
çoğunluğunu mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır (1).
Mevsimlik tarım işçiliğinin temel nedenlerinde yoksulluk ve
işsizliğin etkili olduğu görülmektedir. Ücretli ya da ücretsiz
işçi olarak çalışan erkekler, kadınlar ve çocuklar tarım
arazilerine ve üretim yapabilecek üretim araçlarına sahip
olamadıkları için gezici/geçici ve günlük mevsimlik
tarım işçisi olarak çalışıp yaşamlarını idame
ettirmektedirler. Yapılan araştırmalarda tarım işçilerinin
topraksız köylülerden ve mülksüzlerden oluştuğu
görülmüştür. Topraksız aile oranlarının en yüksek olduğu
kentler sırasıyla Şanlıurfa (% 55), Diyarbakır (% 46,9),
Hakkari (% 45), Siirt (% 42), Mardin (% 41,9) ve Bingöl (%
39,6) şeklindedir (2).

TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma
Komisyonu Raporu’nun verilerine göre tarımda
çalışanların %9’unun mevsimlik çalıştığı,
mevsimlik çalışanların yaş gruplarında birinci
sırayı %43,6 ile 35-54 yaş grubu, ikinci sırayı
%18,4 ile 15-19 yaş
grubu, üçüncü sırayı ise %17,4 ile 25-34 yaş
grubunun aldığı görülmüştür. 15 yaş altı çocuk
işçiliğinin yaygın olduğu da ifade edilmektedir.
İşçilerin eğitim düzeyleri ise;  %17,8’inin okuma
yazması bulunmamakta, %76,8’i lise altı, %3,2’si
lise, %1,7’si mesleki veya teknik lise, %0,4’ü ise
yükseköğretim düzeyindedir (3)

Kuşak boyu devam ettirildiği bir mesleğe dönüşen mevsimlik tarım işçiliği, tüm ailenin geçimini sağlamaya çalıştığı bir
iş alanıdır. Tarım sektöründeki iş gücünün önemli bir payını oluşturmalarına rağmen yasal mevzuatın açık ve belirsiz
düzenlemeleri sebebiyle mevsimlik tarım işçileri kötü yaşam-çalışma koşullarına ve hakları yönünden ihlale (sosyal
güvenceden yoksun, uzun çalışma saatleri, sağlıksız ve güvensiz çalışma ortamı, yetersiz ücretler) açıktır. 
Hangi tarımsal ürünün hasadı yaklaşıyorsa ona göre göç yolları belirlenmekte, göç durakları sürekli değişmekte, göç
edilen yerin hasadı bittikten sonra başka bir ürünün hasadı için yeniden yolculuğa çıkılmaktadır. İşçiler çalışacakları
yerlere giderken, çoğunlukla masraflarını kendilerinin karşıladığı minibüs ve otobüsler ile yolculuk etmektedirler.
Ulaşımın minimum masrafla halledilebilmesi için uygulanan yöntemler yolculuk esnasında kaza riskini artırmaktadır.
Benzer bir riskli durum konaklama alanında yaşanmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlıksız ve güvensiz
konaklama alanlarında oldukları, bahçelerde tuvalet ve temiz su ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları, iklim
koşullarından olumsuz etkilendikleri, çocukların bulundukları ortamlarda bilişsel ve psikolojik yönden sağlıklı bir
ortamda gelişemedikleri araştırma bulgularından görülebilmektedir (4,5).
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Gezici ve geçici koşullarda çalışan kadın tarım işçilerinin
yaşadığı sorunlara bakıldığında ise; günlük yaşamda yaptığı işlere tarım
alanlarındaki zorlu çalışma koşullarının da eklenince iş yükü
ağırlaşmaktadır. Göç etmeden önce evde başlayan hazırlık sürecinde
(ekmek pişirme, turşu hazırlama, yatak-yorgan-döşek yapılması, yolculuk
sürecinde yenebilecek yiyecek hazırlığı) kadınlar birer “ücretsiz aile işçisi”
olarak aktif rol oynamaktadır. Kadının konaklama alanındaki tüm
ihtiyaçları karşılaması adeta zorunlu bir görev olarak düşünülmektedir.
Erkeğin ise tüm bu süreçteki rolü, yerleşik cinsiyet kalıpları üzerinden
ilerlemektedir. Erkeğin dayıbaşları ile iletişim kurarak çalışma sürecine
hâkim olması, hangi ile, hangi hasada gidileceğine karar vermesi,
yevmiye miktarını bilmesi ve kontrolün onda olması kadının tüm bu
süreçte karar alıcı konumda olmadığını göstermektedir. İşçi kadınlar,
konaklama alanında sabahın çok erken saatlerinde kahvaltı hazırlayarak
güne başlamakta, öğlen-akşam yemeği hazırlamakta, banyo için sıcak su
temini etmekte, çocuklarla ilgilenmekte ve aynı zamanda tüm gün
bahçede çalışmaktadır. Gece geç saatlere kadar süren çalışma döngüsü
tamamen kadın emeği üzerine kuruludur ve bu ücretsiz emek
görünmeyen emektir (6)

Kadınların günlük yevmiye tutarının ne kadar olduğunu bilmediği, hasat süresince kazandıklarını da “eşlerine,
babalarına yahut abilerine” verdiği görülmektedir. Ataerkil sistemin hâkim olduğu mevsimlik tarım işçiliğinde, kadının
yoğun emeği ile işleyen yeniden üretim süreci kadını daha da yoksullaştırarak emeğini metalaştırmaktadır. 
2019 yılında Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Araştırması için 28 ilde 3781 tarımsal işletmede yüz yüze görüşme
yöntemi kullanılarak mevsimsel tarım işçilerinin günlük ücretleri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. “Mevsimlik
erkek işçi ücretleri %14,9 artış göstererek 94 TL olurken kadın işçilerin günlük ücretleri ise %17,9 artış göstererek 79
TL olduğu görülmüştür.  En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 61 TL ve kadın işçiler için 50 TL ile Hatay ilinde
gerçekleşmiştir (7). 
Mevsimlik tarım işçiliğindeki yetersiz yaşam koşulları nedeniyle bozuk hijyen, düşük sosyo-ekonomik düzey, genç
yaşta evlenme ve beraberinde adölesan ya da erken yaşta gebelikler, çok sayıda ve sık aralıklarla gebelik ve doğum,
tarım alanlarında doğum öncesi, sırası ve sonrası sağlık hizmetine erişememe annenin ve bebeğin sağlık risklerini
artırmakta hatta bebek ve anne ölümlerine neden olabilmektedir (3,8).
 Bahçelerde tuvalet ihtiyacının karşılanamaması, temiz suya erişimdeki sıkıntılar ve uzun çalışma saatleri kadınların
temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaktadır. Bu sorunlar kadın sağlığı açısından risk taşımaktadır.  Genital 
 enfeksiyonlar doğurganlık çağında sık yaşanan üreme sağlığı sorunlarındandır (9,10). 

Ölü doğum ve düşük oranları diğer çalışma alanlarına göre daha yüksektir.
Mevsimlik kadın tarım işçileri genel olarak sosyal sigortadan ve analık sigortası hakkından mahrumdur.
Kadınların kadın olmaktan kaynaklı başta sağlık ve hijyen koşullarının yetersizliği, çadırların yakınlara
açılan çukurların tuvalet olarak kullanılması nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları erkeklere göre çok
daha fazladır.
Tarımda mevsimlik çalışan kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğine ve B12 vitamin eksikliğine bağlı
kansızlık ve diğer beslenme bozuklukları sıklıkla görülmektedir.
Göç yollarında ve tarlada yaşanılan taciz ve tecavüzler başta olmak üzere kadına yönelik şiddet
mevsimlik kadın tarım işçilerinin yaşadıkları önemli sorunlar arasındadır. 

                                                                                (TBMM Raporu, 2015: 198).
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Harran Üniversitesi’nin 2011 yılında Şanlıurfa ve Adıyaman il
merkezlerinde yaşayan 1021 aile  ile yaptığı “Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihityaçlarının belirlenmesi”
araştırmasına göre: 

Araştırma tarihinde hanede kayıtlı kişileri temel alarak yapılan analizde, mevsimlik tarım işçilerin
%49.7’sinin kadın, % 50.3’de erkek, % 40’ının 14 yaş ve altında, % 2.2’sinin ise 65 yaş ve üzerinde
olduğu tespit edildi. Raporda, 15-49 yaş aralığında evli olan her iki kadından birinin en az bir kez
kendiliğinden düşük, her beş kadından birinin de en az bir ölü doğum yaptığının saptandığı belirtildi.
Raporda, 15-49 yaşları arasında şiddete maruz kalan kadınlardan cinsel şiddet görenlerin %6.4,
fiziksel şiddet %20, duygusal şiddet %24.5, okula gönderilmeme %29.4,ekonomik durumundan %40.9,
sağlık koşullarında izinsiz yararlanmama % 57.6 ve sosyal yaşamın sınırlandırılmasında % 79.4 olarak
belirlendi (11).

Tüm Dünyayı etkisi altına Covıd-19 salgını, kırılgan gruplar içerisinde yer alan mevsimlik tarım işçilerini de temel
haklara erişebilme noktasında sıkıntıya düşürmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Döneminde Mevsimlik Tarım
İşçilerinin Korunmasına Yönelik Alınacak Önlemler listesinde,
mevsimlik tarım işçilerinin seyahate çıkmadan önce Covıd-19 semptomlarının kontrolünün ve ateş ölçümünün
yapılması gerektiğini paylaşmıştır. Aynı genelge de açık ve kapalı alanlarda maske takılması gerektiği, barınma ve
çalışma alanlarında da işçiler arasında en az bir metre uzaklığın olması gerektiğini belirtmiştir. Bu tedbirlerin
uygulanmasında; mevsimlik tarım işçilerinin çalışma, konaklama ve barınma alanları düşünüldüğünde pek
mümkün olmadığı görülmüştür. Covıd-19
Salgını mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım maliyetlerini artırmış hatta sağlık ve hijyenden duyulan endişeler gereği
bu yıl hasada gitmeyenlerin olduğu da gözlemlenmiştir. 
Mevsimlik tarım işçiliği koşulları, ataerkil sistem ve Covid-9 Pandemi dönemi kadınların yaşamlarında
olumsuzlukların artmasına neden olmuştur.



2.PROJE ÖZETİ

Eğitim programı ve materyaller Türkçe ve Kürtçe dillerinde geliştirildi.
Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa’dan 9 kişilik saha ekibine eğitici eğitimi yapıldı.
4 ilde dayıbaşları (25 kişi) ile toplum liderleri le görüşülerek kadınlara erişim için iletişim ağı oluşturuldu.
9 Mart'ta saha ziyaretlerine başlandı ve 14 ev ziyareti yapıldı, 46 kadına ulaşıldı.
Ordu ve Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 232 üretici kadınla toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı
konuşuldu.
Nisan ayı içinde pandemin etkisinin artması üzerine saha çalışmasının gerçekleşme olasılığı zayıflamıştır.
Bu nedenle kadınlara erişim amacıyla tüm eğitim konularını içeren 11 adet kısa video (Türkçe-Kürtçe)
hazırlandı, facebook ve youtube sayfalarından kadınlara eriştirildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’de ev ziyaretleri üzerinden ilerleyecek olan çalışma pandemi
nedeniyle, mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere göç ettikleri Düzce, Sakarya, Ordu ve Giresun
bahçeleri üzerinden ilerlemiştir.
Eğitim modülleri ve materyalleri hasat dönemine uygun hale getirildi.
Ordu, Giresun, Sakarya ve Düzce’de Valilik, ilçe kaymakamlıkları, ilçe sağlık müdürlükleri ve Aile ve
Sosyal Politikalar il-ilçe müdürlükleri gibi birimlere proje hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
Mevsimlik tarım işçisinin hakları, kadın hakları, mevsimlik tarım işçisi kadınların hakları, çocuk hakları,
kadın bedeni ve kadın sağlığı, işçi sağlığı ve güvenliği konuları üzerinden bilgilendirme çalışması başladı
(4 Ağustos- 4 Eylül 2020)
4 ilde 13 saha çalışanı 107 üretici üzerinden 717 kadına, 766 erkeğe ulaşarak  covid 19 önlemleri ve
hijyen, mevsimlik tarımda işçi hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, kadın hakları, ilkyardım konularında eğitim
1verilmiştir. Kadınların yaşam koşulları, ihtiyaçları, mevsimlik tarım işçiliği öyküleri ve geldikleri yerlere
ilişkin bilgiler toplandı.
Sakarya, Düzce ve Ordu’da işçi sağlığını ve iş güvenliğini gözeten üreticiler ziyaret edilerek, hasat dönemi
hazırlıklarının neler olduğuna, mevsimlik tarım işçiliğine dair söyleşiler yapıldı. Bahçelerin risk analizleri
yapıldı ve gelecek hasat için önlem paketleri, acil eylem planları oluşturuldu.
Sakarya, Düzce ve Ordu’nun yerel medya iletişim araçlarında (Sakaryanın sesi, TV 52, T54, Aydınlık,
Aydınlık Sakarya, Karadeniz Ekonomi) Mevsimlik işçilik ve çocuk işçiliği, Mevsimlik işçilik ve haklar,
Mevsimlik işçilik ve toplumsal cinsiyet temalarında söyleşiler düzenlendi.

Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi, mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan kadınlarla yürütülen, bir güçlendirme
çalışmasıdır.
Çalışmanın amacı, mevsimlik tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşulları nedeni ile risk altındaki
hayatlarının/sağlıklarının iyilik halinin sağlanması için hak arayışı konusunda tutum ve koruyucu davranış
edinmelerini sağlamaktır.
Bu amacın gerçekleşmesi için mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin/kadınların yerleşik ve geçici yerleşim
yerlerindeki durumlarını, var olan tutum ve eğilimleriyle ilgili bilgi toplamak; mevsimlik tarım işçiliği sırasındaki
haklarını anlatmak için ev ziyaretleri gerçekleştirmek planlanmıştır.
HASAT ÖNCESİ

HASAT ZAMANI
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3.GEREKÇE

Gezici veya geçici konumda çalışan kadın mevsimlik tarım işçileri tarımsal uğraşılarının yanı sıra, ev içi
rolleri açısından da ağır bir sorumluluk altındadır. Uzun çalışma saatlerine günlük yaşamda karşılaştığı cinsiyet
rolleri de eklenince kadınların iş yükünün eşit olmayan bir şekilde arttığı görülmektedir.

Konaklama ve barınma alanlarının yetersiz koşulları, sağlık hizmetlerinden düzenli olarak yararlanamamaları,
bozuk hijyen, düşük sosyo-ekonomik düzey, genç yaşta evlenme ve beraberinde adölesan ya da erken yaşta
gebelikler, çok sayıda ve sık aralıklarla gebelik ve doğuma neden olmaktadır. Tarım alanlarında doğum öncesi,
sırası ve sonrası sağlık hizmetine erişememe bebek ve anne ölüm riskini artırmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi
kadınlar  genel olarak sosyal sigortadan ve analık sigortası hakkından mahrumdur. Kadınların konaklama ve
barınma alanlarındaki sağlık ve hijyen koşullarının yetersizliği, çadır alanlarındaki mahremiyet ihlali gibi durumlar
kadınların  erkeklere göre daha fazla sorun yaşamasına neden olmaktadır. 

Mevsimlik tarım işçileri aile olarak tarım işçiliğine gittikleri için “çocuk işçiliği” de önemli bir sorundur. Özellikle  kız
çocukları yemek hazırlamada, su temin etmede, bulaşık-çamaşır yıkamada ve bebek bakımında önemli bir iş
gücü olarak kullanılmaktadır. Kız çocuklarının ataerkil ve geleneksel ailede bu sorumluluklar ile büyüyor olması,
bu görevleri doğallaştırmasına bu rolleri benimseyerek devam ettirmesine neden olmaktadır. Gezici ve geçici
çalışma koşulları sebebiyle de okula devam edememe, eğitimin yaşamında süreklilik  kazanamaması
beraberinde erken evliliği getirmektedir. Tüm bu sorunlar kısır döngü şeklinde kadın yaşamında devam
etmektedir. Mevsimlik tarımda çalışan kadınların önemli bölümünü Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgesinde
yaşayan, okumaz-yazmaz veya ilkokul mezunu, hizmetlere erişim yaşayanlar oluşturmaktadır. Yaşam
alanlarında yaşadıkları tüm zorlukların ve hak ihlallerinin yanı sıra mevsimsel tarımın zorlukları ile baş etme
konusunda kadınların desteğe-dayanışmaya ihtiyaçları vardır. Bilgiye ve hizmete erişim ağlarının kadınlara
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Çalışmamızda da kadınların haklarını bilerek farkında olması ve ihtiyaçlarını talep etmesi amaçlanmıştır.
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Hedef Kitle;

Doğrudan: Olam’ın ürün aldığı bahçelerde çalışan gezici/geçici tarım işçisi kadınlar 
Dolaylı Olarak: Olam'ın sosyal çalışmacıları, manavlar, bahçe sahipleri ve dayıbaşları

Çalışma Alanı: Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Ordu, Sakarya, Düzce, Giresun

İş Birlikleri: 
·    Sakarya, Düzce, Ordu,Giresun  Valilikleri 
·    Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
·    Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun ASP İl Müdürlüğü
·    Yerel STK’lar

4.AMAÇ
“Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi” mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan
kadınlarla yürütülen, bir güçlendirme çalışmasıdır. Çalışmanın amacı,
mevsimlik tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşulları
nedeni ile risk altındaki hayatlarının/sağlıklarının iyilik halinin sağlanması
için hak arayışı konusunda tutum ve koruyucu davranış edinmelerini
sağlamaktır.

Kadınların
·       Mevsimlik tarım işçiliğinde haklarını bilmesi ve talepte bulunması
·       Çocuk haklarını savunması ve çocuk işçiliğinin sonuçlarını fark etmesi
·       Temel kadın haklarını bilmesi ve talepte bulunması
·       Yerleşik ve/veya gezici yaşam alanlarında genel sağlığın korunması
için gerekli olan azami bilgiye sahip olması ve hayata geçirmesi
·       Kadın sağlığını koruyucu davranışları bilmesi ve bunları
uygulayabilmesi
·       Yerleşik ve/veya gezici yaşam ortamlarında oluşabilecek kazalarda ilk
müdahaleyi yapabilecek beceriye sahip olması
·       Tarım iş aracılarıyla müzakere edebilmek amacıyla her ilden bir kişi
kadın işçi temsilci mekanizması oluşturmaları hedeflenmektedir.
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5.FAALİYETLER
5.1.HASAT ÖNCESİ
Çalışma, hasat öncesi Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa’da Olam Progıda’nın tedarik zincirindeki
bahçelerde mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin/kadınların yerleşik ve geçici yerleşim yerlerindeki
durumlarını, var olan tutum ve eğilimleriyle ilgili bilgi toplamak; mevsimlik tarım işçiliği sırasındaki haklarını
anlatmak için ev ziyaretleri üzerinden planlanmıştır. 

  5.1.1 ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ
Proje koordinasyon ekibi Olam ve Eyka profesyonelleri arasından oluşturuldu.
4 il için kadın saha çalışanları seçildi. 
Diyarbakır 2 kadın saha çalışanı, Mardin 2 kadın saha çalışanı, Şanlıurfa 2 kadın saha çalışanı ve Şırnak
için 3 kadın saha çalışanı belirlendi.
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5.1.2. EĞİTİM MODÜL VE MATERYALLERİNİN OLUŞTURULMASI

Eğitim modülleri; 4 ev ziyaretine yönelik, 60 dakikalık eğitim modülleri oluşturuldu. Modüller eğiticinin ev
ziyaretlerinde neler yapmaları gerektiğini, anlatmaları gereken konuları ve yöntemleri içermektedir.

Mevsimlik tarım işçisi kadınların desteklenmesi amacıyla eğitim modülleri, eğitim materyalleri ve çift dilli
(Türkçe-Kürtçe) eğitim kitapçıkları hazırlandı. 

 

1.Modül 
 

Tanışma, 
Mevsimsel tarım işçisinin hakları,

Dayıbaşı ve bahçe sahibinin
sorumlulukları, 

İşe başlamadan önce yapılması
gerekenler 

İşçi sağlığı&güvenliği önlemleri

2.Modül
 

Kadın hakları, 
Mevsimsel tarım işçisi kadınların

hakları, 
Çocuk hakları, 
Kadın sağlığı

3.Modül
 

Genel sağlığı koruyucu davranışlar
İlkyardım 

4.Modül
 

Tüm konuların özeti, genel danışmanlık

Eğitim Materyalleri; 

Her bir eğitim konusunun interaktif aktarımı için yapboz, magnetli pano, afiş, döviz, maket gibi materyaller
geliştirildi. Yazılı materyaller Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilde hazırlandı. 

Eğitim Kitapçığı; 
Eğitimlerden sonra kadınlara verilmek üzere tüm eğitim içeriğini özetleyen Türkçe-Kürtçe iki yönlü kitapçık
hazırlandı. 1500 adet basım yapıldı. Eğitim kitapçığında; mevsimlik tarım işçisinin hakları, mevsimlik tarımda
kadın  akları, kadının insan hakları, çocuk hakları, işe başlamadan önce bilinmesi gerekenler, işçi
sağlığı ve iş güvenliği, kadın bedeni, adet dönemi ve gebelik, kadın sağlığını koruyucu davranışlar, genel sağlığı
koruyucu davranışlar ve ilkyardım başlıklarından oluşan kısa bilgiler bulunmaktadır.

Hijyen paketi; 
Ev ziyaretlerinde kadınlara verilmek üzere içinde hijyenik ped, sabun, diş fırçası-macunu, ıslak mendil olan 500
paket hazırlandı ve illere gönderildi.
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Amaç
Mevsimlik tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşulları nedeni ile risk altındaki
hayatlarının/sağlıklarının iyilik halinin sağlanması için hak arayışı konusunda tutum ve koruyucu sağlık davranışı
edinmelerini sağlamak amacıyla saha çalışanlarına, grup eğitimi sunabilme noktasında bilgi, tutum ve davranış
kazandırmaktır.

OlamProgıda ve Eyka işbirliği ile gerçekleşmiş olan  “Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi”nin ilk ayağı yapılan
eğitici eğitim ile başladı. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’tan gelen 9 saha çalışanı; eğitimin yapıldığı
Diyarbakır ilinde, Olam ekibinden proje koordinatörü, sosyal çalışmacılar, stajyerler ile Eyka’dan proje
koordinatörü ve eğitmenleriyle bir araya geldi. 5 tam günde eğitici eğitimi tamamlandı. 

Eğitim, katılımcıların tanışması ile başlamış, grup içi anlaşma yapılarak, program içeriğine dair bilgi verilmiştir.
Programdaki modüllerin uygulanışında; demonstrasyon, oyun, rol oynama, soru cevap, beyin fırtınası, grup
çalışması, gibi yöntemler kullanılarak interaktif şekilde yürütülmüştür. 
 

 

Eğitim Başlıkları:
Ayrımcılık ve insan hakları
Toplumsal cinsiyet eşitliği

Mevsimsel tarımda kadın hakları
İlişkilerde eşitlik

Sembiyotik ilişki ve hayır deme
İlişkilerde oyun ve çatışma

Çalışmanın ilkleri ve etik değerler
Mevsimsel tarım işçiliği
Ev ziyaretleri adımları

Kadın bendeni ve sağlığı
İlkyardım

Genel sağlığı koruyucu davranışlar
Vaka tartışmaları

·Katılımcı sunumları

    5.1.3.EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Ev ziyaretlerinde karşılaşılabilecek durumlar üzerine
çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Ev ziyaretlerinde
kadınlar ile kurulacak ilişkideki sınırlar ve etik değerler
üzerine bilgi-deneyim paylaşımı yapılmıştır. Ayrıca her bir
katılımcı eğitim modüllerinden bir konuyu seçerek, ev
ziyareti şeklinde sunum yapması sağlanmış ve geri
bildirim verilmiştir.
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“Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi” kapsamında kadınlara yapılacak eğitimler öncesinde Olam Progıda’nın
tedarik zincirindeki bahçelerde çalışan kadınlara ulaşmak amacıyla Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır
illerine seyahat edilmiştir. 

Olam Progıda ekibinden alınan dayıbaşı listesi üzerinden dayıbaşları aranmış 25 dayıbaşı ile görüşme ve ev
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Projenin amacı ve dayıbaşlarından istenen destek hakkında onlara bilgi verilmiştir. Dayıbaşları ile yapılan
söyleşilerde hasat öncesi planlama, hasat yolculuğu ve hasat sırasında yaşananlarla ilgili olarak bilgi
edinilmiştir. 

Dayıbaşları hasat zamanına kadar mevsimlik tarım işçilerinin işsiz olduğunu, bu konuda hasat öncesi için destek
istediklerini belirttiler. Dayıbaşlarının “mevsimlik tarım işçiliği ve belgelendirme” sürecine ilişkin bilgilerinin tam
olmadığı, hasat zamanında “mevsimlik tarım işçiliği genelgesinin” hayata geçmesi, kamu kurumlarının kendilerini
dikkate alması konusunda yönlendirme/danışmanlık ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. 

Dayıbaşları işçi kadınlara ve erkeklere ulaşılması için desteklerini belirtmişlerdir. 

 

Eğitim Başlıkları:
...............................................

    5.1.4. DAYIBAŞI ZİYARETLERİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Sakarya ve Ordu illerindeki ProGıda’nın fındık fabrikalarında
çalışan işçi kadınlar ve üretici kadınlara «Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği» konulu eğitim verildi. 

09.03.2020 tarihinde Sakarya’nın Kirazlı Köyü’nde kendi bahçelerinde fındık üretimi  yapan 24 kadın ile Olam’ın
fındık fabrikasında çalışan  44 işçi kadının katıldığı seminerde "Toplumsal cinsiyet nedir? Cinsiyet eşitsizliği nasıl
üretiliyor? Kadın bedenine dair koruyucu davranışlar ve yöntemler nelerdir?" soruları üzerinden ilerleyen  eğitim,
materyaller aracılığı ile anlatılmıştır. Eğitim sonunda ise kadınların yaşadığı sorular
üzerinden danışmanlık ve yönlendirme sağlanmıştır. 

10.03.2020 tarihinde ise Ordu’nun Kabataş ilçesinde fındık 
üretimi yapan 74 kadın ile Olam’ın fındık bahçesinde çalışan 
90 işçi kadın ile aynı konu başlıkları ve yöntem kullanılarak 
eğitim yapılmış, danışmanlık ve yönlendirme sağlanmıştır. 

İki günlük eğitimin sonunda, toplamda 232 kadına ulaşılmıştır.

 

    5.1.5. ÜRETİCİ-İŞÇİ KADINLARLA 8 MART KADINLAR GÜNÜ
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Eğitim Başlıkları:
...............................................

    5.1.6. EV ZİYARETLERİ VE EĞİTİMLER
Mart 2020 ilk haftası saha çalışanları ProGıda'nın tedarik zincirinde bulunan bahçelerde çalışacak
aile/kadınları ziyaretlere başladılar. Her bir aile için 4 ziyaret planlandı. Ziyaretlerde belirlenen eğitimler
paylaşılırken kadınların/ailenin sosyal değerlendirmesi yapıldı ve onlara ait bilgiler kaydedildi. 
 
Eğitimler her modül için ayrı hazırlanan eğitim materyalleri yardımı ile Kürtçe ve Türkçe yapılmıştır. Kadınların
ev ziyaretlerine ve eğitimlere ilgili oldukları gözlenmiştir. 

Ev ziyaretlerinde aşağıdaki sorgulamalar doğrultusunda sosyal değerlendirme de yapılmış ve gerekli kurum
kuruluşlar konusunda danışmanlık verilmiştir.  

Evde temel eşyaların yokluğu
Geçim kaynağının olmaması
Bakıma ihtiyacı olan yaşlı varlığı
Evde engelli veya kronik hastalığı olan bireyin varlığı
18 yaşın altında evli kadın varlığı
18 yaşın altında gebe varlığı
Evde gebe-lohusa varlığı
Evde yenidoğan varlığı
Evde okul çağında okula gitmeyen çocuk varlığı
Temiz su ihtiyacını karşılayamama
Isınma ihtiyacını karşılayamama
Evde şiddete uğrayan birey varlığı

.

..

15 Mart 2020’den itibaren Covid-19 salgını
nedeni ile saha çalışmasının yasaklanması

üzerine ev ziyaretleri durduruldu. 

Şırnak                         6 ev ziyareti
                                       Diyarbakır                   2 ev ziyareti                                    

                                                   Şanlıurfa                     4 ev ziyareti                                     
             Mardin                        2 ev ziyareti

ARALIK 2020 SAYFA 14



Nisan ayı içinde Covid-19’un tüm Dünya’da etkisini artırması üzerine saha çalışmasının orijin bölgesinde
gerçekleşme olasılığı zayıflamıştır. Bu nedenle kadınlara erişim amacıyla eğitim konularını içeren 11 adet kısa
video (Türkçe-Kürtçe) hazırlandı. 

Eğitim videolarının kadınlara erişimini sağlamak ve kadınlara danışmanlık verebilmek amacıyla Facebook grubu
oluşturuldu. Hazırlanan videolar “Fındığın yolcusu kadınlar” isimli gruba yüklendi. Her ildeki saha çalışanları
dayıbaşları üzerinden kadınların telefonlarına erişerek, kadınların gruba katılmaları yönünde çabaladı.
Kadınlara eşleri, babaları yahut erkek kardeşleri üzerinden ulaşılması, kadınların kendilerine ait bir iletişim
aracının olmadığını göstermiştir. Bu nedenle saha çalışanları, kadınlar ile güvenli kontak kurmakta zorlanmıştır.  
Ayrıca mevsimlik tarım işçisi kadınlara, kadın-çocukla ile ilgili konularda Eyka Eğitim Danışmanlık Merkezine,
hasatla ilgili konularda Progıda destek hattına ulaşmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Her telefon
konuşmasında hasada gidecek olan kadın, çocuk, bebek, gebe ve lohusa sayıları öğrenilmeye çalışıldı. 

Eğitim Başlıkları:
...............................................

    5.1.7. EĞİTİM VİDEOLARININ HAZIRLANMASI
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5.2.HASAT ZAMANI
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5.2.HASAT ZAMANI
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde ev ziyaretleri üzerinden ilerleyecek olan çalışma Covid-19 Salgını
nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere göç ettikleri Düzce, Sakarya, Ordu ve Giresun’da
bulunan Olam Progıda’nın tedarik zincirindeki fındık bahçeleri üzerinden ilerlemiştir.

    5.2.1. SAHA ÇALIŞANALRININ GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

Projenin saha çalışmasında 10’u kadın 3’ü erkek olmak üzere 13 saha çalışanı yer almıştır. Saha da
ağırlıkla kadın çalışanların olması tercih edilmiştir. Kamusal alanda kadın istihdamının önemini nedeni  ile
kadınların çalışma hayatında görünür olması için projede kadın iş gücünün aktif yer alması gözetilmiştir. 

Düzce’de 5, Sakarya’da, Ordu’da 3, Giresun’ da ise 2 saha çalışanı görev almıştır. Saha çalışanlarının farklı
illerde olması ve Covıd-19 nedeniyle hasat öncesi eğitici eğitim online yapılmıştır. Eğitimde; modüllerin
uygulanması, ziyaretlerde dikkat edilecekler, bildirimlerin nasıl yapılacağı, eşitlikçi yaklaşım konularına
değinilmiştir. 
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    5.2.3. KAMU ZİYARETLERİ

Covid -19 önlemleri 
Mevsimlik tarım işçisi kadınların hakları
Kadın bedeni ve kadın sağlığı, 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği
Temel ilkyardım

Hasat öncesi 4 ev ziyaretinde paylaşılmak üzere hazırlanan eğitim modülleri ve materyalleri, hasat döneminde
pandemi koşullarında konaklama alanlarında tek seferlik eğitimler şeklinde uygulanabilmesi için revize edildi.
Hasat öncesi eğitimlerin amacı davranış ve tutum değiştirmekten hasat zamanı şartların yönlendirmesi ile
farkındalık/bilgilendirme olarak dönüşmüştür. Eğitim modüllerine "Covid-19 önlemleri" konusu da eklenmiştir.
Eğitim modülleri ve materyalleri hasat döneminin koşulları göz önünde bulundurularak uygun hale getirilip
uygulanmıştır. 

13 saha çalışanının bir ay boyunca kadınlarla paylaşması için aşağıdaki başlıklar seçilmiştir;  

5.2.2. EĞİTİM MATERYALLERİNİN HASAT DÖNEMİ İÇİN REVİZE EDİLMESİ

Proje içeriği hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş, 
Bölgede çalışmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alınmış,  
Sahada, engelli birey, erken yaşta gebelik, şiddete uğramış kadın/ çocuk vakalar ile karşılaşıldığı takdirde
bildirim yapılmasına karar verilmiş, 
Proje bitiminde, detaylı olarak hazırlanan raporun istatiksel verileri paylaşımı kararlaştırılmıştır.

Fındık bahçelerinde saha çalışması başlamadan, Ordu, Giresun, Sakarya ve Düzce’de Valilik, İlçe
Kaymakamlıkları, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile ve Sosyal Politikalar İl-İlçe Müdürlükleri ile görüşmeler yapılmıştır. 
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Kadın saha çalışanları, mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile erkek saha çalışanları ise mevsimlik tarım işçisi
erkekler, üreticiler ve dayıbaşları ile çalışmalarını sürdürmüştür.

4 ilde 10 kadın saha çalışanı, 107 üretici üzerinden 717 kadına ulaşarak;
Covid 19 önlemleri ve hijyen, mevsimlik tarımda işçi hakları, mevsimlik tarımda kadın  hakları, kadın sağlığı, işçi
sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmiştir.  

Üreticiler ve dayıbaşları üzerinden işçi kadınlardan telefon ile randevu alınarak bahçe çalışması sonrasında
konaklama alanlarında eğitimler verilmiştir. Pandemi kuralları gereği işçi grupları konaklama alanlarında bir araya
getirilmemiş, her gruba kendi evlerinde maske- mesafe kuralları gözetilerek eğitim verilmiştir. 

Kadınların yaşam koşulları, ihtiyaçları, mevsimlik tarım işçiliği öyküleri  ve geldikleri yerlere ilişkin bilgiler
toplanmıştır.

Eğitimlerin yanı sıra kadınların yaşam alanları, kişisel sorunları, kamu hizmetleri gibi konularda ihtiyaç duydukları
konularda danışmanlık ve yönlendirme yapılmıştır. 
 
Her çalışma bitiminde ise mevsimlik tarım işçilerine hijyen kitleri (ilk yardım çantası maske, şapka, eldiven,
dezenfektan, ateş ölçer, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, kolonya, tırnak makası, sıvı sabun, şampuan,
tuvalet kağıdı, havlu peçete,ıslak mendil) ve çeşitli promosyonlar( kısa/uzun kollu tişörtler, çorap, ayakkabı, gıda
kolisi, arap sabunu ) dağıtılmıştır.

Kadınların eğitim içeriklerine ilgi gösterdikleri, eğitim zamanının kısa olmasından ötürü şikayetçi oldukları görüldü. 

   5.2.4. KADIN İŞÇİLERİN EĞİTİMİ
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Erkek saha çalışanları tarafından üreticilere, dayıbaşlarına ve erkek işçilere eğitim verildi.

4 ildeki 3 erkek saha çalışanı ve 2 kadın saha çalışanı 107 üretici üzerinden 766 erkeğe ulaşarak;
Covid 19 önlemleri ve hijyen, mevsimlik tarımda işçi hakları, mevsimlik tarımda kadın  hakları, kadın
sağlığı, işçi sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmiştir.  

Erkeklerin eğitime ilgileri beklentinin üzerindeydi. Bazı gruplarda erkekler kadınların eğitiminin kendilerininkinden
uzun olmasından ötürü onlara eksik bilgi aktarıldığı yönünde şikayet belirttiler. Erkekler hem işçi hakları, hem iş
güvenliği ve kadın hakları konularını dinlediler. Konulara ilgi göstermelerinin yanı sıra konaklama alanlarında iş
bölümü yapmaya yanaşmadıkları gözlemlenmiştir.

Üreticilerle yapılan söyleşilerde üreticiler mevsimlik tarım işçileri için şartları kendi çabalarında düzenlemeye
çalıştıklarını ama ekonomik yapılarının her şeyi yapmaya yetmediğini, bu konuda destek beklediklerini ifade
ettiler.

   5.2.5. ÜRETİCİ-DAYIBAŞI VE ERKEK İŞÇİ EĞİTİMLERİ
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Sakarya’da Karasu-Kocaali bölgelerinde Kuzuluk, Aktaş, Aziziye, Yukarıincilli, Kirazlı, Koputpelit, Kozluk, Karapelit
ve merkez köylerinde 27 üreticinin bahçesine gelen 243 kadına, 183 erkeğe ulaşıldı.

Düzce’de Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ilçelerinde Dilaver, Esmahanım, Aktaş, Çayağzı, Kepenç, Uğurlu,
Üvezbeli, Ören, Dereköy, Yeiyepe, Soğuksu, Halilbey, Uğurlu, Ordulukaradere, Akpınar, Çamlıpınar, Yeşltepe,
Dededüzü ve merkez köylerinde 45 üreticinin bahçesinde 281 kadına, 349 erkeğe ulaşıldı.

Ordu’da Kabataş ve Fatsa ilçeçelerinde Ardıç, Kösebucağı, Kuzluk, İslamdağ, Alankent, Arpalık köylerinde 25
üreticinin bahçesinde 124 kadına ve 150 erkeğe ulaşıldı.

Giresun’da ise Piraziz ve Bulancak ilçelerinde Kaleyanı, Nefis Piraziz, Alibey, Kargı, Şeyhli, Şıhkıran, Duttepe,
Alidede ve Yaslıbahçe köylerinde 10 üreticinin bahçesinde 69 kadına, 84 erkeğe ulaşıldı.

Sakarya, Düzce, Ordu ve Giresun’da gidilen ilçe ve köyler detaylı olarak incelendiğinde;

  5.2.6. SAYILARLA HASAT
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  5.2.6. SAYILARLA HASAT
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    5.2.8. ÖRNEK BAHÇE VE İŞ SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

Sakarya, Düzce ve Ordu’nun yerel medya iletişim araçlarında (Sakaryanın sesi, TV 52, T54, Aydınlık, Aydınlık
Sakarya, Karadeniz Ekonomi) Mevsimlik işçilik ve çocuk işçiliği, Mevsimlik işçilik ve haklar, Mevsimlik işçilik ve
toplumsal cinsiyet temalarında söyleşiler düzenlendi.

Mevsimlik tarım işçiliği ve mevsimlik tarımda kadın temaları, haftalık periyotlarla sosyal medyada
paylaşılarak ve gündem oluşturulmaya çalışıldı. 24.09.2020 tarihinde ise Tv52'den Mehmet
Gücüklüoğlu'nun Gündem Özel canlı yayınına Eyka Eğitim'den Eylem Karakaya ve Gül Aslan katılmıştır.
Programda mevsimlik tarımda işçilerin karşılaştıkları sorunlar, kadınların mevsimlik tarımdaki yeri
konuşulmuş, 
Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi"nden bilgiler paylaşılmıştır. 

5.2.7. MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK

Sakarya, Düzce ve Ordu’da İşçi sağlığını ve iş güvenliğini gözeten üreticiler ziyaret edilerek, hasat dönemi
hazırlıklarının neler olduğuna, mevsimlik tarım işçiliğine dair kısa röportajlar yapıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
üzerinden nitelendirilen örnek bahçeler gezildi.  Bahçelerin risk analizleri yapıldı ve gelecek hasat için önlem
paketleri, acil eylem planları oluşturuldu.  (Ek .1)
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Mevsimlik tarım işçisi Meryem ile Sakarya fındık hasadı öncesi Malatya’daki kayısı bahçesinde bir araya gelindi.
140 işçisini alarak Malatya’ya kayısı hasadına gelen Meryem ile kadın dayıbaşı olmanın sorumlulukları, kadınların
mevsimlik tarım işçisi olarak yaşadıkları sorunları, ayrımcılığı ve erkek egemen çalışma düzeninin içinde nasıl var
olduğu üzerine kısa bir röportaj gerçekleştirildi. 
 
Erkek jargonunda “dayıbaşı” kavramı sadece erkeklerin yaptığı meslek olarak biliniyor. Kadınların “dayıbaşı”
mesleğini yaptığında nasıl adlandırılacağının kavramsal karşılığı ise henüz bulunmamaktadır.

140 işçisini alarak Malatya’ya kayısı hasadına gelen Meryem “dayıbaşı” olma sürecini şöyle
anlattı:

 
“Ben çavuş olarak gittim. Baktım böyle tanıdıklar falan oldu dedim sen dayıbaşlarıyla geliyorsun tek
başına gel. İlk dayıbaşıyla gittim bir sene. Ondan sonra tek başıma gittim. Dayıbaşısız gittim. Sonra
bu dayıbaşı şeyi oldu. Dayıbaşı oldum. Dayıbaşı belgesini çıkarttım. Ondan sonra işçilerim çoğaldı.
Öyle devam ediyoruz, çalışıyoruz. Şu an 140 kişi çalışıyoruz. Ama fındık zamanı daha fazla oluyor.”

5.2.9. DAYIBAŞI "MERYEM" İLE SÖYLEŞİ

Meryem, diğer dayıbaşları gibi işçilerin ücretinden kesinti yapmadığını, kendisini işçilerle eşit gördüğünü ve hepsi ile
aynı ücreti aldığını paylaştı.  Meryem, hasat döneminde çalışacak işçileri ayarladığını, onların problemleri ile
ilgilendiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını ve insanların kadın olarak bunları nasıl halledebiliyor olmasına şaşırdıklarını
belirtti.

Meryem ile yapılan söyleşi " Mevsimlik tarımda bir kadın olarak dayıbaşı, hasat öncesi hazırlık, konaklama alanında
yaşanılan problemler"  kısa videolar halinde sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır. 

.....yazlık, kışlık hep kıyafet
get�r�n, lazım olur orda

d�yorum, belk� orda
�mkanımız olmaz

İk� 3 gün kala da tüm
erzaklarımızı da hazırlıyoruz,
burada bulamayız d�ye............
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Meryem, diğer dayıbaşları gibi işçilerin ücretinden kesinti yapmadığını, kendisini
işçilerle eşit gördüğünü ve hepsi ile aynı ücreti aldığını paylaştı. 

“Diyelim ben dayıbaşıyım bütün işçilerim eşit alıyor. Benim kızım da olsa
hepsi aynı yani. Ya da bu yabancıdır ya da bu şeydir, hepsi eşit. Ama bazen
dayıbaşılar var onlar farklı. Ben farklı alıyorum onlar farklı alıyor. Bazen
yüzde 7 alan var bazen yüzde 6 bazen yüzde 5 alan var. Hiçbir zaman yüzde
10 almamışım işçilerimden. Normalde bizim şeyde yüzde 10 alıyor
dayıbaşılar. Ama ben hiç bir zaman yüzde 10 almamışım.”

 
Meryem, hasat döneminde çalışacak işçileri ayarladığını, onların problemleri ile
ilgilendiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını ve insanların kadın olarak bunları nasıl
halledebiliyor olmasına şaşırdıklarını belirtti. 

“İşçilerin ihtiyacını karşılıyordum. Kıyafetinde her şeyinde karşılıyordum yani.
Onlara söylüyordum zaten getirin hazırlayayım diye. Bütün eşyaları
hazırlayın yani hazırlıklı gelin. Belki bizim orada imkanımız olmayabilir.
Alamayabilirsiniz. Uyarıyorum onları.”
 
“Mesela bir bayan olarak sen nasıl hallediyorsun falan diyorlar. Yani ben bir
sene bir patrona işçi verdiğim sene hemen aynı senede benden istiyorlar. Bir
bayan olarak yani ben tebrik ediyorlar.  Nasıl becerebiliyorsun diyorlar. Bir
kadın olarak sorun yaşamıyoruz. Demiyorlar bu bayandır biz buna parasını
vermiyoruz demiyorlar.”
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6. PROJENİN SINIRLILIKLARI

Proje Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin illerinde bulunan mevsimlik tarım işçisi kadınların evlerinde
yapılacak olan hak temelli eğitim çalışması üzerinden planlandı. Her kadının evi 4 kez ziyaret edilecek,
kadın bilgi formu ve risk değerlendirme raporu tutulacak, hasat zamanı göç edeceği il üzerinden de takibi
yapılacaktı. Ancak tüm Dünya’da etki gösteren Covid-19 Salgını sebebiyle saha çalışması
durdurulmuştur. Çalışma Sakarya, Düzce, Ordu ve Giresun illerindeki Olam Progıda’nın tedarik
zincirindeki bahçelere ve konaklama alanlarına taşınmıştır. 

Ev ziyaretleri üzerinden gerçekleşecek olan çalışmada, davranış ve tutum değişikliği hedeflenirken,
Covid-19 kısıtlamaları hasat döneminde tek seferlik eğitimlerin yapılmasına neden olmuştur. Davranış
tutum değişikliğindeki beklenti farkındalık ve bilgilenme olarak değiştirmiştir.

Covıd-19 Salgını, nedeniyle farklı grupların bir arada olmamalarına ve az temas da bulunmalarına dikkat
edilmiştir. Bu sebeple saha çalışanları birbirlerine temas eden aynı grupları bir araya getirerek
çalışmalarını sürdürmüştür. Bilgilendirmelerin açık alanda yapılması öncelikli olmuşken, bu durumun
mümkün olmadığı koşullarda fiziksel koşullar uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Saha çalışanlarının, mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alana gelerek yaptığı eğitim çalışması,
işçilerin yemek hazırlık saatine denk gelmesi sebebiyle, erkek işçiler, çalışmanın hızlı bitirilmesi yönünde
mevsimlik tarım işçisi kadınlara uyarılarda bulunmuştur. Saha da sıkça karşılaşılan bu somut olay
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin örneklendiği bir durum olmuştur.
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7. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma, “Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi” kapsamında hizmet verilen mevsimlik tarım işçisi kadınların
sosyo-demografik durumlarının tanımlanması ve yapılan eğitimlerin etkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

7.1.ARAŞTIRMANIN AMACI

Tanımlayıcı özellik taşıyan araştırmanın evrenini, Ordu, Sakarya, Düzce ve Giresun'da
Olam ProGıda'nın tedarik zincirinde bulunan bahçelerde çalışan kadınlar arasından
eğitim çalışmamıza dahil olan 717 kadın oluşturmaktadır. 

7.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Mevsimlik tarım işçisi kadınların temel hizmetlere erişimleri ve hizmet kullanımı için planlanan çalışmalar, onların
yaşamlarını etkileyen faktörlerin tespiti ve kültürel özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Tüm
kurumlar insanların yaşama hakkını savunarak, birey ile ilgili önyargılı olmadan, davranışlarının toplum ve kültürden
etkilendiği ve gereksinimlerinin çevre koşulları ile ilgili olduğunu bilerek hizmet vermelidir. Mevsimlik tarım işçisi
kadınların temel hak ve ihtiyaçlara erişimleri için bilgilendirme/farkındalık eğitimleri, sosyal çalışmalar, onlara
verilecek hizmetlerin planlaması önemlidir. 

Kantitatif çalışmanın örneklemini; 04.08.2020 - 04.09.2020 tarihleri arasında  eğitim
çalışmasına katılıp gönüllü olarak formları yanıtlamayı kabul eden 614 kadın
oluşturmaktadır. 
Kalitatif çalışmanın örneklemini ise hasat zamanı eğitim çalışmasına katılan kadınlar
arasından rastgele sayılar tablosu kullanılarak randomize yöntemle seçilen araştırmaya
katılmaya gönüllü 15 kadın oluşturdu. 

ARAŞTIRMANIN EVRENİ

ARAŞTIRMANIN
ÖRNEKLEMİ

Kantitatif veriler; araştırıcılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 6 bölüm ve
toplam 35 sorudan oluşan kadın bilgi formu ve 13 kriterin (konaklama alanında temel
eşyaların yokluğu, engelli-kronik, bakıma ihtiyacı olan yaşlının varlığı, gebe-lohusa, yeni
doğan,18 yaşın altında evli kadın varlığı,  14 yaş altı çocuk, şiddete uğrayan bireyin
varlığı,konaklama/bahçedeki temiz su-tuvalet ihtiyacı) olduğu risk değerlendirme formu
üzerinden elde edildi.  Kadın bilgi formu; “sosyo-demografik bilgileri”, “doğurganlık
bilgilerini”, “yaşam alanı bilgilerini”, “temel ihtiyaçlara erişim”, “ayrımcılık hakkında
görüşler” ve “geleceğe ilişkin düşünceler” bölümlerinden oluşmaktadır.
Kalitatif veriler ise; yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu ile elde edildi.
Formda; “mevsimlik tarımda yaşadıkları sorunlar”, “katıldıkları eğitim içeriği”, “eğitmen ve
materyallerle ilgili düşünceleri” ve “geleceğe ilişkin eğitim taleplerinden” den oluşmaktadır.  

VERİ  TOPLAMA ARAÇLARI

Kadın bilgi formu eğitimlerden önce kadınların konaklama alanlarında kendileri (okuma-
yazması olmayanlar için eğitmen yardımı ile) tarafından kişilerin onayı ile  doldurulmuştur.  

VERİ  TOPLAMADA
İZLENEN YOL 

Araştırmanın kantitatif verilerinin analizinde IBM SPSS Statistics 23.0  versiyonu kullanıldı. 
 OGT ları deşifre sonrası tematik analiz ile değerlendirildi.

VERİ LERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Mevsimlik tarıma gelen kadınların demografik
özellikleri nedir?
Mevsimlik tarımda yaşam koşulları ve
ihtiyaçları nelerdir?
Temel hak ve ihtiyaçlara erişimleri nasıl?
Mevsimlik tarımda çalışma sırasında
kadınların hayatını toplumsal cinsiyet
eşitsizliği etkiliyor mu?
Yapılan eğitim çalışmaları onların
ihtiyaçlarına yönelik mi?
Eğitim çalışmalarına yönelik ne
düşünüyorlar? 
Hangi konularda çalışma yapılmasını
istiyorlar? 

Araştırmamıza yön veren sorular; 

Eğitim sonrasında her bir kadını tanımak
amacıyla doldurulan kadın bilgi formları, vakit
kaybetmeden cevaplanmak istenmiştir.
Konaklama alanındaki rollerini yerine getirme
kaygısı nedeniyle zaman sıkıntısı
yaşamışlardır. 
Kadın bilgi formundaki sorular, mevsimlik
tarım işçisi kadınların okuma-yazma sorunları
nedeniyle kimi zaman başkasından destek
alınarak doldurulmuştur. Bu durumda kendini
rahatlıkla ifade etmesini zorlaştırmıştır.     
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar, ana dillerinin
Kürtçe olması nedeniyle kadın bilgi
formundaki soruları anlama ve kavrama
noktasında sıkıntı yaşamışlardır.  
Hasat zamanı konaklama alanlarının
kalabalık olması mevsimlik tarım işçilerinin
kendi sorunlarını sınırlı bir zamanda ve
kalabalık bir ortamda paylaşmasına neden
olmuştur.
Yüz yüze yapılması planlanan derinlemesine
görüşmeler Covıd-19 Salgını nedeniyle online
olarak ilerlemiştir. 
Tarım işçilerinin “Bu çalışma ile ne olacak?
Koşullarımızda değişen hiçbir şey yok,
katılmak istemiyoruz” gibi yakınmaların
gözlendiği durumlar da olmuştur. Bu durum
çalışmanın seyrini kim zaman etkilemiş olsa
da sahada bulunma amacının anlatılmasıyla
aşılmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın sınırlılıkları; 

ARAŞTIRMANIN SORULARI VE SINIRLILIKLARI
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7.4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırma, “Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi” kapsamında hizmet verilen mevsimsel tarım işçisi kadınların
sosyo-demografik durumlarının tanımlanması ve yapılan eğitimlerin etkisinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

7.4.1.DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

Projeye katılan mevsimlik tarım işçisi
kadınların %35,8’i 15-18 yaş aralığında,
%35,2’si lise, %24,9 u ise ilköğretim
mezunudur. Bu sıralamayı %22,1 ile
okuma-yazma bilmeyen kadınlar takip
etmektedir. 

Eğitimin yoksullukla birlikte ikinci plana
atılması, maliyetli olarak görülmesi ve
devamlılığı için bir ikametgâh halini istemesi
nedeniyle kadınlar eğitimin devamını
getiremediği için çoğunlukla ilköğretim ve lise
mezunu oldukları görülmektedir.  Kırsal
kesimlerin coğrafya itibariyle iş imkânı
yönünden zayıf olması, kadınların özel
sektörde çalışabilecekleri alanları bulmakta
zorlanması,  işsizlik, umutsuzluk ve
geleceksizlik gibi kaygılar genç kadın
grubunu alternatifsizlikten dolayı aile
geleneğine dönüşen gezici/geçici mevsimsel
tarım işçiliğinde çalışmaya mecbur
bırakmaktadır.  Yaş oranı arttıkça okuma
yazma bilmeme durumunun ise arttığı
görülmektedir. 
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Medeni duruma bakıldığında ise; %26,4 ü evli olduğunu belirtirken, evlilik yaşının 16-18 yaş aralığında
gerçekleştiğini söyleyenlerin oranı ise %37,7’dir.  Beraberinde ilk gebelik yaşının 20-22 yaş aralığında
gerçekleştiğini paylaşanların sayısı ise %36,7’dir.

Bu verilerden yola çıkılarak kadınların erken yaşta evlendikleri ve çocuk sahibi oldukları görülmektedir. Toplumsal
bir sorun olan erken yaşta evlendirilme çocuk haklarını ihlal eden bir durumdur. Ataerkil ilişkilerin benimsendiği,
geleneksel aile anlayışın yoğun olduğu, eğitimsizlik, yoksulluk gibi faktörler ile erken evliliklerin görülme oranı
artmaktadır. Erken yaşta evlilik, kız çocuklarının bedensel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönden etkileyerek,
erken yaşta ağır sorumluluklar alarak  sağlıksız bir şekilde “çocuk anne” olmalarına neden olmaktadır. Okul
hayatını devam etmekte zorlanmaları, ev içerisinde yoğun emek gerektiren yemek-bakım-temizlik işlerinden
sorumlu olmasıyla sonuçlanmaktadır. Kadınların küçük yaştan itibaren çocuk bakmak ile yükümlü olması, iş
hayatından giderek uzaklaşmasına, ekonomik anlamda güçsüzleşmesine neden olmakta aile içi şiddeti yaşama 
riskini de artırmaktadır. 
Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 2014-2015 yılında mevsimsel tarım işçisi kadınlar ile gerçekleştirilen  “Gezici
Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarının İrdelenmesi” araştırmasında 18-24
yaşları arasındaki kadınların % 15,9’u, 25-49 yaşları arasındaki kadınların % 52,1’i 18 yaş ve altında evlenmiştir.
Bu çalışmadan da görüldüğü üzere kırsal bölgelerde erken yaşta evlenme ve çocuk sahibi olma sık görülen bir
sorundur (12).

Mevsimlik tarım işçisi kadınların; tarımda bulunma sürelerine verdikleri cevaplarda %38,9 u 5 yıl ve daha
fazla süredir tarım işçisi olarak yaşamlarını sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Bu verilerden mevsimlikl tarım
işçiliğinin önemli bir geçim aracı olarak görüldüğü yoksulluk, topraksızlık/ mülksüzleşme, geleceksizlik,
işsizlik gibi çeşitli faktörler bir araya geldiğinde de tarım işçiliğinin yaşam boyu devam ettirilen bir mesleğe
dönüştüğü fark edilmektedir.
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C E M İ L  L A T İ F C E Y D A  C E N G İ Z

Sadece fındık hasadında 1-2 yıl süre ile bulunanların oranı ise %36,6’, 5  yıl ve üzeri olarak çalışanların
sayısı ise %29,6’dır.

  

Tarım işçilerin bulundukları yerden, göç ettikleri illere ulaşımı nasıl sağladıklarına bakıldığında ise;
%59,3’ü minibüs ile %32,9’u otobüs ile çalışacakları alanlarına vardıklarını paylaşmışlardır. Genellikle
eski ve bakımsız olan araçların tercih edilmesi, ulaşım maliyetlerini düşürmek için sayıca fazla kişinin
yolculuk etmesi, çocuklara ayrı bir koltuğun ayrılmaması, aracın erzaklar ile doldurulması gibi sebepler
seyahatin sağlıksız ve güvensiz bir biçimde geçmesine sebep olmaktadır. 

2017 yılında Mersin il sınırları içerisinde çalışan ve derinlemesine görüşme yapılan 120 mevsimlik tarım
işçisinin, barınma koşullarının incelendiği araştırmada benzer bir durum görülmektedir. Mevsimlik tarım
işçileri; göç ettikleri yerleşim yerlerinden iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan, ihtiyaç duydukları araç-
gereç ve erzaklarla ya minibüslerle ya da kamyon kasalarında bölgeye getirilmektedir. Toprak sahibi
işverenler, işçilerin bölgeye gelme maliyetini karşılamadığından bu araçlar ulaşım maliyetini en aza
indirmek zorunda olan işçiler tarafından tercih edilmektedir (13).         
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C E M İ L  L A T İ F C E Y D A  C E N G İ Z

Mevsimlik tarım işçilerinin yol masraflarını ise çoğunlukla kendileri karşılamaktadır (%86.8). Bahçe
sahipleri, işçilerin ulaşım maliyetlerini karşılayamadığından dolayı mevsimsel tarım işçileri, uzun saatleri
bulan yolculuklarla, güvencesiz ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda hasat
döneminde trafik kazalarının yaşanmasına ve işçi ölümlerine neden olmaktadır.             

Mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları ücretlere bakıldığında ise %54,6’sı soruyu cevapsız bırakmıştır. Günlük 91-
100 TL aldığını söyleyenlerin oranı ise %34,2’dir. Cevapsız bırakılma oranının fazla olması, işçilerin işini
kaybetme korkusu yaşayarak objektif davranamadığı yönünde bir durumu düşündürmektedir. Ücretin verilme
zamanının ise %83,9 ile iş bitiminde olduğu görülmektedir.
İşçilerin ücretlerinin belirlenmesinde coğrafya, ürün çeşidi, hasat süresi, işçilik biçimi gibi faktörler etkili
olmaktadır. Ücretlendirme de herhangi bir standardın bulunmaması, günlük çalışma saatinin net olmaması gibi
durumlar mevsimsel tarım işçiliğindeki yoğun emeği sömürüye açık bir hale getirmektedir. Bu nedenle fındık
hasadı için -ilden ile değişmekle birlikte- Valilik tarafından belirlenen bir asgari ücret sistemi bulunmaktadır.
Tarım işçilerinin ucuz iş gücü kullanılmalarına sigortasız ve güvencesiz çalışma da eklenmektedir. Mevsimlik
tarım işçilerini yasal olarak koruyan bir mevzuatın olamaması, çalışma saatlerinin uzamasına, güvencesiz ve
sigortasız çalışmasına, sağlık haklarına erişememesine neden olmaktadır.
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C E M İ L  L A T İ F C E Y D A  C E N G İ Z

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve bu yasal boşluğun doldurulması
amacıyla Başbakanlık 24 Mart 2010 tarihinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal
hayatlarının iyileştirilmesi hakkında bir genelge yayımlamıştır. Ancak genelgede sıralanan yapılması
gereken faaliyetlerin, uygulamada çoğunlukla yerine getirilmediği gözlenmektedir.

Bahçe sahibinden alınan ücretin kime verildiği sorusu incelendiğinde ise mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan
yaş grubunun %35,8’ini 15-18 yaş aralığı oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda; bu yaş grubunun
ağırlıklı olarak verdiği cevabın %32,4’ü ücretin anne-babaya verildiği yönündedir. %29,5’i ise bahçe
sahibinden alınan ücretin, tarım iş aracısına verildiğini belirtmişlerdir.
Bahçe sahibinden alınan ücretin kendisine verildiğini söyleyen kadınların oranı %24,9’dur. Bahçelerde 12-
14 saati bulan çalışmaya, konaklama alanındaki yemek-bakım-temizlik işlerinin de eklenmesine rağmen
kadınların bu emeği görünmemektedir. Üstelik kadınlar, bu alınan ücretin ne kadar olduğundan ve ne
zaman alınacağından da habersizdirler.

Mevsimlik  tarım işçiliğine yoğun emek getirisi olan kadınların, çalışılacak bahçelerin ayarlanmasından,
işlerin planlanmasından ve alınan ücretlerden habersiz oldukları araştırma sonuçlarından görülebilmektedir.
Toplumsal cinsiyet rolleri, yoksulluk, eğitimsizlik, çok çocuklu bir aileye sahip olma, barınma ve temizlik
koşullarının zorluğu kadının emeğini değersizleştirerek doğal bir görevi olarak sunmaktadır. Ücretlerin
öncelikle ailenin erkek üyelerine veriliyor oluşu kadınları “ücretsiz aile işçisine” dönüştürmektedir.

2019 TÜİK verilerine göre; mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri %17,9 artışla 79 liraya, erkek işçi
ücretleri de %14,9 artışla 94 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçiler için %
22,4 artışla 2 bin 41 liraya, erkek işçiler için ise %13,7 artışla 2 bin 486 liraya çıktı.
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Mevsimlik  tarım işçilerinin bahçeye ulaşım araçları incelendiğinde ise, %13,1’i cevapsız bırakmışken,
%12,8’i yürüyerek bahçeye ulaştığını paylaştılar. 

Çalışma esnasında ara verip vermediklerine bakıldıklarında ise, %90,7’si mola verdiklerini belirttiler. 

Normal saatlerde 17:00’de bitiyormuş
mesai bu sene öğrendim. Biz 19:00’da
bırakıyoruz bazen 20:30 da oluyor. En

büyük sıkıntı yaşadığımız birinci konu bu.
 

(41 yaş, 20 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor) İşte bizim çalışma saatlerimiz
hani biraz fazla.. Sabah 7’den

akşam 7’ye  kadar.  İnsan
zorlanıyor işte.

 
(20 yaşında 4 yıldır mevsimlik

tarım işçiliği yapıyor)
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İlk defa gittiğim için de olabilir. Ama çok
zorlandım. Sıcak su sürekli olmuyor
genelde yetmiyor, kendi imkanları ile
işçiler hallediyor. Sobanın üzerinde
kaynatıyorlardı. İşçiler, işçi hakları

üzerinde oradaki sorunlara ilgili olabilecek
makamlara yönlendirilmeli.

 
(20 Yaş, 1 yıllık mevsimlik tarım işçisi)

Mevsimlik tarım işçisi kadınların konakladıkları ve çalıştıkları alanlarda yaşadıkları/karşılaştıkları sorunlara
bakıldığında ise birden fazla cevap verildiği görülmüştür. %24,6’sının sorunlarını paylaşmaktan uzak
durmasında işini kaybetme duygusunun hâkim olduğu düşünülmektedir. Bu oranı %23,7 ile konaklama
alanında görülen banyo ve sıcak suyun yokluğu gibi problemler izlemektedir. 
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Tarlaya gittikleri zaman kız olarak normal bir şekilde lavaboya gidip gelmeleri sıkıntı
oluyordu. Kızlar tarlaya gidiyor, onlar için tuvalete gitmek zor oluyordu. Tuvaletin geldi mi
bir yere gidip sıkışıp yapılıyor biri görecek diye. Kızlar çok sorun yaşıyor. Her tarlalarda
her yere küçük bir kulübeler yapsalar çok iyi olur kızlar için. Biri gelecek gelip görecek
diye korkuları oluyor. Kimi yerlerde lavaboya gidilecek hiçbir yer olmuyor çok zor kızlar
için. Kızlar bayağı bir sorun yaşıyordu.  İşçiler çok oluyor kimi zaman.  Mesela yanında
peçete götüremeyen insanlar var.  ama su yok. En önemlisi o. Suyu olması gerekiyor.
Bazı insanlar var o an peçete bulamayınca yaprak ile temizleniyorlar ya da hiçbir şey
bulamayıp öylece kalkan insanlar var. Yani bir şey yapılması gerekiyor patronlara da
söylüyorduk biz.
(5 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor) 

Çalışılan bahçelerde görülen diğer bir problem ise tuvalet ihtiyacının karşılanabileceği alanların
olmamasıdır (%19,7). Genç kız ve kadın grubunun çalıştıkları bahçelerde/tarlalarda temel gereksinimlerini
karşılayabilecekleri seyyar tuvaletlerin olmaması sebebiyle saatlerce bu ihtiyaçlarını gideremedikleri
görülmüştür. Menstruasyon döneminde olan kadınların ise belli aralıklar ile değiştirmek zorunda oldukları
pedleri, uygun bir alan olmadığı için yenileyememeleri ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir.
Kadınların temel  haklarından birisi olan sağlık hakkına erişimin sağlanamaması bulaşıcı hastalıklara
elverişli bir ortam sunmaktadır. 

Yaşanan bir diğer sorun, genç kızların ve kadınların yerine getirmekle sorumlu tutuldukları bulaşık ve
çamaşırların yıkanması görevidir. Tüm gün bahçede çalışmak zorunda kalan kadınları, konaklama
alanlarına döndüklerinde yemek-bakım-temizlik gibi sorumluluklar beklemektedir. Sıcak suyun
hazırlanmasından, sobanın yakılmasına, bulaşık ve elbiselerin yıkanmasına gibi görevler kadınlara ve
yardımcıları olarak görülen “genç kadınlara” yüklenmektedir.

Konaklama alanlarında yaşanan bir diğer sorun ise, mevsimlik tarım işçilerin barınma ihtiyaçlarını
karşıladıkları çadır ya da evlerin fiziksel anlamda sağlıksız ve güvensiz olmasıdır (%2,8). İşçiler, hava
şartlarına uygun olmayan çadırları kendi yöntemleri ile kurmakta, yağmur, rüzgâr gibi hava koşularından
etkilenmemek içinde naylon ve brandalarla korunmaya çalışmaktadırlar.
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Bazı üreticiler ise bahçelerinde çalışmaya gelen
işçilere hasat süresince kalabilecekleri ev ya da
konteyner imkânı sunabilmektedir. Bu imkan bahçe
sahibinin evinin veya kapalı bir mekanının olmasına
bağlıdır. 

Mevsimlik tarım işçilerin hem bahçelerde hem de
konaklama alanlarında yaşadığı başat sorunlar
arasında temiz suya erişememek de gelmektedir.
İşçiler bahçelerde çalışırken içme suyunun
çoğunlukla bidonlarla taşımaktadır. Konaklama alanın
da ise yemek, bulaşık, banyo ve temizlik için oldukça
elzem olan suyun temini ve taşıması kadınlar ve
özellikle çocuklar üzerinden halledilmektedir. 

“Tarlada ne lavabo var. Su yok, içme suyu yok. Bidon götürüyoruz tarlaya.
Kaldığımız yerler tarlaya bazen yakın oluyor bazen uzak oluyor. İçme suyu sorunu

var lavabo sorunu var.” 
(30 yaş, 5 yıllık mevsimlik tarım işçisi)

 
 

Kadınların % 24,6’sı mevsimlik tarımda yaşanan sorular kısmını boş bırakmıştır. Formları dolduran
kadınların %35,8’lik kısmı oluşturan 15-18 yaş grubunun mevsimlik tarımda bulunma süreleri 1-2 yıllık bir
süreyi kapsadığından bu yaş grubunun; mevsimlik tarımda ilk yılları olması nedeniyle yaşadıkları problemleri
paylaşmakta çekindikleri, içinde bulundukları koşulları normalleştirerek “sorun” olarak görmedikleri
düşünülmektedir. 

Çalışmaya katılan kadınların %18,6’sı 35 yaş üstüdür, mevsimlik tarımda bulunma süresi 5 yıl ve üzeri
kadınların oranı ise  %38,9’dur. Beş yıl ve daha fazla süredir mevsimlik tarım işçiliğini yapan kadınların,
mevsimlik tarımda yaşanan sorunları boş bırakmasının sebepleri arasında; mevsimlik tarımda yaşanan
sorunların değişmeyeceğine dair bir inançsızlık, anadillerinin Kürtçe olması nedeniyle soruların tam
kavranamama ihtimali olduğu düşünülmektedir. 

Mesela su, elektrik, yani her türlü bizim
eksiğimiz oluyor yani. Bazı yerler de iyi oluyor.
Sıcak su veriliyor, elektrik veriliyor. Ev
veriyorlar. Bazen yerlerde böyle döşeme evler
kümes gibidir yani. O yüzden biz patronlara hep
söylüyoruz bu işçiler size lazım oluyor. Biz
buraya sürekli geliyoruz yani. Ev yapın, su
yapın biz yine idare ediyoruz ama onlar
yapmıyorlar. Biz de mecbur yani onlar yapmasa
da biz yine gidiyoruz yani. Yani bizim
memlekette yapacak bir şey yok yani. İş yok
mecburen biz gidiyoruz yani. Kabul ediyoruz.

(25 yaş, 3 yıllık mevsimlik tarım işçisi)
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Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumları incelendiğinde ise %55,7’si yararlandığını,
%19,4’ü ise bu hizmetten faydalanamadığını paylaşmıştır. 

İşçilerin çalışmak için göç ettikleri yerlerde, Kürt kimliklerinden dolayı yerel halktan doğru ayrımcılığa ya
da dışlanmaya maruz kaldığı yaşanmış kimi örneklerden  bilinmektedir. İşçilerin vermiş olduğu yanıtlarda
ise %90'ı yerli halk ile bir sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu durum işçilerin yeli halk ile olan sosyal
ilişkilerinin iyileşmeye başladığını ya da işçilerin işlerini kaybetme korkusuyla yaşadıkları muhtemel
soruları paylaşmakta çekindiklerini düşündürmektedir. 
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Saha çalışmasının bitmesi ile mevsimlik tarım işçileri farklı göç yolları üzerinden yeni bir hasada doğru yol almış
veya memleketlerine dönmüşlerdi. Konaklama alanında çeşitli konular üzerinden yapılan bilgilendirmelerin
kadınların ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, yeni bir hasat döneminde böyle bir çalışmaya gereksinim duyup
duymayacaklarını ölçebilmek amacıyla bir değerlendirme yapılmıştır. Eğitime katılan kadınların listesinden
rastgele randomize yöntem ile seçilen 50 kadın arasından görüşmeye uygun kadınlarla derinlemesine görüşme
yapılmıştır. Derinlemesine görüşme Covıd-19 Salgını nedeniyle, telefon üzerinden yapılan aramalarla
ilerlemiştir. Toplamda 15 kadın ile görüşülmüştür. 

Yapılan görüşmelerde; mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma koşullarına, konaklama alanlarında yaşadığı
sorunlara, bir kadın olarak mevsimlik tarım işçiliğinde yaşadıkları problemlere ve aldıkları eğitimin içeriğine dair
düşünceleri alınmıştır. 

Saha çalışmasında yürütülen eğitim konularından en çok kadın sağlığı ve kadın hakları konularını dinlemekten
mutlu olduklarını belirterek bu alana dair paylaşılan bilgilere ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir.

 
“Bizim yanlış bildiğimiz şeyler vardı arkadaşlar gelince doğrusunu öğrendik. Başımıza bir şey geldiğinde ne
yapacağımızı bilmiyorduk uygulamasını bile gösterdiler faydalı oldu hani. Adet ile ilgili şeyleri söylediler zaten
hepimiz kızdık, birçok şeyi yanlış biliyormuşum.” (19 yaşında 4 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor) 
 
“Bence kadınlar, haklarını kendi haklarını bilmeli,  iş hukuk falan. O yüzden hani  kadın hakları eğitimi olmalı."
(20 yaşında 6 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)
 

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar konaklama alanlarına gelinerek yapılan eğitim çalışması ile ilk defa karşılaştıklarını
belirterek, bu çalışmaların her hasat döneminde devam etmesi halinde kendilerine faydalı olabileceklerini
paylaşmışlardır. Eğitim süresinin biraz daha uzatılarak yeniden hasat döneminde yapılmasını eklemişlerdir. 

“Ya aslında böyle bir bilgilendirme olunca güzel hissettik, kendi adıma arkadaşlarım adına. İlk defa böyle bir
şey oldu. Yani güzel hissettik bilgilendik sonuçta. Kendi kızsal şeylerimizle ilgili. Sevindim yani ben. Verdikleri
bilgiler hoştu, bilgileniyorduk.” (20 yaşında 4 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)

“Eğitim daha fazla olabilirdi bir gün gelip gittiler öyle. Çok kısaydı bir iki saat falan  herhalde yani. Güzel oldu
yani gelip bilgilendirmeleri. 5 yıldır gidiyorum ilk defa böyle bir şey oldu yani. “ (20 yaşında 6 yıldır mevsimlik
tarım işçiliği yapıyor)
 
“Kısa saat içinde çok şey öğrendik ancak o kadar anlatılabilirdi. Diğer gün gelselerdi daha çok şey öğrenirdik.
Yani  şöyle eğer gerçekten gerçek anlamıyla insanları geliştirmek istiyorlar süre uzatılmadıydı kısa sürede
ancak bir şeyler öğrenebildik. Süre uzun olsaydı daha güzel ve aktif bir şekilde anlatılabilirdi. Çok faydalı bu
süre uzatılsın ve aktarabildiğiniz kadar insana aktarın. İnsanlar haklarının olduğunun farkına varsınlar. ” (8
yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)
 
“Tarlada maske takıp takmadığımızı, düştüğünüzde şöyle yapın güneşte korunmayı her şeyi anlattılar. Gayet
düzgün anlattılar. Biz Diyarbakırlılar olarak oraya gittiğimizde sadece bir ay boyunca sadece iş için değer
verildiğini düşünüyoruz.” (20 seneden fazladır mevsimlik tarım işçisi)
 
“Her sene olursa daha da farklı olursa daha iyi olur ben sevindim. Gelecek sene de daha farklı olursa her
konuda. Böyle bir şansınız varsa yine gelin yine yapılsın bu. Ben zannettim Coronadan kaynaklı yapıldı bu. 
 Benim konuşmamla çoğalıyorsa her sene gelin yapılsın." (20 seneden fazladır mevsimlik tarım işçisi)
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Konaklama alanlarına gelerek yapılan hak temelli bilgilendirmelerin (kadın hakları ve kadın sağlığı, mevsimlik
tarım işçisinin hakları) kadınların haklarını bilme, talep etme ve farkındalık kazanma gibi bir tutumun oluşması
yönünde etki ettiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile birlikte işçilerin kendilerini değerli ve özel hissettiği
görülmüştür.

“Gerçekten işçi olarak bize değer verdiklerini gördük hani. Her yerde böyle bir şey yoktu. Bu ören köyüne
gittiğimizden beri İşçi olarak kendimizi değerli hissettik. Hani önyargılı değillerdi sizinkiler de yanımıza
gelince değerli hissettik kendimizi. Gerçekten her işçiye yapılması gerekiyor. Sorduk kuzenlerin bahçesine
gidilmiş mi diye gidilememiş keşke onlara da gidilseydi dedik. Bizim yanımıza geldiklerini duyan insanlar ya
gerçekten bu işçilere değer veriliyor muymuş diye şok oldular. Ailemiz duydu haber verdik hepsi duyunca
şok oldu çok faydalı bir şeydi.” (5 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)
 
“Başka yerlere gidiyorduk ama böyle bir ilgi görmemiştik. Böyle yani kendimizi biraz değerli hissettik.
Bizimle böyle ilgilenen, bize yardımcı kişiler yoktu. İşçi olduğumuz için bizimle ilgilenen kişiler olunca
kendimizi değerli hissettik.” (19 yaşında 4 yıldır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)
 
“Sizin gelmeniz kendi gözlerimle şahit oldum bizim patronun gözünü korkuttu, bu güzel bir şey. Acaba nasıl
söyleyeyim bir şey olur mu acaba bir şey derler mi diye baktı gözlerden anlarım. İçimden dedim Allah
büyüktür. Ben mesela şu konuşmalarımı mal sahibi ile de yaptım. Korkmuyorum. Ben kendi hakkımı
savunmaktan hiç korkmuyorum.” (20 seneden fazladır mevsimlik tarım işçiliği yapıyor)
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İşçi kadınlar ve erkekler, üreticiler kendi yaşam alanlarına, bahçelere onlar için gidilmesinden ötürü
memnuniyet belirttiler. İşçi kadınlar çalıştıkları bölgelerde kendilerini öteki olarak hissettiklerini, onlara
yönelik bu ziyaretlerin kendilerini onurlandırdığını, memleketlerine döndüklerinde saha çalışanlarını misafir
ederek  karşılık vermek istediklerini paylaşmışlardır.

Mevsimlik tarımda çalışan kadınların tamamına yakını erkeklerin organizasyonunda işe geldiklerini,
konakladıklarını ve ücretlerinin belirlendiğini, kendilerine yönelik karar almanın söz konusu olmadığını
paylaşmışlardır. Kadınların işçilik sürecinde hiçbir görüş belirtme hakkı olmadığı gibi ev içi tüm sorumluluk ve iş
yükünün de kadınlara ait olduğu gözlemlenmiştir. Uzun ve zor çalışma şartlarının yanı sıra ev içi emeğin yoğun
olması kadınlar için önemli sorundu. Kadınlar her açıdan kendilerini getiren erkeklere bağımlıydı ve çoğu
geldikleri ile ve bölge-hizmetler hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.  

Kalabalık grupların aynı konaklama alanlarında yaşamaları, mahremiyet ihlalini ve sağlık risklerini artırmaktadır. 

Bahçelerde tuvalet gibi temel ihtiyaçların zor karşılanması yine kadınları zora sokmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi
kadınlar, bahçe alanlarında tuvalet ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlandıklarını özellikle menstrüasyon
dönemlerinde ped değiştirecek alan bulamayıp “aynı ped ile idare ettiklerini” paylaşmışlardır.

İşçi kadın ve erkekler yaşam alanları ile ilgili şikayetlerini ve isteklerini (barınma alanı, beyaz eşya, lastik
ayakkabı, tişört,  temiz su, banyo olanağı gibi) dile getirmişlerdir. Çocukları için oyun alanı, oyuncak, kıyafet
ve süt gibi ihtiyaçlar da ikinci sırada yer almaktadır.

Kadınlar eğitim içerikleri arasından en fazla sağlık ile ilgili konulara (kadın sağlığı, ilkyardım) ilgi gösterdiler.
Mevsimlik tarımda kadın hakları, işçi hakları gibi konuları dinlemelerine karşın içeriklere gösterdikleri
reaksiyon (soru-yorum-katılım) daha sınırlıydı. Kendilerinin başkasına ihtiyaç duymadan yapabilecekleri,
pratik bilgilerin onlar için daha önemli olduğu; sistem-mekanizma kullanma gerektiren durumlarda ise
inançsız oldukları gözlemlenmiştir. Kadınların istedikleri eğitimler arasında okuma-yazma eğitimi ve çocuk
gelişimi eğitimi ilk sırada yer aldı.

Kadınların önemli bölümü mevsimlik tarım için bulundukları il-ilçe hakkında bilgi sahibi olmadıkları gibi
oraya gelecekleri bilgisini de öncesinden edinmediklerini belirttiler.

Kadınların hak ediş ücretlerinin miktarlarını bilmediği, ücretleri kendilerinin almadığı görülmüştür.

Erkeklerin eğitime ilgileri beklentinin üzerindeydi. Bazı gruplarda erkekler kadınların eğitiminin
kendilerininkinden uzun olmasından ötürü onlara eksik bilgi aktarıldığı yönünde şikayet belirttiler. Erkekler
hem işçi hakları, hem iş güvenliği ve kadın hakları konularını dinlediler. Konulara ilgi göstermelerinin yanı
sıra konaklama alanlarında iş bölümü yapmaya yanaşmadıkları gözlemlenmiştir.

Üreticilerle yapılan söyleşilerde üreticiler mevsimlik tarım işçileri için şartları kendi çabalarında
düzenlemeye çalıştıklarını ama ekonomik yapılarının her şeyi yapmaya yetmediğini, bu konuda destek
beklediklerini ifade ettiler.

8. ÇIKTILAR VE ÖNERİLER
 8.1. ÇIKTILAR
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Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama, barınma alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanıp, haklarının da
gözetilmesi için devlet politikalarının, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte iş birliği halinde
olması gerekmektedir. 

Tarım işçilerinin sosyal haklarının güçlendirecek nitelikte yasal mevzuatın geliştirilmesi acil ihtiyaçlar
arasındadır. 

Sigortasız, düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerin haklarını gözeten yasal bir düzenleme yapılmalıdır. 

İşçilerin barınma, sağlık, beslenme koşulları yetersizdir, özellikle kadın ve çocukların konakladıkları alanlar
sağlık koşulları anlamında risk taşımaktadır.

Mevsimlik tarımda işlerin planlamasından, organizasyonuna kadınların etkin rol oynaması, kendileri için karar
alma süreçlerinde birer özne olarak yer alması gerekmektedir. Buna yönelik önümüzdeki yıl erkek jargonu olan
“dayıbaşı” kavramının yeniden adlandırılması (aracı kavramının yaygınlaştırılması) yönünde girişimde
bulunmak faydalı olacaktır. 

Orijinde bölgesindeki  kadınların  şiddet durumunda başvuracakları yerler hakkında daha fazla bilgiye
ihtiyaçları vardır.

Olam Progıda hasat zamanı kadınlarla daha yakından ilişki kurabileceği sürdürülebilir bir planlama içerisinde
olmalıdır.

2020 yılı tarım işçiliğine gelen kadınlar genç yaş döneminde olduğu için 2021 planlamasında bu yaş dönemine
yönelik eğitim çalışmaları planlanmalıdır.

  8.2. ÖNERİLER
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