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Mevsimlik Tarım İşçileri ve Barınma

Arş. Gör. Büşra YILMAZ ERDOĞAN
KTO Karatay Üniversitesi

Mevsimlik tarım işçiliği, tarım ürünlerinin hasat ve çapa dönemlerinde olu-
şan işgücü açığının giderilmesi amacıyla mevsimlik olarak gerçekleştirilen 
işçilik türüdür (Özbekmezci & Sahil, 2004). Yıl içerisinde farklı bölgelerde 
çalışan mevsimlik tarım işçileri; ulaşım, barınma, eğitim, güvenlik, sağlık 
ve toplumsal uyum gibi birçok sorun yaşamaktadır. Mevsimlik tarım işçili-
ği, çiftçi ailelerin kendi topraklarında iş olmadığı dönemlerde ek gelir elde 
etmek üzere başka bölgelerde tarımsal ürünlerin üretiminde çalışması ile 
ortaya çıkmış olsa da günümüzde bir meslek olarak gerçekleştirilmektedir. 
Mevsimlik tarım işçisi olarak faaliyet gösteren bireylerin bir kısmının da-
imî ikametgahı bile bulunmamakta, yıl içerisinde farklı bölgelere çalışmak 
için göç etmektedirler. Bu durum barınma da başta olmak üzere birçok so-
runu beraberinde getirmektedir(Orhan, 2017) . Tarımın yoğun olduğu dö-
nemlerde göç eden tarım işçileri, genellikle erzaklarını ve ikamet ettikleri 
bölgedeki alışkanlıklarını da yanlarında getirmektedir. Aileleri ile birlikte 
çalışacakları bölgeye gelmekte ve kimi zaman hayvanlarını da yanlarında 
getirmektedirler. Çalıştıkları bölgelerde genel olarak barınabilecekleri ha-
zır bir yaşam alanı bulamamaları sebebiyle kendi imkanları ile kurdukları 
çadırlarda yaşamaktadırlar.



7

Mevsimlik tarım işçileri çalışmak için geldikleri bölgelerde sağlıksız koşul-
larda barınmaktadır. Çoğunlukla çarpık yapı olarak adlandırılabilecek ev-
lerde veya çadırlarda yaşayan işçilerin barınakları doğrudan toprak zemin 
üzerine kurulmuş, altyapı gereksinimlerini sağlamayan barınaklardır. İşçi-
ler, banyo ve tuvalet gereksinimleri için sopalar ve bez kullanarak kendi 
imkanlarıyla geçici çözümler oluşturmaktadır. Yerleşim alanları genel ola-
rak elektrik, temiz su ve kanalizasyon imkanlarından mahrum alanlardır 
(Koruk, 2010). 

2017 yılında yayınlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi” 
kapsamında valiliklerce mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştıkla-
rı bölgelerde işçilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekle-
ri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortak kullanım alanları bulunan, 
mevsim koşullarına uygun, güvenli, ekonomik, estetik ve işlevsel mekanlar 
oluşturulması; bu mekanların prefabrik, betonarme veya çelik iskelet sis-
temi ile gerekli büyüklüğü sağlayacak binalar inşa edilerek, elektrik, su ve 
kanalizasyon alt ve üst yapı sorunlarının çözüldüğü geçici yerleşim alanları 
oluşturulması amaç olarak belirtilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 2017). Başba-
kanlık genelgesinde de söz edildiği üzere mevsimlik tarım işçilerinin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için barınma sorunlarına yönelik çözümlerin ge-
liştirilmesi önemlidir. Bu sebeple yapılan çalışmada barınma sorunlarının 
literatür araştırmaları ve yerinde gözlemler sonucunda belirlenmesi ve bu 
sorunlara yönelik mimari projelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Gözlemler ve araştırmalar neticesinde mevsimlik tarım işçilerinin barınma 
ile ilgili yaşadığı sorunların; yerleşke sorunları ve barınma birimi ile ilgili 
sorunlar olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür. Çadırların doğrudan toprak ze-
min üzerine oturması, her birimde yaşayan kişi sayısı, barınma birimleri-
nin malzemesi ve yapım sistemleri barınma birimine dair sorunlar olarak 
gözlemlenirken; mutfak-banyo-wc mekanlarının eksikliği, suya erişim, alt-
yapı gereksinimleri, mahremiyet, elektrik, çöplerin toplanması, güvenlik 
ve ortak sosyal mekan gereksinimleri ise yerleşkeye dair sorunlar olarak 
belirlenmiştir. 
Tasarlanacak olan mimari projelerde grupların bu sorunlara çözüm geliş-
tirirken farklı öneriler sunmaları da beklenmiştir. Tarım işçilerinin yaşam-
larının, aile yapılarının, çocukların eğitimlerinin ve diğer sosyal sorunların 
da göz önünde bulundurulması ve üretilecek her çözümün projede öneri 
olarak sunulabileceği belirtilmiştir. 
Projelerde kullanıcılara kendi kişiselleştirilmiş mekanlarını oluşturma 
imkânı verilirken hazır bir mekâna kolayca yerleşmek de seçenek olarak 
sunulmaktadır. Bazı gruplar bu seçim imkanını kendi projeleri içerisinde 
sunmaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin mahremiyeti sağlama ve sosyal-
leşme amacıyla kendi gruplarını oluşturma alışkanlığının da projelerde 
göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. 
Mekanların toprak zeminler ile bağlantısı her projede düşünülmüş ve çö-
züm üretilmiştir. Bazı projelerde “geleneksel yapım sistemleri kullanılarak 
düşük maliyetli üretim” önerilirken bazı projelerde ise “yeni yapım sis-
temleri ve kolay kurulum” projenin ana fikri olarak öne çıkmaktadır. 
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Esnek ve modüler tasarım imkanının projelerde ele alınmasının, kullanıcı 
sayısına göre büyüyüp küçülebilen mekanlar oluşturma açısından avantaj 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ekolojik ve sürdürülebilir öneriler ise dikka-
te alınması gereken bir diğer avantajdır.
Ayrıca projelerin her biri yerleşke tasarımı için farklı fikirler sunmaktadır.
Projelerde ortaya çıkan tasarım fikirlerinin kısmen veya bütün olarak uy-
gulanabileceği gibi birbirini tamamlayacak biçimde birleştirilerek de kul-
lanılabileceği öngörülmektedir.
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Yapılan teknik gezi ve devamında 
yapılan sunumları baz alarak mev-
simlik tarım işçisi bireylerin yaşam 
alanlarını kendilerinin oluşturmak 
istediği sonucuna vardık. Bu amaç-
la hem yerleşik düzenlerini sağla-
mak hem de esnek mekân ilkesini 
gerçekleştirebilmek için yarı esnek 
mekânlar tasarladık. 70 adet kon-
teyner çadır için vaziyet planı çalışa-
rak platformlu ve sabit zeminli ola-
rak iki farklı mekân türü önerdik. 
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Mevsimlik tarım işçisi bireylerin yer-
leşecekleri alanı ‘benimseme’ ve 
‘çadır kurma’ kavramlarından yola 
çıkarak kendi emekleri ile kurabile-
cekleri bir modüler tasarım geliştir-
dik. Bu tasarım modülü ile mevsim-
lik tarım işçisi bireylerin yaşadıkları 
mekânı yuvaya dönüştürüp konar-
göçer yaşadıkları zaman aralığında 
kendilerini evlerinde hissettirerek 
aidiyet duygularını güçlendirmeyi 
amaçladık. 
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Mevsimlik tarım işçilerinin ve ço-
cuklarının yaşam ortamlarını iyi-
leştirmek, onlar için uygun alanlar 
tasarlayarak yaşam kalitelerini yük-
seltmeyi amaçladık. Tasarladığımız 
yerleşkede esneklik, modülerlik, 
şartlara göre genişleyip değişebi-
lirlik, depolanabilirlik gibi tasarım 
ilkelerimizi oluşturduk. Yerleşkede 
yaşayacak olan mevsimlik tarım işçi-
si bireylerin alışkanlıklarını, gelenek 
ve göreneklerini terk etmeden belli 
bir yaşam standardı yakalamalarını 
hedefledik.
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Tasarımın iskelet yapısını kerpiç ya-
pılar oluşturdu.  Sürdürülebilirliği, 
kerpiç yapı ile aidiyet hissi üzerine 
kurduk. Tasarımda, modern ve kır-
sal mimari dokunun dinamiklerini 
koruyarak yarı sabit yapı ve dönüş-
türülebilir hareketli yapı tercih ettik. 
Mevsimlik tarım işçisi ailelerin sos-
yalleşmesi ve iletişimlerinin güçlen-
mesini hedefledik. Mevsimlik tarım 
işçilerinin geleneksel düzenini boz-
madan daha yaşanabilir alt yapısal 
ve eğitimsel olanak sunacak mekân 
tasarımı amaçladık.
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Mevsimlik tarım işçilerinin kendi im-
kânları ile tercih ettiği ve alışılagel-
miş çadır kültürünü günümüz tek-
nolojisi ile harmanlayarak, maliyeti 
minimum oranda olacak şekilde bir 
yerleşke tasarladık. Modülleri hare-
ketli tasarlayarak, mevsimlik tarım 
işçisi bireylerin alışageldikleri davra-
nışlarını değiştirmemeyi amaçladık.  
Mevsimlik tarım işçisi bireyler mo-
düllerini kendileri kurabilecek böy-
lece sürece dâhil olacaklardır. 
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