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DİYARBAKIR İLİ VE ÇEVRESİNDE TARIMDA ÇALIŞAN 
İŞÇİLERİN ÇEVRE VE SAĞLIK SORUNLARI 

ARCAK, Rojan*-KASIMOĞLU, Evin** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, bütün ülkelerin ekonomilerinde 
tarımın özel bir yeri vardır. Bir ülkeden diğerine farklılıklar olmasına rağmen, 
tarım işçileri bugün bile dünya çalışan nüfusunun yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır. Ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi üzerinde yoğunlaşan 
ülkelerde tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar doğrudan işsizlik ve yoksulluğu da 
etkilemektedir. Tarım sektöründe çalışan mevsimlik işçiler oldukça zor 
koşullarda yaşamaktadırlar. Yılın altı-yedi ayını evlerinden uzakta geçirmekte, 
olumsuz çevre koşulları nedeni ile, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar yaygın 
olarak görülmektedir. Suda boğulma, böcek ve yılan sokması, zehirlenme ve 
güneş çarpması önemli sağlık sorunları arasında sayılırken bunun yanı sıra sık 
sık ishal ve sıtma görülmektedir.  

Bu araştırmada Diyarbakır il sınırları içerisinde çalışan mevsimlik tarım 
işçilerinin sosyo-demografik özellikleri, sağlık sorunları, çevre ve yaşam 
koşulları incelenmiştir.  

Çalışma kesitsel tipte bir araştırma olup, araştırmamızın evrenini Diyarbakır 
ili Bismil, Silvan, Çınar ve Ergani ilçeleri sınırları içerisinde pamuk toplama 
dönemlerinde çalışmakta olan tarım işçileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 312 
kişi dâhil edilmiş olup bunların 168’i kadın, 144’ü erkektir. Yaş ortalamaları 
23,2 olarak hesaplanmıştır. İşçilere meslekleri sorulduğunda, 96’sı çiftçi, 69’u 
öğrenci, 42’si ev hanımı, 24’ü işçi cevabını vermiştir. % 100’ü köy kökenli 
olup, % 76’sı Yeşil Kartlı, % 10’u SSK’lı, geri kalanı herhangi bir sosyal 
güvenceye sahip değildir. Yaşadıkları yerle ilgili sorulan sorulara şu yanıtlar 
alınmıştır: % 50’si köyde, % 25’i çadırda yaşamakta, % 25’i ilçelerden 
gelmektedir. Çalıştıkları süre içinde, % 44’ü köy, % 38’i çadır, % 17’si ilçede 
kalmaktadır. % 49 suyunu sondaj yoluyla elde ederken, % 45’i şebekeden %6’sı 
kuyudan aldığını ifade etmiştir. Deneklerin sadece % 70’i tuvalet olduğunu 
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belirtmiş, geri kalanı tuvalete sahip olmadığını dile getirmiştir. Tuvaletlerin 
tamamında, su, el sabunu ve tuvalet kâğıdı bulunmamakta, işçilerin, % 100’ü 
tuvaletlerin sağlığa uygun olmadığını düşünmektedir. % 71’i banyosu olduğunu, 
% 64’ü mutfağı olduğunu belirtmiştir. % 93 buzdolabı olduğunu, % 50 tüplü 
ocak olduğunu, % 100’ü aydınlatmanın mevcut olduğunu, sadece %  31’i 
taşıma aracı olduğunu ifade etmiştir. Sağlıkla ilgili sorulan sorulara % 9’u 
kronik olarak guatr, % 4’ü böbrek taşı, %  6 hipertansiyon, % 2 astım hastalığı 
olduğunu, çalıştıkları süre zarfında ise, % 22’si akrep, böcek ve yılan sokması, 
% 15’i ciltte yara, % 15’i ishal, % 16’sı güneş çarpması, % 15’i gıda 
zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldığını belirtmiştir.  

Yapılan bu çalışma sonucunda, tarımda çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda 
barındığı ve yaşadığı belirlenmiştir. Önerimiz, hükûmetlerin yerel yönetimlerin 
ve özel kuruluşlar tarafından yapılan projelerde tarım işçilerinin konaklama 
alanlarının daha dikkatli seçilmesi, sağlıklı içme ve kullanma sularının temin 
edilmesi, hijyenik, tuvalet, banyo ve mutfağın oluşturulması, sağlık hizmetinin 
sunulması, ilk yardım çantalarının bulundurulması sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım işçileri, çevre, sağlık.  

ABSTRACT 

Environmental and Health Problems of Agriculture Labors in 
Diyarbakır 

Agriculture is very important on economy of all countries. Labors of 
agriculture compose half of the working population of the world. Seasonal 
agriculture workers live in very bad environmental conditions. They spend 6-7 
months of the year away from their homes and because of insufficient 
conditions, they suffer from biting by scorpions, snakes and insects, sunstroke, 
food poisoning and diarrhoea.  

In this study, it is aimed to determine the socio-demographic features, health 
problems, living and environmental conditions of agricultural labors in 
Diyarbakir.  

Our study is a sectional research which has been made on 312 labor working 
in Diyarbakir and its environment. 168 of labors were women and 144 were 
men. Mean of the age of labors is 23,2. When their real job was asked, it was 
seen that, 96 of them were farmer, 69 student, 42 housewife and 24 worker. 
When it was asked where they live, 50 of labors said that they lived in village, 
% 25 in the tent, % 25 of them were coming from city center. % 45 of labors 
drank healthy water, % 70 had toilets but the remain of them had not. All of 
them said there wasn’t soap and water in the toilets. % 71 had bath, % 64 had 
kitchen, % 93 had refrigerator. % 100 had electric, remain of % 31 were comin 
work by foot. When determinig health problems it was seen that, % 9 had 
cronical guatr, % 22 were bitten by scorpions, snakes and insects, % 16 were 
exposed to sunstroke, % 15 food poisons, % 15 diarhoea.  
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In conclusion, we have determined that agriculture labors work in very 
insufficient conditions. To create convenient residental conditions, to provide 
drinking and utilizing water, to build hygienic toilets, bathrooms and kitchens, 
governments, municipalities and civil foundations must concern with these 
problems when planning the human projects. Health foundations in the regions 
must be put into service for the temporary agriculture workers.  

Key Words: Agriculture labors, environment, health. 

GİRİŞ  

Türkiye, iklim ve toprak yapısı bakımından tarıma çok uygun bir konumda 
olması nedeniyle günümüzde hala bir tarım ülkesi olma özelliğini korumaktadır. 
Aynı zamanda dünyada tarımsal ürün bakımından kendine yeten birkaç ülkeden 
biridir. Tarım işçileri, tarım ürününü yetiştirme, hasat etme, işleme ve hayvan 
yetiştirme ile uğraşan kişilerdir. Bir ülkeden diğerine farklılıklar olmasına 
rağmen tarım işçileri bugün bile hala dünya çalışan nüfusunun yarısından 
fazlasını oluşturmaktadır. Örneğin, Botswana, Zaire, Nepal, Nijerya ve 
Sudan’da iş gücünün % 85,0’inden fazlası tarım sektöründe aktiftir. Bununla 
birlikte ülkelerin büyük çoğunluğunda tarım işçisinin ne tanımlanmış bir statüsü 
vardır ne de endüstri işçisindeki gibi sağlanacak kolaylık ve avantajları 
kullanabilme becerisi vardır (Özbekmezci, 2003).  

Tarım Alanında Çalışan Kişilerin Tanımları 

Ücretli (Maaşlı): Bir başkasının işinde ayni (mal) ya da nakdi (para) olarak 
bir gelir elde etmek amacıyla çalışanlara denir.  

Yevmiyeli (Mevsimlik, Arızî, Geçici): Başkasının işinde düzenli ve sürekli 
olmadan işine göre mevsimlik ya geçici olarak ya iş buldukça çalışanlardır 
(tarlada çapa ya da toplama işçiliği yapanlar, inşaat amelesi vb.) 

İşveren: Kendi işinde para ya da mal karşılığı en az bir ücretli veya 
yevmiyeli eleman çalıştıran kişilere işveren denir. Bir iş yerinde işveren 
durumunda birden fazla ortak bulunabilir. Bu durumda her ortak bir işveren 
olarak kabul edilecektir.  

Kendi Hesabına: İşinde, tarlasında, bağında bahçesinde, dükkânında, 
yazıhanesinde, imalathanesinde, tamirhanesinde, vb. yerlerde tek başına veya 
ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi 
çalıştırmaksızın) ayni (mal) ya da nakdi (para) olarak gelir elde etmek için 
çalışanlar bu tanıma girmektedir. Bir iş yerinde ücretli kişi çalıştırmaksızın 
birkaç ortak birlikte çalışıyor olabilir. Bu ortaklar da kendi hesabına çalışıyor 
kabul edilirler.  

Ücretsiz Aile İşçisi: Hane halkının yaptığı işe yardım etmek amacıyla ücret 
almaksızın çalışan hane halkı fertlerine denir (DİE, 2005).  
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Tarım-İş yasa tasarısına göre “sürekli, mevsimlik ve geçici tarım işlerinde 
ücret karşılığı bir hizmetle istihdam edilen kişiler” tarım işçileridir (Tarım-İş, 
1992) .  

Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, bütün ülkelerin ekonomilerinde 
tarımın özel bir yeri vardır. Bir ülkeden diğerine farklılıklar olmasına rağmen 
tarım işçileri bugün bile dünya çalışan nüfusunun yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır.  

Son yıllarda ekonomik büyüme açısından tüm dünya belli bir durgunluk 
içine girmiş, pek çok ülkede adaletsizlikler ve eşitsizlikler giderek artmıştır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, 2001 yılında yayınlanan Dünya 
İstihdam Raporu’na göre dünya iş gücünün önemli bir bölümü verimli bir 
istihdam içinde değildir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk 
oranları hızla artmaktadır. Tarım sektörü de, genel olarak tüm bu oluşumların 
etki alanı içerisinde kalmıştır (TAOB, 2003).  

Sanayileşmiş ülkelerde tarımdaki istihdamın toplam istihdam içindeki oranı 
ortalama % 10 civarındayken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 
59’dur (TZOD, 2000). Türkiye, gelişmiş ülkelerin aksine tarımın ağırlıklı 
olduğu bir toplum yapısı özelliğini önemli ölçüde devam ettirmektedir. Ülke 
genelinde çalışan erkeklerin % 20,6’sı tarımda yer alırken, çalışan kadınların % 
49,6’sı tarımdadır. Buna göre, çalışan kadınlar ağırlıklı olarak tarım sektöründe 
yer alırken, diğer sektörlerde erkek nüfusun ağırlığı söz konusudur. (DİE, 2005)  

Ülke genelinde toplam iş gücüne katılma oranı % 48,4 olup, bu oran 
erkeklerde % 72,4, kadınlarda % 24,7 dır. Kırsal alanda ise, toplam iş gücüne 
katılma oranı % 52,5 olup bu oran erkeklerde % 73,4, kadınlarda ise % 32,6 tür. 
Ayrıca, kırsal alanda istihdam edilenlerin % 58,8’i tarımda yer almakta olup, 
kırsal alanda istihdam edilen erkeklerin % 47,6’sı kadınların ise % 82’si tarımda 
yer almaktadır (DİE, 2005).  

 Ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi üzerinde yoğunlaşan ülkelerde 
tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar doğrudan işsizlik ve yoksulluğu da 
etkilemektedir. Tarım sektöründe çalışan mevsimlik işçilerinin oldukça zor 
koşullarda yaşamaktadırlar. Yılın 6-7 ayını evlerinden uzakta geçirmekte, 
olumsuz çevre koşulları nedeni ile, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar yaygın 
olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra suda boğulma, böcek ve yılan sokması, 
zehirlenme, trafik kazaları, yaralanmalar ve güneş çarpması önemli sağlık 
sorunlarıdır. Bunun yanı sıra sık sık ishal ve sıtma görülmektedir.  

Bu araştırmada Diyarbakır il sınırları içerisinde çalışan mevsimlik tarım 
işçilerinin sosyo-demografik özellikleri, sağlık sorunları, çevre ve yaşam 
koşulları incelenmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışma kesitsel tipte bir araştırma olup, araştırmamızın evrenini 
Diyarbakır ili Bismil, Silvan, Çınar ve Ergani ilçeleri sınırları içerisinde pamuk 
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toplama dönemlerinde çalışmakta olan tarım işçileri oluşturmaktadır. 
Araştırmaya 312 kişi dâhil edilmiş olup bunların 168’i kadın, 144’ü erkektir. 
Yaş ortalamaları 23,2 olarak hesaplanmıştır. İşçilere meslekleri sorulduğunda, 
96’sı çiftçi, 69’u öğrenci, 42’si ev hanımı, 24’ü işçi cevabını vermiştir. % 100’ü 
köy kökenli olup, % 76’sı Yeşil Kartlı, % 10’u SSK’lı, geri kalanı herhangi bir 
sosyal güvenceye sahip değildir. Yaşadıkları yerle ilgili sorulan sorulara şu 
yanıtlar alınmıştır:% 50’si köyde, % 25’i çadırda yaşamakta, % 25’i ilçelerden 
gelmektedir. Çalıştıkları süre içinde, % 44’ü köy, % 38’i çadır, % 17’si ilçede 
kalmaktadır. % 49 suyunu sondaj yoluyla elde ederken, % 45’i şebekeden,       
% 6’sı kuyudan aldığını ifade etmiştir. Deneklerin sadece % 70’i tuvalet 
olduğunu belirtmiş, geri kalanı tuvalete sahip olmadığını dile getirmiştir. 
Tuvaletlerin tamamında, su, el sabunu ve tuvalet kâğıdı bulunmamakta, 
işçilerin, % 100’ü tuvaletlerin sağlığa uygun olmadığını düşünmektedir. % 71’i 
banyosu olduğunu, % 64’ü mutfağı olduğunu belirtmiştir. % 93 buzdolabı 
olduğunu, % 50 tüplü ocak olduğunu, % 100’ü aydınlatmanın mevcut olduğunu, 
sadece % 31’i taşıma aracı olduğunu ifade etmiştir. Sağlıkla ilgili sorulan 
sorulara % 9’u kronik olarak guatr, % 4’ü böbrek taşı, % 6 hipertansiyon, % 2 
astım hastalığı olduğunu, çalıştıkları süre zarfında ise, % 22’si akrep, böcek ve 
yılan sokması, % 15’i ciltte yara, % 15’i ishal, % 16’sı güneş çarpması, % 15’i 
gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kaldığını belirtmiştir.  

TARTIŞMA 

Çalışmamızda yer alan sorunların başlarında bulunan guatr, hipertansiyon, 
böbrek taşı ve astım rahatsızlıkları ile hijyenik olmayan çalışma koşullarından 
kaynaklı ishal ve gıda zehirlenmeleri saptanmıştır. Günün 6-7 saatini arazide 
geçirmeleri ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmadığı ortamlarda 
çalışmalarından dolayı tarım işçilerinde güneş çarpması ve akrep, yılan ve 
böcek sokmaları da izlenmiştir. Tarım-İş’in yapmış olduğu çalışmada tarımda 
çalışan kadınlar arasında yaygın görülen hastalık ve rahatsızlıkların bel ağrısı, 
romatizma, baş ağrısı, baş dönmesi, güneş çarpması, soğuk algınlığı, ishal, tifo, 
sıtma ve kadın hastalıklarının olduğu belirlenmiştir (Yıldırak, 2003). Adana ili 
Yumurtalık ilçesinde yapılmış olan çalışmada ise tarım işçisi kadınların kalp ve 
dolaşım sistemi rahatsızlıkları ile üriner sistem rahatsızlıkları en fazla 
görülmüştür (Önal, 1995). Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 2004 yılında 
yaptığı çalışmada kadınların % 58,0’i çeşitli hastalıklara maruz kaldıklarını ve 
bunlardan % 5,98’i bel ağrısı, % 3,56’sı kronik romatizma, % 10,19’u mide ve 
böbrek hastalıkları yaygındır. % 17,2’sinin soğuk algınlığı, böcek sokması ve 
hijyen kuralları ile ilgili hastalıklar, % 9,61’i aşırı sıcaklardan kaynaklanan 
güneş çarpması, baş dönmesi, geri kalan % 10,68’i kötü yaşam koşullarından 
kaynaklanan kadın hastalıklarına yakalandıkları belirtilmiştir. Ayrıca yapılan 
gözlemlerde çevrenin pis, kirli ve yaşanmaz durumda olmasından kaynaklanan 
birçok bulaşıcı hastalığında olduğu da belirtilmiştir. Araştırmamızda saptanan 
hastalık ve rahatsızlıklarla paralellik göstermiştir (TARIM, 2006). Görülen 
hastalıkların çoğunluğu herhangi bir tedavi yapılmadan atlatılmaktadır. Ancak 
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bu tür rahatsızlıklar kişinin bünyesini zayıflatmakta ve çalışma gücünü 
azaltmaktadır. Bunların dışında hastalık ve rahatsızlıkların oluşu, kişinin 
geleceğe yönelik atılımlarını engellemekte, umutlarını sarsmakta depresyonlara 
itmektedir.  

Çalışmamızda yer alan tarım işçilerinin içme sularının yarısını sondajdan 
karşıladıklarını büyük bir kısmının ise şebeke suyu kullandıkları görülüp % 6 
oranındada kuyu suyu kullandıkları görülmüştür. Büyük bir oranının tuvaletleri 
olmasına rağmen tümünün sağlıksız olduğu saptanmıştır.  

Adana ili, Yumurtalık ilçesi pamuk tarımında çalışan kişilerin hanelerinin 
içme suyu kullanımının % 45,9 oranında tankerden, % 26,2 oranında çeşmeden, 
% 13,1 oranında kanaldan ve % 0,8 oranında kuyu suyundan karşılandığını 
göstermiştir. Özbekmezci’nin mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorunları ile 
ilgili yapmış olduğu çalışmada yörede yaşayıp çalışmaya gelenlerden banyosu 
olmayanlar % 36,0 iken sürekli ikamet edenlerin ise % 14,0’ünde banyo 
bulunmadığı görülmüş olup sürekli ikamet edenlerin % 14,0’ünde mutfak yok 
iken yörede yaşayıp çalışmaya gelenlerin % 94,0’ünde mutfaklarının 
bulunmadığını göstermiştir (Özbekmezci, 2003). Banyonun olmayışı su 
yetersizliğine bağlı hastalıklara (uyuz, bit, parazit vb.) yakalanma oranını 
artırabilir. Mutfak bulunmaması sağlıksız koşullarda, hijyenik olmayan 
ortamlarda besinlerin hazırlanması gıda zehirlenmelerine, ishallere yol 
açmaktadır.) M. Ertem’in yapmış olduğu çalışmada göçün neden olduğu 
bulaşıcı hastalıklara yol açan altyapı yetersizliklerinin; yetersiz içme ve 
kullanma suyu temini, yetersiz kanalizasyon sistemi, katı atıkların yok 
edilmesinde güçlükler, sağlıklı insan ve fizik gücünde yetersizliklerin neden 
olduğunu vurgulanmıştır (Ertem, 1999).  

SONUÇ 

Yapılan bu çalışma sonucunda, tarımda çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda 
barındığı ve yaşadığı belirlenmiştir. Çalıştıkları süre içerisinde yaşadıkları 
yerlerin tuvaletlerinin sağlıksız oluşu, banyo ve mutfaklarının yeterli olmayışı, 
yiyeceklerini saklamak için uygun koşullarının bulunmayışı hastalıklara      
karşı risk oluşturmaktadır. Çalışma koşullarından kaynaklı erken teşhis 
yapılarak engellenebilecek hastalık ve rahatsızlıklar ile bulaşıcı hastalıklar, 
yaralanmalar bulunmaktadır. Çoğunluğu sosyal güvencelerinin olmayışı           
ve çalıştıkları arazi dışına çıkma olanaklarının bulunmayışı, yoksulluktan    
dolayı sağlık kuruluşlarına ulaşamamakta ve sağlık bakım hizmetlerinden 
faydalanamamaktadırlar.  

Açık doğa koşullarında ve geniş alanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerde 
çalışan geçici işçilere sağlık hizmeti sunmak kolay olmasa da yoğun işçi 
çalıştıran yörelerde ve dönemlerde bölgedeki I. Basamak sağlık kuruluşları bu 
kişilere gezici sağlık ekipleriyle periyodik olarak bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
etmek ve temel sağlık hizmetlerini vermek amacıyla koruyucu hekimliğe ağırlık 
veren mobil sağlık hizmetleri ulaştırılmalıdır. Hükûmetlerin yerel yönetimlerin 
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ve özel kuruluşlar tarafından yapılan projelerde tarım işçilerinin konaklama 
alanlarının daha dikkatli seçilmesi, sağlıklı içme ve kullanma sularının temin 
edilmesi, hijyenik, tuvalet, banyo ve mutfağın oluşturulması , sağlık hizmetinin 
sunulması, ilk yardım çantalarının bulundurulması sağlanmalıdır.  
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