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Öz: Dünya genelinde işgücü göçü, genellikle geri kalmış veya gelişmekte olan Güney ülkelerinden, gelişmiş Kuzey
ülkelerine yönelik gerçekleşmiştir. Ancak son 20-30 yıldır işgücü göçü, klasik yönünü değiştirmiş ve çok daha karmaşık
hale gelmiştir. Türkiye genellikle göç veren bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu
gereği Doğu ve Batı ile Kuzey ve Güney arasında bir kavşak noktasında olması ve gelişen ekonomisi sebebiyle bu
göçmenler için bir umut kaynağı olmuştur. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eski Doğu Bloku ülkelerinin
ekonomilerinin yaşadığı geçiş süreci, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve savaşlar ile Afrika ülkelerindeki geri kalmışlık
sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra Türkiye, bu bölgelerden işgücü göçü alan bir ülke haline dönüşmüştür. Kısacası 1990’lı
yıllardan itibaren, dünya genelindeki göç ağında, Güney-Güney yönlü göç hareketlerinin de önem kazandığını
söylememiz mümküdür. İşgücü göçmenleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde çoğu zaman kaçak
olarak işgücü piyasasına katılmışlardır. Şehirlerde çalışan bu yabancı çalışanlar dışında Türkiye’nin, özellikle sınır
illerindeki kırsal alanlarında, tarım sektöründe kaçak olarak çalışan yabancı işçiler de bulunmaktadır. Tarım sektöründe
yabancı işçilerin çalışması, Türkiye için oldukça yeni bir gelişmedir. 2011 yılından sonra da Suriye’deki iç savaştan
kaçıp, Türkiye’ye sığınan çok sayıda Suriyeli sığınmacıdan bir kısmı da, Hatay ilindeki tarım alanlarında kayıt dışı olarak
çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, Suriyeli sığınmacılar, Hatay ili, Tarım, Zeytincilik.
Abstract: International labour migration is usually supposed to move from “underdeveloped” or “developing” countries
in the global South to “developed” countries in the global North. However, this orthodox notion of labour migration,
however inaccurate in the past, has been increasingly challenged during the last three decades. Turkey used to be
regarded as an emigration country, but since the 1990s it has become a country that receives migrants of different
national origins. The reasons for this shift include: Turkey’s geographical position (as a crossroads between East and
West and between North and South); its recent economic development; the economic transition period of the old Eastern
Bloc countries following the collapse of the Soviet Union; and the conflicts and wars in the Middle East and African
countries. As such, since the 1990s, South-South migration has risen in importance for Turkey, as it has for migration
networks in other parts of the globe. Labour migrantshave found (mainly irregular) employment particularly in Istanbul
and other large Turkish cities. Foreign migrant labour in the agricultural sector in Turkey is a quite recent phenomenon.
Since 2011, a substantial number of refugees escaping from the Syrian civil war work irregularly in the agricultural areas
of Hatay province
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1.Giriş
Uluslararası Göç Örgütünü’nün (IOM) verilerine göre 2013 yılında Dünya genelinde 105 milyon kişi
çalışmak amacıyla doğduğu ülkeden başka bir ülkeye göç etmiştir. Bu işgücü göçmenlerini başka bir ülkede
iş aramaya iten sebeplerin başında, ülkelerinde yaşadıkları işsizlik ve gelir yetersizliği gibi ekonomik sıkıntılar
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gelmektedir. Bu işgücü göçmenlerinin önemli bir kısmı, gittikleri ülkelerde yasal olmayan bir şekilde yani
kaçak çalışmayı da göze almaktadırlar. Dünya genelinde işgücü göçü, genellikle geri kalmış veya gelişmekte
olan Güney ülkelerinden, gelişmiş Kuzey ülkelerine yönelik olmuştur. Ancak son 20-30 yıldır işgücü göçü
klasik yönünü değiştirmiş ve çok daha karmaşık hale gelmiştir (Massey ve Taylor, 2004: 11; Castles ve Miller,
2009: 10; Cohen ve Sirkeci, 2011: 35). Türkiye genellikle göç veren bir ülke olarak değerlendirilmektedir.
Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra eski Doğu Bloku ülkelerinin ekonomilerinin yaşadığı geçiş
süreci, Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve savaşlar ile Afrika ülkelerindeki geri kalmışlık sebebiyle 1990’lı
yıllardan sonra Türkiye, bu bölgelerden işgücü göçü alan bir ülke haline dönüşmüştür (Mutluer, 2003: 2).
Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu gereği bir kavşak noktasında olması ve gelişen ekonomisi sebebiyle bu
göçmenler için bir umut kaynağı olmuştur. Bu göçmenler; başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük
şehirlerinde çoğu zaman kaçak olarak işgücü piyasasına katılmışlardır (Erder, 2007: 36). Şehirlerde çalışan bu
yabancı çalışanlar dışında Türkiye’nin, özellikle sınır illerindeki kırsal alanlarında, tarım sektöründe kaçak
olarak çalışan yabancı işçiler de bulunmaktadır. Kırsal kesimdeki bu işgücü göçmenleri, şehirlerdeki işgücü
göçmenlerine göre daha az görünür olduklarından, daha az dikkati çekmektedirler. Yabancı işgücü göçmenleri,
Türkiye’nin çok farklı coğrafi bölgelerindeki tarım sahalarında çalışmaktadır. Örneğin Türkiye’nin Doğu
Karadeniz Bölümünde fındık yetiştiriciliğinde ve çay yetiştiriciliğinde Gürcü tarım işçileri ve yine Türkiye’nin
batısında yer alan Marmara Bölgesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye ile ortak kültürel bağları
olan Orta Asya’daki Cumhuriyetlerden ve Bulgaristanlı Türklerden olan hayvan bakıcıları çalışmaktadır. 2011
yılından sonra da Suriye’deki iç savaştan kaçıp, Türkiye’ye sığınan çok sayıda Suriyeli sığınmacıdan bir kısmı
da, Hatay ilindeki tarım alanlarında kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Kendileriyle ilgili resmi istatistiklerin
bulunmadığı, kayıtdışı ve izinsiz çalışan bu yabancı işçiler, daha çok medyada haberlere yansımaktadırlar. Bu
araştırmada Hatay ilindeki tarım alanlarında, özellikle zeytin ziraatında çalışan Suriyeli sığınmacılar
incelenmeye çalışılmıştır.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, 2011 yılından itibaren ülkeleri Suriye’de başlayan savaş sebebiyle Hatay iline
sığınan ve zeytin yetiştiriciliğinde çalışmaya başlayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili coğrafi bir değerlendirme
yapmaktır. Araştırmada ayrıca Suriyeli sığınmacıların bu zorunlu göçünün, Hatay iline olan sosyal, ekonomik,
kültürel ve mekânsal etkilerinin incelenmesi de amaçlanmıştır.
Yöntem
Suriye’deki savaş sebebiyle Hatay iline doğru yönelen sığınmacı akınının, çalışma sahasına etkisini
ve sığınmacıların durumunu daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için araştırma sahasında 2014 yılının Nisan
ayında arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Hatay ilindeki arazi çalışması esnasında zeytin yetiştiriciliğiyle
ilgili ayrıntılı bilgiler elde etmek için kamu ve sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üreticiler ile
bölgede yabancı işçileri oluşturan Suriyeli sığınmacılarla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı
literatür gözden geçirilmiş, istatistiki veriler konusunda FAO, TÜİK ve Hatay Tarım İl Müdürlüğü, DOAKA
(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı)’ nın verilerinden ve raporlarından faydalanılmıştır.
Çalışmanın birinci kısımında, araştırma sahasının coğrafi konumu, yerleşme tarihi ve günümüzdeki
nüfusu hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci kısmında; Türkiye’nin Dünya zeytin yetiştiriciliğindeki yeri ve
önemi ile Hatay ilinde yapılan zeytin yetiştiriciliğinin Türkiye zeytin yetiştiriciliğindeki yeri ve önemi
incelenmiş ve bu konularda değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın üçüncü kısmında ise, Hatay ilinin
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nüfus özellikleri, çalışma sahasını etkileyen nüfus hareketleri incelenmiştir. Dördüncü kısımda, araştırma
sahasında Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yerleştiği bölgelerden biri olan Hatay ilinin Altınözü ilçesinde
zeytin yetiştiriciliği ve Suriyeli sığınmacıların tarım sektöründe çalışmaları üzerine odaklanılmıştır.
1.1. Araştırma bölgesinin coğrafi konumu
Araştırma bölgesi olan Hatay ili, Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyısında ve ülkenin en güneyinde yer
almaktadır. Türkiye’nin coğrafi bölgelere bölünüşüne göre ise Hatay ve çevresi, Türkiye’nin Akdeniz
Bölgesinin Adana Bölümünde, Hatay-Maraş Yöresinde bulunmaktadır (Darkot, 1968: 121). Toprakları kuzey
ve güney yönlü uzanan Hatay ilinin, batısında Akdeniz, güneyinde ve doğusunda Suriye, kuzeybatısında
Adana ili, kuzeyinde Osmaniye ili ve kuzeydoğusunda ise Gaziantep ili bulunmaktadır. İlin genel yüzölçümü
5.542 km²’dir. Hatay, ilin geneline verilen isimdir. Hatay ilinin idari merkezi ise Antakya şehridir. Bu
araştırmada Hatay ilinin geneliyle ilgili bilgiler verilir iken Hatay ismi, ilin merkez şehriyle ilgili bilgiler verilir
iken Antakya ismi kullanılacaktır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma sahasının lokasyon haritası

Hatay ili 15 ilçeden oluşmaktadır. Bunlar; Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin,
Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçeleridir. Bu ilçelerden Erzin,
Dörtyol, İskenderun ve Samandağ Akdeniz kıyısındaki kıyı ovalarında yer alırken, Antakya, Defne, Kırıkhan,
Reyhanlı, Kumlu ve Hassa ilçeleri Antakya-Kahramanmaraş Graben sahasında, Altınözü ve Yayladağı ilçeleri
Kuseyr Platosunun sathında, Belen ilçesi ise Amanos Dağlarında bir geçit noktasında yer almaktadır.
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1.2. Araştırma bölgesinin yerleşme tarihi
Hatay ilinde yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen bulgular, M.Ö. 100.000-40.000 yılları
arasında tarihlenmiştir. Buna göre araştırma sahasının, Orta Paleolitik Dönemden itibaren kesintisiz olarak
yerleşime sahne olduğu belirlenmiştir (Tekin, 2000: 1). Antakya şehri, M.Ö 300 yılında I. Seleukos
Döneminde Antiocheia ismiyle kurulmuştur (Owens, 2000: 80). Şehir, Roma İmparatorluğu döneminde, Roma
ve İskenderiye’den sonra İmparatorluğu’nun en önemli ve en kalabalık üçüncü büyük şehridir. Aynı dönemde
Antiocheia, Asya Eyaletinin de merkezidir. Avrupa, Anadolu, Batı Asya, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da
kurulmuş bulunan devletler, Antakya şehrini ve çevresini egemenliklerinde tutmak için tarih boyunca rekabet
içerisinde olmuşlardır. Bu sebeble bu kadim şehir, dönem dönem istilâlardan dolayı yıkılmış ve sonrasında da
yeniden kurulmuştur. Antakya ve çevresi aynı zamanda tektonik olarak da hareketli bir sahada yer aldığından
dolayı şehir, depremler tarafından da tahrip edilmiş ve sonrasında onarımlarla yeniden ayağa kaldırılmıştır.
Antakya şehri, eski Antiocheia şehrinin kurulduğu sahada günümüzde yer alan şehirdir. Ancak şehir,
yerleşim sahasını ovaya doğru genişletek kapladığı alanı büyütmüştür. Antakya şehri, Asi Nehri’nin iki
yakasında ve Habib-i Neccar Dağı’nın eteklerinde yayılış göstermektedir. Asi Nehri, araştırma sahasının en
önemli akarsuyudur. Lübnan Dağları’ndan doğup, Suriye topraklarını geçerek, Eşrefli yerleşmesi yakınlarında
Türkiye topraklarına giren Asi Nehri, Amik Ovasından ve daha sonra Antakya şehrinin içinden geçerek,
Samandağ’da kıyı bölgesinde Akdeniz’e katılmaktadır.
Türkiye’nin güneyinde doğu batı doğrultusunda uzanan Toros Dağlarının bir uzantısı olan Amanos
Dağları, Akdeniz’in kıyıları ile iç kesimler arasında kuzey-güney doğrultusunda bir set oluşturmaktadır.
Amanos Dağları, doğusunda ve batısında yer alan fayların etkisiyle horst yapısında yükselmiş dağlardır.
Dolayısıyla bu dağların doğusunda, tabanında Amik Ovasının yer aldığı Antakya-Maraş Grabeni
bulunmaktadır. Bundan hareketle, araştırma bölgesindeki yeryüzü şekillerinin oluşumunda Ölü Deniz Fay
Zonu ile farklı aşınım ve birikim süreçlerinin etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Bundan dolayı Hatay
ilinde; Amanos Dağları, Amik Ovası, Asi Nehri Vadisi, Kuseyr Platosu ve Kel Dağı gibi çok farklı yeryüzü
şekilleri dağılış göstermektedir. Bölgenin sakinleri, bu farklı topoğrafik ünitelerde çok sayıda yerleşme
kurmuşlardır. Farklı topoğrafik şekiller, aynı zamanda araştırma sahasında insanların farklı ekonomik
faaliyetlerle de uğraşmalarını sağlamaktadır (Akova Balcı, 2009: 51). Alçak sahalarda daha çok bitkisel
üretimin yapıldığı tarımsal faaliyetler ile ticari faaliyetler ön planda iken, yüksek sahalarda ise hayvancılık
hakim ekonomik faaliyettir (Çalışkan, 2002; Özşahin, 2014).
Hatay ve çevresinin sahip olduğu topografya, iklim, toprak ve su kaynakları gibi doğal çevre şartlarının
insan faaliyetleri için elverişli olması, bölgede yerleşim tarihinin çok eski dönemlere kadar inmesine imkân
vermiştir. Bunun dışında Hatay ve çevresinin coğrafi konumu da insanların bu sahada toplanmasını
sağlamıştır. Çünkü Hatay ve çevresi, kuzeyde yer alan Avrupa, Balkanlar, Anadolu, Kafkasya, Asya’nın
doğusu ve merkezi kısımlarıyla ile güneyde yer alan Mezopotamya, Arap Yarımadası, Mısır ve Kuzey
Afrika’yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği bir sahada yer almaktadır. Ayrıca Hatay ve çevresi, Akdeniz’in
doğusunda yer alan İskenderun, Mersin, Samandağ gibi limanların yakınında bulunmaktadır. Bu limanlar,
Akdeniz’in doğusunu, Akdeniz’in kuzeyi, batısı ve güneyi ile ayrıca dünyanın diğer bölgeleriyle de
bağlamaktadırlar.
Asi Nehri zaman içerisinde yatağını alüvyonlarla doldurmadan önce, gemiler Akdeniz’in doğusundaki
eski limanlar olan El Mina ve Seleukeia Pieria’ya, küçük tekneler ise Antiocheia şehrine kadar
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ulaşmaktaydılar. Tüm bunlardan hareketle, Hatay ve çevresinin, sadece kara yoluyla değil, aynı zamanda deniz
yoluyla da Doğu ve Batı dünyasını birbirine bağlayan bir coğrafi konuma sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Beşeri Coğrafya bakımından Hatay, kuzey ve doğu etkilerini güneye nakleden bir köprübaşıdır
(Alagöz, 1945: 210).
Hatay ve çevresi, İlkçağ’da olduğu gibi, Roma Döneminde, İslâm (Arap) Döneminde, Bizans
Döneminde, Selçuklular Döneminde, Haçlılar Döneminde, Memlüklüler Döneminde ve Osmanlı Döneminde
önemini koruyan bir coğrafi bölge olmuştur. Yukarıda belirtilen tüm sebeblerden dolayı Hatay ve çevresi, hem
tarih öncesi hem de tarihi devirlerde önemli bir yerleşim bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
I. Dünya Savaşından önce Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları içinde yer alan Hatay ve çevresi,
savaş sonunda Fransızlara verilmiştir ve bölgede Fransız mandası kurulmuştur. 1921 yılında Türkiye ile Fransa
arasında imzalanan Anlaşma ile Hatay ve çevresi, Suriye sınırları içinde kalmıştır. 1938 yılında bağımsız Hatay
Devleti kurulmuş ve yapılan referandum sonucunda alınan karar gereği Hatay Devleti 23 Temmuz 1939
tarihinde Türkiye topraklarına katılmıştır (Tekin, 2000: 225; Y
orulmaz, 1998: 246).
2. Dünya zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye’nin yeri ve önemi
Zeytin ağacı, Akdeniz ikliminin görüldüğü sahaların yani Akdeniz Bölgesinin en karakteristik bitkisi
ve aynı zamanda bu bölgenin medeniyet sembolüdür. Zeytin ziraatı ise bu sahadaki en eski ve geleneksel
ziraattır (Tanoğlu, 1968: 218). Zeytin ve zeytinyağı, önemli birer besin kaynağıdır. Bunun dışında eski
çağlarda zeytinyağı aynı zamanda önemli bir aydınlatma aracı, sabun yapımının ana hammaddesi, Rum
ateşinin ana hammaddesi olması sebebiyle de bir savaş aracıydı (Tabak, 2009: 198). Pek çok araştırmacıya
göre zeytinin anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesini de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güneybatı
Asya’dır. Zeytinin bu sahadan, Anadolu üzerinden, Akdeniz ile Ege Denizindeki adalar yoluyla Yunanistan’a,
İtalya’ya ve İspanya’ya ulaştırıldığı varsayılmaktadır.
FAO’ya göre Dünya’da 41 ülkede zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Akdeniz ikliminin etkili olduğu
bölgelerde ekolojik ortamını bulan zeytin ağacı, Akdeniz ülkelerinin tamamında yetiştirilmektedir. Zeytin ve
zeytinyağı, günümüzde de ekonomik değeri yüksek olan bir tarım ürünüdir. Zeytin, sayıları 20’ye yakın olan
hem Kuzey hem de Güney Akdeniz ülkelerinin tarım sektöründe temel gelir kaynaklarından bir tanesini
oluşturmaktadır.
FAO’ya göre günümüzde Dünya genelinde üretilen zeytinin yaklaşık olarak %90’ı yağlık, %10’u sofralık
olarak değerlendirilmektedir. Dünya’da zeytin yetiştiriciliğinde ve dış ticaretinde önde gelen ülkeler; İspanya,
İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Türkiye de Dünya genelinde zeytin
yetiştiriciliğinde önemli bir ülkedir. Son dönemlerde ise Suriye, Fas, Tunus, Mısır ve Portekiz gibi ülkelerde
zeytin yetiştirilen alanlar genişletilmiş ve üretim artışı sağlanmıştır. Ayrıca İsrail ve Avustralya gibi ülkelerde
de zeytin yetiştiriciliğinin ve ihracatının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
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Çizelge. 2013 yılında Dünya genelinde zeytin üretiminde önde gelen ülkelerde
zeytin dikili alanlar (ha).
ÜLKELER

SIRA NO

ALAN (ha)

1

İspanya

2.507.000

2

Tunus

1.822.820

3

İtalya

1.146.863

4

Fas

922.235

5

Yunanistan

918.100

6

Türkiye

861.070

7

Suriye

697.442

8

Portekiz

351.771

9

Cezayir

348.196

10

Mısır

11

Diğer ülkeler

61.711
706.385

TOPLAM

10.343.593

Kaynak: FAOSTAT, 2013

FAO’ya göre 2013 yılında Dünya genelinde 10 milyon hektarın üstünde (10.343.953 hektar) zeytin
dikili alan mevcuttur. Bu zeytinliklerin %90’ı Akdeniz ülkelerinde yer almaktadır. Zeytin dikili alanlar
bakımından Dünya’da ilk beş ülke sırasıyla; İspanya, Tunus, İtalya, Fas ve Yunanistan’dır (Tablo 1). 2013 yılı
itibariyle Türkiye, 861.070 ha. zeytin dikili alan ile Dünya genelinde 6. sırada, zeytin üretimi bakımından ise
Dünya genelinde 4. sırada yer almaktadır (Çizelge 1 ve Çizelge 2).
2013 yılında dünya genelinde 21.778.774 ton zeytin üretilmiştir. Dünya’da zeytini en fazla yetiştiren
ülkelerin, 2013 yılındaki üretimlerine ait FAOSTAT verileri Tablo 2’de yer almaktadır. Dünya’da zeytin
üretim miktarı bakımından önde gelen ilk beş ülke; 9.250.000 ton ile İspanya, 2.940.545 ton ile İtalya,
1.917.623 ton ile Yunanistan, 1.676.000 ton ile Türkiye ve 1.181.675 ton ile Fas’tır. (Tablo 2).
TÜİK verilerine göre ise 2015 yılında Türkiye’de 171.991.768 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.
Bunların 116.991.768 yağlık zeytin ağacı, 55.843.278 adedi ise sofralık zeytin ağacıdır. 2015 yılında
Türkiye’de toplam zeytin üretimi 1.700.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de zeytin üretiminin
1.300.000 tonu yani %76,4’ü yağlık zeytinden, 400.000 tonu yani %23,6’sı ise sofralık zeytinden
oluşmaktadır.
Ancak belirtilmesi gereken önemli bir husus, Türkiye’nin Dünya genelinde zeytin üretiminde 4. sırada
ve zeytin dikili alanlar bakımından 6. sırada yer almasına karşılık, ülkemizin zeytincilik sektöründe; kalite,
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pazarlama, standartlar, üretim teknolojileri vb. gibi konularda bir takım sorunlar yaşandığıdır. Bu nedenle
Türkiye’de yetiştirilen zeytinlerden hem gereği kadar katma değer yaratılamamakta hem de dünya zeytin
pazarının gelirinden Türkiye istediği payı alamamaktadır.
Çizelge 2. 2013 yılında Dünya genelinde zeytin yetiştiriciliğinde önde gelen ülkelerde
zeytin üretimi (Ton).
ÜLKELER

SIRA NO

ÜRETİM (TON)

1

İspanya

9.250.000

2

İtalya

2.940.545

3

Yunanistan

1.917.623

4

Türkiye

1.676.000

5

Fas

1.181.675

6

Tunus

1.100.000

7

Suriye

842.098

8

Portekiz

651.741

9

Cezayir

578.740

10

Mısır

541.790

11

Diğer ülkeler
TOPLAM

1.098.562
21.778.774

Kaynak: FAOSTAT, 2013

2.1. Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde zeytin yetiştiriciliği, zeytin yetiştirilen sahalar ve
zeytin üretimi
Türkiye genelinde zeytin ağacının en fazla bulunduğu ve zeytin üretiminin en fazla yapıldığı coğrafi
bölge Ege Bölgesidir. Ege Bölgesini, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Bölgesi izlemektedir
(Yaman Kocadağlı ve Kocadağlı, 2011: 418). Araştırma sahası, ülkemizde zeytin yetiştiriciliğinin en fazla
yapıldığı bölge olan Ege Bölgesinden sonra gelen Akdeniz bölgesinde yer almaktadır.
NUTS 2 sınıflandırmasına göre belirlenmiş olan Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi; Hatay, Osmaniye
ve Kahramanmaraş illerinden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2015 yılı itibariyle
Doğu Akdeniz Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde) zeytin dikili alanlar 729.141
dekardır. Bölgede 2015 yılında, 242.236 ton zeytin yetiştirilmiştir. Bölgenin zeytin üretim miktarının Türkiye
toplam zeytin üretimi içerisindeki payı %14,2’dir. Doğu Akdeniz Bölgesi içinde zeytin dikili alanlar en fazla
Hatay ilinde yer almaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesindeki zeytin dikili alanların %75’i Hatay ilinde, %15’i
Osmaniye ilinde, %10’u ise Kahramanmaraş ilindedir.
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2.2. Hatay ilinde zeytin yetiştiriciliği, zeytin yetiştirilen sahalar ve zeytin üretimi
Araştırma sahası olan Hatay ilinde zeytin ziraatının tarihi çok eski dönemlere kadar inmektedir. Çok
sayıda ve farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Hatay ve çevresinde zeytin, tarih boyunca yetiştirilen
ürünlerin başında gelmiştir. Bölgedeki zeytin yetiştiricileri, yöreye uyum sağlamış ve yörede yüzyıllardır
yetiştirilen zeytinlerin ziraatı konusunda önemli bir bilgi birikime sahiptirler.
Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin çeşitleri bakımından oldukça zengindir. Özellikle Hatay ilinde yöreye
özgü zeytin çeşitleri de yetiştirilmektedir. Bunlar; Savrani, Halhalı, Karamani, Sarı Haşebi, Topak, Kargaburun
gibi zeytin çeşitleridir. Kahramanmaraş ve Osmaniye İllerinde ise Kilis Yağlık, Nizip Yağlık ve Gemlik tipi
zeytin çeşitlerinin ziraatı yapılmaktadır.
TÜİK’in 2015 verilerine göre Hatay ilinde zeytinliklerin toplam alanı 516.004 dekardır. Bu alanın
423.993 dekarına yani %82,2’sine yağlık zeytin, 92.011 dekarına yani %17,8’ine sofralık zeytin dikilidir.
Hatay ilinde toplam zeytin ağacı sayısı ise 14.882.086 adettir. 2015 yılında Hatay ilinde 177.703 ton zeytin
yetiştirilmiştir. Bu üretimin, 151.768 tonu yani %85,4’ü yağlık, 25.935 tonu yani %14,6’sı ise sofralık
zeytindir. İstatistiki verilerden de anlaşılacağı üzere Hatay ili genelinde daha çok yağlık zeytin yetiştiriciliği
yapılmaktadır.
Hatay Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre ilde 92 adet zeytinyağı işletme tesisi bulunmaktadır. Hatay
ilinde Tarım İl Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 92 işletmeden 83’ünün üretim kapasitesi yılık olarak 1125
tondur. Yıllık kapasitesi 2250 ton olan ise sadece 3 işletme bulunmaktadır. İl genelindeki zeytinyağı işleme
tesislerinin eski tip makinelerle üretim yapanlarının büyük çoğunluğu 30 ton/gün zeytin işleme kapasitesine
sahiptir. Yeni sistem makinelerle üretim yapanların kapasiteleri ise 60-80 ton/gün arasında değişmektedir.
Hatay ilinde daha önce yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan pamuk ve buğdayın satış fiyatları, uzun
yıllar boyunca çiftçiler tarafından beklenen düzeyin altında seyretmiştir. Bundan dolayı araştırma bölgesindeki
çiftçiler, yetiştiriciliğinden daha fazla gelir elde edecekleri ürünlerin ziraatına ağırlık vermeye başlamışlardır.
2005 yılından sonra devlet tarafından, sertifikalı zeytin fidanlarıyla kurulan zeytinlikler için yapılan
desteklemelerin de etkisiyle Hatay ilinde zeytin dikili alanlar artmıştır. Araştırma bölgesindeki zeytin
yetiştiricileri, mazot ve gübre için devlet desteği almaktadırlar. Ayrıca yetiştiriciler, zeytinin sıkılarak
zeytinyağ haline getirildiğini belgeledikten sonra da devlet destiği alabilmektedirler.
Araştırmanın ikinci kısmında, Dünya zeytin yetiştiriciliğinde Türkiye’nin yeri ve önemi ile Hatay
ilinde yapılan zeytin yetiştiriciliğinin Türkiye zeytinciliğindeki yeri ve önemi hakkında bilgiler verilmiştir.
Bundan sonraki üçüncü kısımda ise, araştırma sahasının nüfusu ve bölgeyi etkileyen nüfus hareketleri, 2011
yılından itibaren Suriye’deki iç savaştan kaçan ve Hatay iline sığınan Suriyeli sığınmacıların, Hatay iline olan
sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal etkileri üzerinde durulacaktır.
3.Araştırma sahasının nüfusu ve bölgeyi etkileyen nüfus hareketleri
TÜİK verilerine göre 2015 yılında Hatay ilinin toplam nüfusü 1.533.507 kişidir. Hatay ilinin sakinleri,
ağırlıklı olarak tarım, ticaret, küçük ve orta ölçekli sanayi faaliyetleri ve son yıllarda turizm faaliyetleriyle
uğraşarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Hatay ilinde, zeytin yetiştiriciliğinde Suriyeli sığınmacıların en fazla
çalıştığı ilçelerden biri olan Altınözü ilçesinin 2015 yılındaki nüfusu ise 60.743 kişidir. 2013 yılında Antakya
şehrinin yani Hatay ilinin merkez şehrinin nüfusu 347.947 kişidir. 2012 yılı nüfus istatistiklerine göre Altınözü
ilçe merkezinin nüfusu ise 7.399 kişidir. 2012 yılında Altınözü ilçesinin köylerinin toplam nüfusu ise 51.770
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kişidir. Diğer bir ifadeyle 2012 yılı nüfus değerleri incelendiğinde, Altınözü ilçesinin nüfusunun %12,5’i şehir
merkezinde, %87,5’i ise kırsal alanda yaşadığı görümektedir. Bu nüfus verilerine ve arazi çalışmasında yapılan
gözlemlere göre, Altınözü ilçesinin nüfusunun büyük oranda kırsal bir karakter taşıdığını ve tarımsal
faaliyetlerin en önemli ekonomik faaliyet olduğunu söylemek mümkündür.
Coğrafi konumu itibariyle Hatay ve çevresinin, Ortadoğu ülkelerine yakın olması, bu ülkelere Hatay
havaalanından direkt uçuşların olması, Hataylıların çoğunun Arapça biliyor olması, yöre sakinlerinden
özellikle de erkek nüfusun bir bölümünün çalışmak amacyla Ortadoğu ülkelerine gitmesini kolaylaştırmıştır.
Ancak savaş öncesinde Suriye’den Hatay’a çalışmak için işçilerin gelmesi söz konusu değildi. İki ülke arasında
daha çok ticari faaliyetler ve karşılıklı kısa süreli ziyaretlere dayanan turistik faaliyetler öndeydi.
3.1. 2010 yılından sonra Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerin Türkiye ile Hatay iline olan
etkileri
Suriye’de başlayan savaşın, araştırma sahasına etkisinin daha iyi anlaşılması için Türkiye-Suriye
sınırının özelliklerinden ve bu sınırın Hatay ili topraklarındaki sınır kapılarından kısaca bahsedilecektir.
Türkiye ile Suriye arasındaki kara sınırı 877 km.’dir. Bu sınır, Türkiye ile komşuları arasında bulunan kara
sınırlarının en uzun olanıdır ve Türkiye’nin kara sınırlarının % 31,8’ini oluşturur. Bu sınır üzerinde 10 adet
sınır kapısı mevcuttur. Türkiye - Suriye kara sınırı, Türkiye’nin Hatay, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep
ve Kilis illerinin topraklarından geçmektedir. Suriye ile sınırı bulunan iller arasında Hatay, 276,9 km. yani iki
ülke arasındaki kara sınırının toplam %31,5’yle en uzun kara sınırına sahip ildir. Hatay İlinde, Türkiye-Suriye
sınırı üzerinde dört tane sınır kapısı bulunmaktadır. Bunlar; Islahiye Sınır Kapısı, Cilvegözü Sınır Kapısı,
Karbeyaz (Yiğitoğlu) Sınır Kapısı ve Yayladağı Sınır Kapılarıdır.
2010 yılında Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika ülkelerinde, Arap Baharı adıyla anılan ve odağında
değişim isteği bulunan toplumsal hareketler ortaya çıkmıştır. Sonrasında Suriye’de, günümüzde de halen
devam etmekte olan iç savaş başlamıştır. Bundan sonraki süreçte Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin siyasi
coğrafyasında önemli gelişmelere ve değişimlere neden olan olaylar meydana gelmiştir. Dünyanın bu sıcak
noktasıyla komşu olan Türkiye de kuşkusuz bu olaylardan fazlasıyla etkilenmiştir.
Suriye’deki iç savaş başlamadan önce, Türkiye ile Suriye arasında ticari ve turistik faaliyetler ön
plandaydı. Bölgede günübirlik vizesiz giriş çıkışların yapılabilmesi, turizm faaliyetlerini de canlandırmıştı.
Hatta sınırın iki tarafında yaşamakta olan akrabalar, dinî bayramlarda sınırı serbest bir şekilde geçerek,
birbirlerini ziyaret edebiliyorlardı.
Komşu ülke Suriye’de başlayan iç savaş, Hatay ilinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal olarak
derinden etkilemiştir. Savaşla birlikte iki ülke ve sınırın iki tarafındaki bölgeler arasında ticari ve turistik
faaliyetler sona ermiştir. Sınır bölgesinde yer almasından dolayı Hatay ve çevresinin önemli gelir
kaynaklarından bir tanesini oluşturan sınır ticareti diğer bir ifadeyle sınır ekonomisi de savaştan dolayı büyük
bir çöküntüye uğramıştır.
Bununla birlikte araştırma bölgesini derinden etkileyen en önemli gelişme, savaştan kaçan çok sayıda
sığınmacınin Hatay iline sığınmasıdır. Hatay ile birlikte Türkiye – Suriye sınırında yer alan Kilis, Gaziantep,
Şanlıurfa ve Mardin gibi illerine, sonrasında da Türkiye’nin diğer illerine çok sayıda Suriyeli sığınmacı
gelmiştir. Günümüzde Türkiye’ye Suriyeli sığınmacıların gelişi devam etmektedir. UNHCR’ye göre 2016 yılı
Eylül itibariyle Dünya genelindeki Suriyeli sığınmacıların sayısı 4.795.648 kişiye, Türkiye’deki kayıtlı
Suriyeli sığınmacıların sayısı ise 2.733.655 kişiye ulaşmıştır. Dünya genelindeki Suriyeli sığınmacıların
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%57’si yani yarısından fazlası Türkiye’de bulunmaktadır (UNCHR, 2016).
Türkiye-Suriye sınırında bulunan Hatay ilini derinden etkileyen en önemli gelişme, savaştan kaçan
204.735 Suriyeli sığınmacının (2014 verilerine göre 190.000 kamp dışında ve 14.735 kamplarda) Hatay iline
yerleşmesidir (Erdoğan, 2015: 39). Suriyeli sığınmacılar, AFAD ve UNHCR tarafından Hatay ilinde bulunan
5 adet geçici barınma merkezi (Altınözü 1, Altınözü 2, Altınözü Apaydın, Yayladağı 1 ve Yayladağı 2)
yerleştirilmişlerdir. Sığınmacıların büyük bir çoğunluğu kampların dışında Antakya şehrinde, Hatay İlinin
diğer ilçelerinde ve köylerinde barınma ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla çözmeye çalışmışlardır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2013 yılında Suriyeli sığınmacılarla
yapılan anket araştırmasının sonuçlarına göre; Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların çoğu Suriye’nin, SuriyeTürkiye sınırına yakın olan bölgelerinden gelmektedir. Bu bölgeler aynı zamanda çatışmaların da yoğun
olduğu bölgelerdir.
Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin 35,7%’i Halep’ten, 20,9 %’i İdlip’den, 10,9 %’u, Rakka’dan,
9,2 %’u Lazkiye’den, 7,5 %’u Hama’dan, Hasiçi (5,4 %), Deyrizor (3,9 %), Şam (3,8 %), Humus (1,7 %),
Süveyde (0,4 %), Dera (0,3 %), Kuneytire (0,1 %) ve Tartus (0,1 %) gibi yerleşmelerden gelmişlerdir. Suriyeli
sığınmacıların büyük bir bölümü, sığınmak için başka bir ülke yerine Türkiye’yi tercih etmelerinin nedeninin
coğrafi yakınlık ve ulaşım kolaylığı olduğunu belirtmişlerdir.
Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların yaklaşık %36’sı Türkiye’nin 10 şehrinde bulunan 20 adet
kampa yerleştirilmiştir. Sığınmacıların % 64’ü ise kampların bulunduğu 10 şehir de dâhil olmak üzere, diğer
şehirlerde kampların dışına yerleşmiştir. Kampların bulunduğu 10 şehir, genellikle Türkiye - Suriye sınırının
yakınında, Türkiye’nin güney ve güneydoğusunda yer almaktadır. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılardan kamp
dışında olanların yaklaşık % 45’inin AFAD’a kaydı bulunmakta ve yaklaşık %20’sinin de oturma izni
bulunmaktadır.
Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların %42’si ile kamp dışında yaşayanların % 45’i,
19-54 yaş grubundadır. Bu nüfus grubu faal nüfus grubudur ve diğer bir ifadeyle çalışma çağındaki nüfustur.
Hatay ilindeki Suriyeli sığınmacıların kamp içindeki erkeklerin %52’si ve kadınların %48’i ile kamp
dışındakilerin erkeklerin %42’si ve kadınların %45’i 19-54 yaş grubundadır (AFAD, 2014: 60). AFAD
tarafından yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de işgücü piyasasına
katılmayı istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların büyük bir bölümü,
Türkiye’ye geldikten sonra bir iş aramış olduklarını belirtmişlerdir. Kamplarda yaşayan erkek sığınmacıların
yaklaşık %49’u ve kamplarda yaşayan kadın sığınmacıların yaklaşık %64’ü bir iş aradıklarını belirtmiştir.
Kamp içinde yaşayan, iş aramış olan kadınların yüzdesinin erkeklerden önemli derecede daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Kamp dışındaki sığınmacıların kamp içinde yaşayanlara göre daha yüksek bir oranının, iş
aradığı tesbit edilmiştir. Bu oranlara göre kamp dışında yaşayan kadınların ve erkeklerin her birinin % 77’si
bir iş aramıştır (AFAD Raporu, 2013: 52).
Hatay’daki Suriyeli sığınmacılar, barınma ihtiyaçlarını giderdikten sonra, gelirlerini artırmak amacıyla;
tarımda, inşaat işlerinde, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde ve ev hizmetlerinde genellikle kayıtsız
olarak çalışmaya başlamışlardır. Böylece Hatay’daki Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün çalışma piyasasına
katılımları gerçekleşmiştir. Suriyeli sığınmacılar, Hatay ilinde yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerde
başta zeytin yetiştiriciliğinde olmak üzere ekim-dikim, çapalama, budama, ilaçlama ve hasat gibi işlerde
çalışmaktadırlar. Suriyeli sığınmacıların farklı sektörlerde çalışmalarıyla ilgili herhangi bir resmî kayıt
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tutulmamaktadır.

Foto 1 ve Foto 2. Antakya-Altınözü arasındaki anayolda iş için bekleyen Suriyeli sığınmacılar

4. Hatay ilinin Altınözü ilçesinde zeytin yetiştiriciliği, Suriyeli sığınmacıların Altınözü ilçesine ve
bu ekonomik faaliyete olan etkileri
Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’de tarım sektöründe çalışmalarını araştırmak için Hatay ilinin
Altınözü ilçesi seçilmiştir. Çünkü Altınözü ilçesi Hatay ilinde zeytin ziraatının en yoğun olarak yapıldığı
ilçedir. Bu sebeble bu bölümde, Altınözü ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin yapısından da bahsedilecek ve
Suriyeli sığınmacıların bu yörede, bu ekonomik faaliyete olan etkileri irdelenecektir. Bu kısımda ayrıca arazi
çalışmasında elde edilen bulgulara da ayrıntılı olarak yer verilecektir.
2015 yılı TÜİK verilerine göre Altınözü ilçesinin toplam nüfusu 60.743 kişidir. Daha önce de
belirtildiği gibi, 2012 yılı nüfus istatistiklerine göre Altıözü ilçe merkezinin nüfusu 7.399 kişi, Altınözü
ilçesinin köylerinin toplam nüfusu ise 51.770 kişidir. Altınözü ilçesi, Hatay ili genelinde zeytin
yetiştiriciliğinin en yoğun olarak yapıldığı, hem yağlık ve hem de sofralık zeytin çeşitlerinin en fazla
yetiştirildiği ilçelerin başında gelmektedir (Foto 3). Altınözü ilçesinde yapılan zeytin yetiştiriciliği genellikle
küçük aile işletmeleri tarafından yapılmaktadır. Zeytin ağaçlarının bakımıyla daha çok aile bireyleri
ilgilenmektedirler. Altınözü ilçesinde Ç.K.S. (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ye kayıtlı çiftçilerin toplam sayısı 4.223
kişidir (Altınözü İlçe Tarım Müdürlüğü, 2014). Bu çiftçilerin hepsi zeytin ziraatı yapan çiftçilerdir.
Cumhuriyetin kuruluşunda itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, idari teşkilatlanmalar,
planlamalar, projeler ve kalkınma modellerine rağmen Türkiye genelinde kırsal kalkınma istenilen düzeyde
gerçekleştirilememiştir (Bakırcı, 2007). Bunun sonucunda Türkiye’de köylerde yaşayan ve işsiz kalan genç
nüfus şehirlere göç etmiştir. Köylerde çoğunlukla orta yaştaki nüfusun ve yaşlı nüfusun kalması tarımda
çalışacak işgücünün önemli ölçüde azalmasını da beraberinde getirmiştir. Altınözü ilçesindeki köylerde de
durum Türkiye geneliyle benzerdir. Bundan hareketle, Suriyeli sığınmacıların Altınözü ilçesinde mevcut olan
tarımsal işgücü boşluğunu doldurduğunu söylememiz mümkündür (Foto 4).
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TÜİK verilerine göre 2015 yılında, Altınözü İlçesinde zeytinliklerin kapladığı toplam alan 164.474
dekardır. Bu alanın 147.790 dekarına (%88,3’ü) yağlık zeytin ağaçları, 19.684 dekarına (%11,7’si) ise sofralık
zeytin ağaçları dikili bulunmaktadır. Altınözü ilçesi genelinde toplam 4.578.330 adet zeytin ağacı
bulunmaktadır. Bunların 4.165.740 adedi yağlık ve 412.590 adedi sofralık ağaçtır. ) 2015 yılında Altınözü
İlçesinde 49.932 ton yağlık zeytin ve 5.119 ton sofralık zeytin olmak üzere toplam 55.051 ton zeytin
yetiştirilmiştir.

Foto 3. Altınözü ilçesi sınırları içerisindeki zeytinlikler

Toplanan zeytinler, genellikle Altınözü ilçesindeki veya Antakya şehrindeki zeytinyağı tesislerinde
işlenmektedir. Zeytinlerin büyük bir kısmından zeytinyağı elde edilmekte, daha az bir kısmından ise sofralık
yeşil zeytin elde edilmektedir. İşlenen zeytinler ve zeytinyağı genellikle Hatay ilinde ve geri kalanın büyük bir
kısmı da Türkiye’de iç pazarda tüketilmektedir. Dış pazarlara zeytinyağa ihraç eden yerel firma sayısı oldukça
azdır.
Altınözü ilçesi 2011 yılından itibaren Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacıların Hatay ilinde en fazla
sayıda yerleştikleri ilçedir. Altınözü ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı AFAD’a bağlı 3 geçici barınma
merkezi bulunmaktadır. Ekim 2016 itibariyle bu kamplardan Altınözü 1 kampında 1.379 kişi, Altınözü 2
kampında 3.177 kişi ve Altınözü Apaydın konteynerkentte 4.858 kişi yaşamaktadır. Altınözü ve çevresinde
kamplarda yaşayan toplam 9.414 Suriyeli sığınmacıdan ayrı olarak kamp dışında da çok sayıda Suriyeli
sığınmacı yaşamaktadır.
2012 yılında Altınözü ilçe merkezinin nüfusunun, Suriyeli sığınmacılar hariç 7.399 kişi olduğunu
hatırlamakta yarar var. Buna göre Altınözü ilçesinde kamplara yerleştirilmiş bulunan Suriyeli sığınmacıların
nüfusunun, ilçe merkezinde yaşayan yerli nüfusun sayısından fazla olduğu sonucuna varılmaktadır.
2014 yılının Nisan ayında araştırma bölgesinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yapılan
gözlemlerde ve görüşmelerde, Suriyeli sığınmacıların, sabah erken saatlerde Antakya şehrinde veya şehrin
çevresinde, genellikle anayolların kenarlarında “kendiliğinden oluşan” işçi toplanma yerlerine geldikleri ve
işveren ile gündelik ücret üzerinden anlaştıkları tesbit edilmiştir (Foto 1 ve 2). Birkaç kez beraber çalışan
Suriyeli sığınmacı ile işveren arasında bir güven ilişkisinin gelişmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu güven
ilişkisinin gelişmesi durumunda, yapılması gereken yeni bir iş çıktığında, taraflar birbirleriyle telefonla
haberleşerek yeniden beraber çalışmaktadırlar. Genellikle iki taraf arasında resmî ve yazılı herhangi bir iş
anlaşması bulunmamaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, Antakya ve çevresinde, Suriyeli sığınmacıların çalışma piyasasına
katılımları genellikle kayıtdışı bir şekilde gerçekleşmektedir. Sadece Altınözü 1 Sığınmacı Kampında kalan
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sığınmacıların, çalışmak üzere imza atarak kamptan ayrılmasına ve akşam yine imza atmaları koşuluyla kampa
geri dönmelerine izin verilmektedir. İşveren, kamptaki sığınmacılarden çalıştırmak üzere çok sayıda işçi temin
etmek istiyor ise öncelikle Kamp İdaresine başvurmaktadır. Sığınmacıların de çalışmak istemesi koşuluyla
işveren de imza atarak, kamptan işçi sağlayabilmektedir.
Tarafımızdan yapılan arazi çalışmasında, üç yıldır zeytin yetiştiriciliğinde beraber çalışan yabancı
işçilere yani Suriyeli sığınmacılar ile çiftçi işverenlere rastlanmış ve onlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu
sığınmacılarden bir tanesi ile 24 Nisan 2014 tarihinde Altınözü İlçesinin Tokaçlı köyünde zeytin yetiştiriciliği
yapan bir çiftçinin köyün dışındaki bir zeytinliğinde, öğle arasında yapılandırılmamış bir görüşme
gerçekleştirilmiştir. Diğer bir Suriyeli sığınmacı olan A. Ferhat ile Tokaçlı köyü sakinlerinden birisinin köy
içindeki zeytinliğinde görüşme yapılmıştır.
Görüşmelerde sorular Türkçe olarak sorulmuş, Suriyeli sığınmacılar A. Zahluli ve A. Ferhat Arapça
cevap vermiştir*. Aşağıda A. Zahluli ve A. Ferhat isimli Suriyeli sığınmacılarle yapılan görüşmelerden elde
edilen bilgiler yer almaktadır.
A. Zahluli, 48 yaşında, evli ve 5 çocuk sahibidir. Çocuklarının üçü evli, ikisi bekârdır. Suriye’nin Caludiye
yerleşmesinden 3 yıl önce yani 2011 yılında Türkiye’ye gelmiştir. A. Zahluli ailesiyle birlikte Altınözü 1
kampında kalmaktadır. Savaş başlamadan önce Suriye’de yaklaşık 15 dönüm olan kendi tarım arazilerinde
çiftçilik yaparak yaşamını sürdürmüş. Genellikle buğday, zeytin, elma, erik ve kayısı yetiştiriciliği
yapıyormuş. Ürünlerini tüccarlara ve yerel pazarda satıyormuş. 3 yıl önce Türkiye’ye gelince, ilk defa başka
birisinin toprağında çalışmaya başlamış. A. Zahluli, Türkiye’ye geldiğinden beri sadece tarımsal
faaliyetlerde çalışmış ve başka bir sektörde iş aramamıştır. Saat 08:00 ile 17:00 arasında günlük 30 TL’ye
yaklaşık 15 $’a çalışıyormuş. Nisan ayı itibariyle zeytinlikte tarladaki toprağın sürülmesinden sonra
ağaçların diplerini çapalama işini yapıyormuş. Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başındaki hasat döneminde yani
iş yoğunluğunun fazla olduğu dönemde ise gündelik olarak 35 TL yaklaşık 17 $ kazanıyormuş.
Zeytinliklerinde çalıştığı çiftçi işveren ile 3 yıldır birlikte çalışıyormuş. A. Zahluli, savaş bittiğinde ülkesi
Suriye’ye geri dönmek istiyormuş. Çünkü 4 kardeşi Türkiye’ye gelerek Altınözü’ndeki kampa
yerleşmişlerdir. Ancak A. Zahluli’nin yaşlı annesi ve babası, savaşa rağmen Suriye’den ayrılmamışladır. A.
Zahluli, birkaç kez yaşlı ebeveynlerini görmek için Suriye’ye gitmiş ve sonrasında tekrar Türkiye’ye
dönmüştür. Görüşmede A. Zahluli, savaş bittiğinde hemen evine dönmek istediği belirtmiştir. A. Zahluli‘nin
yaşlı anne ve babası Suriye’dedir ve aynı zamanda kendisi toprak sahibidir. A. Zahluli, kendi toprağı
olmayan Suriyeli sığınmacıların, savaş sona erdiğinde Suriye’ye dönmek istemeyebileceklerini ve
yaşamlarına Türkiye’de devam edebileceklerini belirtmiştir.
A. Ferhat, 40 yaşında, evli ve 7 çocuk sahibidir. Suriye’nin Cneydo yerleşmesinden 1 yıl önce Türkiye’ye
gelmiştir. Daha önce ailesiyle Altınözü’ndeki kampta kalan Suriyeli sığınmacı, kamp şartlarında yaşamanın
zor olması sebebiyle kiralık evde yaşamaya başlamıştır. Çocuklarından 4’ü Altınözü’nde okula
gitmektedirler. A. Ferhat, savaş başlamadan önce Suriye’de yaşadığı yerleşmede market sahibiymiş. Ailesini
marketten elde ettiği gelirle geçindiriyormuş. A. Ferhat, bombalamalar başlayınca Türkiye’ye
sığındıklarını, ancak yaşlı anne ve babasının Suriye’de kaldıklarını belirtmiştir. Türkiye’de yaşamayı
sevdiklerini fakat burada bir zorunluluk yüzünden bulunduklarını ifade etmiştir. A. Ferhat, zeytinlikte
yapılan çapalama işinden günlük olarak 25-30 TL kazandığını söylemiştir. A. Ferhat, işverenin arazisinde
daha önce de çalıştığından, bu seferki iş için işveren zeytin yetiştiricisiyle telefonla irtibat sağlayarak
haberleştiklerini belirtmiştir. Suriyeli sığınmacı, savaş bittikten sonra Suriye’deki evine dönmek istediğini
söylemiştir.

Günümüzde Akdeniz Havzasının kuzeyindeki ülkelerde tarım sektöründe yabancı işgücünün
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çalışması/çalıştırılması her geçen gün artmaktadır. AB üyesi ülkelerde tarım sektöründe yabancı işgücünün
çalışması 1970’li yıllarda başlamıştır. 2000’li yıllardan sonra da bu konunun Avrupalı araştırmacılar tarafından
araştırılması da hız kazanmıştır. Bu ülkelerde tarımda çalışan yabancı işçilerle ilgili yapılan bazı araştımalar;
Fransa (Sippel and Gertel, 2014) , İspanya (Arango, 2000; Bayona-i-Carrasco ve Gil-Alonso, 2013), İtalya
(Corrado, 2013), Portekiz (Fonseca, 2008) ve Yunanistan (King vd., 2000; Hugo ve Morén-Alegret, 2008;
Kasimis, 2008; Kasimis vd., 2010) şeklinde sıralanabilir. Ancak tarım sektöründe yabancı işgücünün
çalışması, Türkiye için oldukça yeni bir süreçtir. Türkiye‘de belirli bir nüfusun tarımsal faaliyetlerde çalışmak
üzere göç etmesi, genellikle Türkiye içerisinde, geçici çoğunlukla mevsimlik olarak bir coğrafi bölgeden başka
bir coğrafi bölgeye göç etme şeklinde gerçekleşmektedir.
Türkiye’de tarım sektöründe yabancı işgücü göçmenlerinin çalışmaya başlaması ise 1990’lı yılların
başına dayanmaktadır. Tarımda çalışan yabancı işgücü göçmenleri genellikle Türkiye’ye komşu olan
Gürcistan ve Bulgaristan (Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 yılı sonrasında göç eden Türkler dolayısıyla) gibi
ülkelerden ve Türkiye ile kültürel bağları olan Orta Asya ülkelerinden gelmeye başlamışlardır. Çok daha yeni
bir gelişme olarak, 2011 yılından itibaren de Suriye’deki savaştan dolayı, Türkiye’nin güneyindeki illere
sığınan Suriyeli sığınmacılar de tarımda çalışan “sığınmacılar” olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Türkiye’de tarım sektöründe çalışan yabancı işgücü göçmenleri genellikle kayıt dışı olarak ve yasal
olmayan bir şekilde çalışmaktadırlar. İşin bulunması sürecinde yine yasal bir şekilde çalışmayan bazı
“aracıların” etkili olduğu bilinmektedir. Türkiye’de tarım sektöründe, işveren ile çalışan arasında genellikle
herhangi bir iş anlaşması imzalanmamaktadır. Bu sebeple Türkiye’de yabancı işgücü göçmenlerinin sayısıyla
ilgili herhangi bir istatistiki bilgi mevcut değildir. Türkiye’de tarımdışı sektörlerde çalışan yabancı işgücü
göçmenleriyle ilgili akademik çalışmalar yapılmıştır (Lordoğlu, 2004; Lordoğlu, 2007: 84; Kaşka, 2007: 225;
Akalın, 2010: 111; Demirdizen, 2013: 325). Ancak tarımda çalışan yabancı işgücü göçmenleriyle ilgili
akademik çalışmaların yapılmaya başlanması oldukça yenidir ve bunların sayıları da oldukça azdır (Ulukan ve
Ciğerci Ulukan, 2009a, Ulukan ve Ciğerci Ulukan, 2009b). Son yıllarda Türkiye’de medyada da yabancı
işgücü göçmenleriyle ilgili haberler daha çok yer bulmaya başlamıştır.
Tarım sektörü, Türkiye ekonomisi için önemini korumaya devam etmektedir. AB ülkelerine kıyasla
Türkiye halâ önemli oranda bir kırsal nüfusa sahiptir (2012 yılında Türkiye’de kırsal nüfusun oranı %22,7).
2012 yılında Türkiye’de tarım sektöründe çalışan nüfusun oranı da %22,1’dir ve bu oran AB’ne üye ülkelere
göre daha fazladır. Türkiye’de tarım sektöründeki işgücü ihtiyacı genellikle ülke içerisinden farklı coğrafi
bölgelerden sağlanabilmektedir. Bu sebeble, Türkiye’de yabancı işgücü göçmenlerinin, Türkiye’nın tarım
sektöründeki istihdamlarının AB ülkelerine kıyasla daha az olduğunu söylememiz mümkündür.
Geçmiş yıllarda AB ülkelerinde yabancı işgücü göçmenleri, işverenler ve yöre sakinleri arasında
meydana gelen ciddi boyuttaki anlaşmazlıklara benzer sorunlar henüz Türkiye’de çok fazla meydana
gelmemiştir. Münferit olarak bir takım anlaşmazlıklar meydana gelmişse de bunların sayısı çok da fazla
değildir.
Türkiye’de tarım sektörü ve çiftçiler, Avrupa Birliği’nin tarımla ilgili düzenlemelerinden ve
kotalarından, Dünya genelinde D.T.Ö.’nün almış olduğu kararlardan, Dünya genelindeki büyük üreticilerin
fiyatları belirlemede sahip oldukları güçten, konulan kotalardan, tarımsal girdilerin yükünün artmasından
dolayı rekabet edebilme şanslarının azalmasından çok fazla etkilenmektedir. Bu sebeble yukarıda da
belirtildiği gibi, Türkiye’de iç göçler dolayısıyla nüfusu azalan ve sınır bölgelerine yakın bazı kırsal bölgelerde,
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tarımsal işletme sahipleri, iş talep eden ve yerli tarım işçisine göre kısmen daha ucuza çalışan yabancı işgücü
göçmenlerini çalıştırmaya başlamışlardır.

Foto 4. Zeytin ağacı ve Altınözü ilçesindeki zeytinliklerde çalışan Suriyeli sığınmacılar

5. Sonuç
Sonuç olarak Suriyeli sığınmacıların Altınözü ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinde mevcut olan tarımsal
işgücü boşluğunu doldurduğunu, Suriyeli sığınmacıların Altınözü ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin
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sürdürülebirliğinin sağlanması açısından önemli bir rol oynadıklarını söylemek mümkündür. Bunun yanında,
Türkiye’de tarımsal işletme sahipleri, aracılar ve Suriyeli sığınmacılar arasındaki “ağın” etkili olduğu “kendine
özgü sistemde”, suistimallerin önlenmesi için tarım sektörünün tüm bileşenlerinde olduğu gibi, yabancı
işgücünün tarımda çalışmasıyla ilgili kayıtdışılığın da mutlaka sona erdirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde
Suriyeli sığınmacıların çalışma izinlerine kavuşmaları için bir takım yeni düzenlemeler yapılmıştır. 15/1/2016
tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine
Dair Yönetmelik” hükümleri esas alınarak, Ç.S.G.B. tarafından, geçici koruma sağlanan yabancılar adına
düzenlenecek çalışma izinleri ile mevsimlik tarım işlerinde çalışacaklara sağlanacak çalışma izinlerine dair bir
uygulama rehberi oluşturulmuştur.
Suriye’den Türkiye’ye yönelen bu zorunlu göçün, Hatay iline olduğu gibi, Türkiye’nin güneyinde,
sınır bölgesinde yer alan diğer illerine ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine önemli
sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal etkileri söz konusudur. Türkiye’de 2.733.655 kişiden oluşan Suriyeli
sığınmacı nüfusu yaşamaya başlamıştır. Şehirlerde, kasabalarda ve köylerde Suriyeli sığınmacılar, yerel
vatandaşlarla komşu olmuşlardır. Türkiye bu sığınmacılar için önemli miktarda bir finansal kaynak ayırmak
zorunda kalmıştır. Savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’de yerleştikleri bölgede çalışma piyasasını
da etkilemişlerdir. Ayrıca Türkiye’nin güneyinde Türkiye-Suriye sınırındaki illerde sığınmacılar için çadır ve
konteyner kamplar kurulmuş, yatılı bölge okulları ve devlete ait binarın bir kısmı kampa dönüştürülmüştür.
Böylece Suriyeli sığınmacıların zorunlu göçünün, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri değil aynı
zamanda mekânsal etkileri de daha fazla görünür hale gelmiştir.
Bu araştırmanın sonucunda, Suriyelilerin zorunlu göçünün etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi, etkili
planlamaların ve yerinde uygulamaların yapılabilmesi için multidisipliner akademik çalışmalara ihtiyaç
bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır. İnsan hareketliliğinin çok fazla arttığı günümüz Küresel Çağı’nda,
Akdeniz’in hem kuzeyindeki hem de güneyindeki ülkelerin insanları için daha adil, daha insancıl ve barışçıl
politikaların izlenmesinde ve uygulanmasında yarar bulunmaktadır.
Not:
Bu çalışma, “Migration and Agriculture Mobility and change in the Mediterranean area” (2016), Corrado A., Castro C., Perrotta D.,
Eds., Routledge, London/New York , pp.168-180. de daha önce yayınlanan “Refugees in the agricultural sector: some notes on Syrians
in Hatay province, Turkey", isimli kitap bölümünün kısmen değiştirilmiş, daha geniş ve Türkçe dilindeki halidir.

Suriyeli sığınmacılarla yapılan görüşmeler sırasında soru ve cevapların Arapça ve Türkçe
tercümesi, Coğrafyacı meslektaşım Özlem Kırkıcı Carcar ve zeytin yetiştiricisi çiftçi tarafından yapılmıştır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında desteklerini ve yardımlarını esirgemedikleri için her ikisine ve Suriyeli
sığınmacı tarım işçilerine çok teşekkür ediyorum
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