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GÜNEŞİN ALTINDA DEĞİŞENLER: YERLEŞİKLİKTEN GÖÇERLİĞE,  

MEVSİMLİKTEN SÜREKLİLİĞİ  GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİ 

 

ÖZET 

             Türkiye'de tarımsal istihdamdaki düşme eğilimi, 2000 senesi sonrası değişen tarımsal 

politikalar ile beraber ivme kazanmıştır.  Bu ivme, 2008 istihdam krizi ile beraber tersi bir 

eğilim göstermiş ve tarımsal istihdam 2008 sonrası artma eğilimine girmiştir. Bu tez bu 

çerçeve içerisinde 2000 senesi tarım politikalarındaki değişimlerin ve 2008 yılı sonrası emek 

piyasasındaki değişimlerin, mevsimlik tarım emeğini nasıl etkilediğini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda geçmişteki tanımlarından farklı olarak artık belirli bir dönemde 

çalışıp memleketine geri dönmenin mümkün olmadığı koşullarda, mevsimlik tarım işçiliğinin 

yeniden tanımlanması ve bu koşullarda yaşama uğraşının analizi önem kazanıyor. Bunun 

yanında  bu tezde tarımda önemli bir emek olan kadın emeğinin, tarımdaki rolünün bu 

değişimlerle nasıl bir hal aldığı da inceleme konusudur.  Bu bağlamda mevsimlik tarım 

emeğini daha iyi incelemek için Düzce’de saha araştırması yapılmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 
 

 

CHANGES UNDER THE SUN: FROM SETTLEMENT TO MIGRATION, FROM 

SEASONAL TO PERMANENT NOMADIC AGRICULTURAL WORKERS 

SUMMARY 

            The downward trend in agricultural employment in Turkey, has gained momentum 

after 2000 with the changing agricultural policies. This momentum  showed an opposite trend 

in 2008 with the employment crisis and after 2008, it  tended to increase. In this frame, this 

thesis aims to examine how changes in agricultural policies in 2000  and  in labor market after 

2008,  affected the seasonal agricultural labor. In this context,  different from the previous 

definitions, under the circumstances when it  is not possible to go back to where they 

emigrated from, the re-definiton of the identity of seasonal agricultural labor and the analysis 

of the pursuit of life under these circumstances  become important. In addition, the changing  

role of female labor in  agriculture is a subject of research.  In this context, to better examine 

the seasonal agricultural labor,  the  field research was conducted in Düzce. 
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1. GİRİŞ 

             Tarım işçileri denince, hafızalarımızı yokladığımızda, John Steinbeck’in 

Gazap Üzümleri, Erden Kıral’ın Orhan Kemal’in romanından sinemaya uyarladığı 

Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserlerindeki pek çok imge akla gelir. 2000’li 

yıllarla beraber ise Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin toplumsal alanda 

tartışılmalarında en önemli katkıyı, gazetelerde işçilerle ilgili çıkan haberler 

oluşturmaktadır. Haberlerde genellikle trafik kazası sonucu ölen tarım işçileri ile 

ilgili haberler öne çıksa da, tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını 

sorunsallaştırılan haberlerde son dönemlerde artan oranlarda gazetelerde yer 

bulmaktadır. Tarım işçileri ile ilgili yapılan haberler içerisinde, trafik kazalarının 

neden olduğu ölümlerin arkasındaki hikâyenin de aktarılması, ölümlere neden olan 

yapının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 

“Kasasında 44 kişiyi taşıyan kamyon, ilk olarak Hatay’ın Reyhanlı 

ilçesine, oradan da başka tarım işçilerini alarak Eskişehir’e bağlı Çifteler 

ilçesine hareket etti. Ancak Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada 

kamyonun kasasında bulunan 9 kişi hayatını  kaybederken,  35 kişi de 

yaralandı. Yılmaztekin  ailesinden dört kişi de ölenler arasındaydı. Zehra 

Yılmaztekin’in cenazesi defnedilmek üzere Ceylanpınar’a gönderildi. 

Ailenin akrabalarından Ahmet Toprak, ‘Dört ay önce evlendiler. Kendi 

borçlarını ödemek için çalışmaya gittiler. Cuma 10 bin YTL’lik çeyiz 

borcunu ödemek, kardeşleri de anne ve babasının borçlarını ödemek için 

tarım işçiliği yapmaya gitti. İlk kez gideceklerdi. Çok büyük acı yaşadık. 

Bu acıyı başkaları yaşamasın’ dedi.”
1
  

 

            Bu hikâyelerin çoğalmasının yanında, yıl içinde mevsimlik tarım işçilerinin  

dahil olduğu tarımsal faaliyet alanlarının çeşitlendiği, göç yollarının farklılaştığı ve 

bu koşulların sonucu mevsimlik tarım emeğinin mevsimlik etkilerinden kurtularak 

sürekli yapılan gezici tarım emeğine dönüştüğü tarım işçileri ile ilgili haberlerde de 

yer bulmaktadır.   

“Urfa’da yaklaşık 600 bin mevsimlik tarım işçisinin yola düşme vakti 

geldi. Mevsimlik işçiler konusunda 2002’den bu yana araştırma yürüten 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Zeynep Şimşek, ocakta yüzde 1, şubatta yüzde 5, martta 

                                                           
1 Bianet.org, “ Kazada Ölen Tarım İşçilerinin Cenazeleri Toprağa Veriliyor,” 15 Nisan 2008,  Erişim : 
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/106331-kazada-olen-tarim-iscilerinin-cenazeleri-topraga-veriliyor  [30 Nisan 2013]. 
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yüzde 10, nisanda yüzde 7 oranında  nüfusun  mevsimlik tarım işçisi 

olarak 48 ile göç ettiğini belirtiyor. Sağlıksız çalışma ve yaşam   koşulları 

nedeniyle  tarım  işçilerinin  hastalık ve erken ölümlerle karşılaştığına 

vurgu yapan Şimşek, tarım işçilerinin hukuki hakları konusunda yetkili 

kurum ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) daha duyarlı ve özverili 

olmaları gerektiğini ifade ediyor. Tarım işçiliğinin en mağdur kesimini 

ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.”
2
 

 

             Türkiye'de 2000’li yıllarla beraber değişen tarım politikaları tarımda önemli 

bir nüfusu daha önce yaptığı tarımsal faaliyeti yapamaz konuma getirmiştir. Bu 

nüfusun bir kısmı kentlerde işgücüne dahil olma amacıyla göç ederken, bir kısmı 

kırda kalarak tarımda tarım emeğine dahil olmuş, tarım işçileri rakamlarını 

yükseltmiştir. Tarım sektöründe tarım  işçileri oranlarındaki artış, 2008 kriziyle 

beraber artarak devam etmiştir. Yani hem 2000’li yılların hem de 2008 yılının 

belirlediği koşullar, artan emek arzı ile beraber, 2000 yılı öncesi var olan tarım 

emeğinin hem büyüklüğünü hem de yapısını değiştirmiştir.  

            Mevsimlik tarım işçiliğinin 2000’li yılların belirlediği koşullarda değişmesi, 

büyük oranlarda gezici tarım işçiliğine dönüşmesi sonucunda bu oluşan yeni 

durumda tarım işçilerinin yaşama uğraşının analizi önemli hale gelmektedir. Göç 

emeği pratiğinde rastlanan ucuz işgücü olma, aracıların varlığı, kimliklerine bu 

aracılar tarafından el konulması durumlarının da yaşandığı örnekler de 

düşünüldüğünde gezici tarım işçiliği zora dayalı emeğin de içinde olduğu bir yapıyı 

oluşturmaktadır.     

             Demokratik Toplum Kongresi’nin 6-7 Nisan 2013 tarihinde Urfa 

Viranşehir’de yaptığı Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı öncesinde 

DTK,  Emek,  Göç  ve Yoksulluk  Komisyonu’ndan   Ferdan Koç  Mevsimlik tarım  

işçiliğinin 1990 yılı sonrasında önemli bir genişleme yaşadığını belirtiyor;  

 

                 “Mevsimlik  tarım  işçiliğini üç gruba ayırabiliriz.  Bunlardan biri  kendi    

bölgesinde çalışan “yerli” mevsimlik tarım işçileri. Bir diğeri gittiği bir 

tek bölgeye giderek oraya bir mevsim boyunca yerleşen tarım işçileri, 

örneğin  Urfa’dan Adana’ya pamuğa giden tarım işçileri. Üçüncüsü ise 

gezici mevsimlik tarım işçiliği. Bunlar Mersin’de bir iki hafta boyunca 

seralarda portakal limon toplayıp sonra Aydın’da tütün, Balıkesir’de 

çilek, Adapazarı’nda fındık, Ordu’da fındık topluyor. Dönüş yolunda da 

Yozgat’ta nohut topluyor. Bu üçüncü grup yani gezici tarım işçiliği 

                                                           
 

2  Birgün.net, 21 Nisan 2013 “ Mevsimlik İşçi Katliamı,” ,  Erişim : 
http://birgun.net/workers_index.php?news_code=1366534177&year=2013&month=04&day=21 [30 Nisan 2013]. 
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1990’lardan önce nadir görülüyordu, 1990’dan sonra büyük bir artış 

gösterdi.”
 3

 

 

              Bu çalışmanın amacı Türkiye'de, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri var olan  

mevsimlik tarım işçiliğini, 2000 yılı sonrası tarımsal sektörün küçülmesi ve tarımda 

ortaya çıkan işgücü fazlasıyla beraber gezici tarım emeğinde yaşanan dönüşümleri 

analiz etmek, bunun yanında tarımda önemli bir işgücü olan kadın emeğinin bu 

değişimler çerçevesinde nasıl değiştiğini de tartışmaktır.  Bunun yanında tarım 

işçilerinin sosyo-ekonomik durumu, tarımsal üretimin azalması, var olan tarım 

istihdamının azalması ve  küçük üreticinin değişen koşullarla tarım işçiliğine dahil 

olması gibi etkenlerle, gezici tarım emeğinin nasıl bir hal aldığını açıklamaya 

çalışmaktadır.  Bu çalışma ilk bölümde 2000-2007 dönemi ile 2008 yılı sonrasında 

tarımsal istihdamın nasıl değiştiğini ve bunun tarımda tarım emeğini nasıl 

etkilediğini, mevsimlik tarım işçiliğinin nasıl gezici tarım emeğine dönüştüğünü 

incelemeyi hedeflemektedir. İkinci bölümde ise 2000’li yılların belirlediği koşullarda 

tarımda gezici göç emeği,  Düzce Kaynaşlı Bölgesi gezici tarım işçileri için 

oluşturulan çadır kentte yapılan alan araştırması çerçevesinde analiz edilmeye 

çalışılacaktır. Düzce Kaynaşlı Bölgesi, Eski Şehir Stadı’nda kurulan yaklaşık 20 

çadırın olduğu Çadır Kent’de, 15 Ağustos 2012, 25 Ağustos 2012 ve 1 Eylül 2012 

tarihlerinde yapılan ziyaretlerde 17 tarım işçisiyle derinlemesine görüşmeler 

yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise mevsimlik tarım emeği formundan gezici emek 

formuna dönüşen ve yeniden tanımlanması gereken tarım emeğinin 2000 yılı ile 

beraber değişen göç anlamlarıyla ilişkisi irdelenecektir.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

3  Sendika.org , 6 Nisan 2013, ‘‘Başarabilirsek Türkiye’nin en büyük emek örgütünü kuracağız’’,  Erişim : 

http://www.sendika.org/2013/04/basarabilirsek-turkiyenin-en-buyuk-emek-orgutunu-kuracagiz/ (23 Nisan 2013). 
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2. 2000’Lİ YILLARLA BERABER DEĞİŞEN TARIM POLİTİKALARININ 

BELİRLEDİĞİ TARIMSAL İSTİHDAM VE BU KOŞULLARIN 

BELİRGİNLEŞTİRDİĞİ GEZİCİ TARIM EMEĞİ 

 

            Türkiye'de 2000’li yıllar, ekonomik büyümenin istihdama yansımadığı 

koşullarda emek piyasasında geçici, güvencesiz, esnekleşmiş emek biçimlerinin 

belirginleştiği yıllar olmuştur. 2000’li yıllarla beraber uygulamaya koyulan tarım 

politikaları da,  tarımsal istihdamın küçülmesine, tarımda açığa çıkan işgücünün bu 

geçici, güvencesiz, esnekleştirilmiş emek piyasasına dahil olmasıyla sonuçlanmıştır. 

Tarımda ortaya çıkan bu işgücü, 2000’li yıllarla beraber mevsimlik tarım işçilerinin, 

metropollerde esnek ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalan işçilerin, genç 

işsizlerin ve kent yoksullarının göz ardı edilemeyecek bir kısmını  oluşturmuştur. 

2008 krizi sonrasında ise tarımsal istihdam artma eğilimine girmiş, mevsimlik işçi 

kategorisinin değişmesine ve gezici emek kategorisinin belirginleşmesine neden 

olmuştur. Tarımda mevsimlik emek formundaki değişimleri, 2008 yılı sonrası  artan 

yevmiyeli ve ücretli kategorisine rağmen mevsimlik çalıştığı için istihdama dahil 

olamayan kategorisindeki hızlı düşüş göstermektedir. Bu bilgi, mevsimlik tarım 

emeği içerisindeki değişimi göstermektedir: Mevsimlik tarım emeği büyük oranda, 

yılın bazı dönemlerinde yapılan bir emek türü olmaktan çıkarak sürekli yapılan 

gezici emek formuna dönüşmüştür. Bunun yanında, tarımsal istihdamdaki değişim, 

tarımda önemli bir ağırlığa sahip olan kadın istihdamını da doğrudan etkilemiştir.  

Tarımsal istihdam içerisinde erkek istihdamı kadın istihdamından daha hızlı bir 

düşüş gerçekleşmiştir. Buna rağmen tarımsal istihdamdaki ağırlığı sebebiyle tarımda 

kadın istihdamındaki düşüş doğrudan Türkiye’de ki kadın istihdamını etkilemiştir.  

Örneğin tarımda kadın istihdamınındaki düşüş, dünyada kadın istihdamının artma 

eğilimi olduğu bir dönemde Türkiye’de bu eğilimin gözlemlenmemesine neden 

olmuştur. 

            Tarım sektöründe yaşanan değişimlerin mevsimlik tarım emeği içerisinde 

neden olduğu dönüşümler, diğer sektörlerde rastlanan yoğun ve uzun çalışma 

saatleriyle, taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma koşullarıyla paralellik 

göstermektedir. Tarım aracılarının varlığı, ücret ve çalışma koşulları ile ilgili 
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meselelerde işçilerin söz sahibi olamaması taşeron üzerinden yürütülen diğer 

sektörlerdeki yapılarla benzerlik taşımaktadır.  

             Bu çalışmada amaçlanan Türkiye'de Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri var 

olan  mevsimlik tarım işçiliğinin 2000 yılı sonrası gezici tarım emeğine dönüşümünü 

ve 2000 yılı sonrası tarımsal istihdamın küçülmesiyle ortaya çıkan iş gücü fazlasının 

önemli bir kısmının gezici tarım emeğine eklenmesiyle oluşan yeni gezici emek 

kategorisine incelemek ve tarımda çalışan kadınların sayısının toplam kadın emeği 

içindeki yerini analiz etmektir. Bu bağlamda ilk önce 2000-2007 yılları arasında 

değişen tarım politikalarıyla azalan tarımsal istihdam analiz edilecektir. İkinci olarak 

2008 kriziyle beraber  tarımsal istihdamdaki artış, üçüncü olarak  tarım 

politikalarındaki dönüşümün neden olduğu kırdaki değişimler incelenecektir. Son 

olarak tarım sektörü içindeki değişimler ve tarım istihdamındaki değişimin kadın 

emeğine etkisi  gezici tarım emeği ile ilişkisi bağlamında incelenecektir. 

 

2.1 2000-2007 Döneminde Değişen Tarım Politikalarıyla Azalan Tarımsal 

İstihdam  

 

  Türkiye’de tarımsal istihdam, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 2000’li yıllara   

gelene kadar, toplam istihdam içinde önemli bir ağırlığa sahip olmuştur.
4
 Tablo 1.1, 

1965-2000 yılları arasında tarımda cinsiyete göre istihdam edilen, 12 yaş üstü 

nüfusun tarımsal istihdam rakamlarını vermektedir. 1965 yılında toplam istihdam 

rakamı olan 13.557.860 içinde,  tarım sektörü 9.750.269 kişiyle toplam istihdamın   

%72’sini oluşturmaktadır. 1965 yılı sonrasındaki yıllarda ise tarımsal istihdamının 

toplam istihdam içindeki payının düzenli olarak azaldığı gözlemlenmiştir. Bu oran 

1970’de  %66’ya,  1975’de % 65.2’ye, 1980’de %58’e düşmüştür. 2000 yılına 

gelindiğinde toplam istihdam edilen 25.527.737 kişi içerisinde 12.202.401 kişi ile 

tarımsal istihdam, toplam istihdamın % 48’sini oluşturarak azalma eğilimine devam 

etmesine rağmen, istihdam içinde ağırlığını korumaya devam etmiştir. Bu durum 

2000 yılı sonrası yeni düzenlemelerin ve uygulamaların sonucunda değişmiş, bu 

dönemden sonra tarımsal istihdamda hızlı bir çözülme gözlemlenmiştir. 

 

                                                           
4 “Cumhuriyet kurulduğu sırada Türkiye’nin toplam nüfusu 13.6 milyondu. Bunun 10.3 milyonu köylerde yaşıyordu.”  

Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Politikalar, Oya Köymen;  75 Yılda Köylerden Şehirlere. 1923 yılında toplam 

nüfusun % 75.73’ünün kırda yaşadığından hareketle, 1923 yılında tarımsal istihdam toplam istihdam içinde önemli bir paya 
sahiptir., s:1. 
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             2001 yılında uygulanmaya başlanan TRUP
5
 ile beraber  tarımda 1950’lerden 

beri devam  eden düşme eğilimi, 2000 senesinden sonra hızlanmıştır. Tunalı ve 

İlkkaracan, 15 yaş ve üstü nüfus içerisinde, 1950’lerde %85 olan tarımdaki 

istihdamın, 1970’lerde % 63’e, 1990’larda ise %47’e gerilediğini ve 20 yıllık zaman 

dilimleri içerisindeki düşme eğilimi hesaplandığında 2010 yılında tarımsal 

istihdamın %35 olması gerektiğini oysaki 2002’de bu eşiğin aşıldığına dikkat 

çekmektedirler.
6
  

             Tablo 1.1, 1965-2000 yılları arasında 12 yaş üstü istihdam bilgisini verirken, 

Tablo 1.2,  2000-2011 arasındaki 15 yaş  ve üstü istihdam edilenlerin yıllara göre 

iktisadi faaliyet kolları bilgisini vermektedir.
7
 2000 yılında genel istihdamın 

%36’sını oluşturan tarımsal istihdam, 2008 yılında %23.7’ye düşmüştür.
8
 Türkiye’de 

tarımsal istihdamın 2000 yılından sonra düşüşünde, 2001 yılında beri uygulan TRUP 

ile beraber tarım sektöründeki destekleme politikalarının terk edilmesi etkilidir.
9
 

                                                           
5 ARIP ( Agricultural  Reform Implementation Project) ya da TRUP ( Tarım Reformu Uygulama Projesi) 10 Mart 2010’da 
IMF’ye sunulan Niyet Mektubundaki işlevine göre tarım alanında hükümetin ‘sübvanse ettiği girdi, kredi ve temel 

mahsullerdeki fiyat desteklerine dayanan mevcut sistemin, zaman içerisinde küçük çiftçileri giderek daha fazla hedefleyecek 
doğrudan gelir desteği programı ile değiştirilmesidir.’  Bunun devamı olarak ‘ tarımsal reform programı, devletin tarımsal 

üretim ile tarımsal sanayi üretiminde doğrudan bir rol almaktan çekilmesine yönelik orta vadeli hedef doğrultusunda, sektördeki 

devlet varlıklarının ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesini kapsamaktadır.’ Ücretli Emek ve Sermaye, Bağımsız Sosyal 
Bilimciler, s:155. 

 

6 İlkkaracan, İ., Tunalı İ., Agricultural Transformation and The Rural Labor Market in Turkey,  Rethinking Structural Reform 
in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank's Strategy, ed.Bar ış Karapınar, Fikret Adıyaman, Gökhan Özertan, s: 118.   

 

7 İki tablodaki verilere bakarak 2000 yılında 12-15 yaş arasında çalışanların bilgisine ulaşabiliriz. Buna göre 2000 yılında 
tarımda çalışan 12 yaş üstü 12.202.401 kişiyken, 15 yaş üstü 7.769 bin kişi olarak saptanmıştır. Bu bilgiye göre, 2000  yılında 

tarımda çalışan 12-15 yaş arasındaki nüfus yaklaşık olarak 4.433 bin kişidir. 

 
8 Özgür Burçak Gürsoy, tarımsal istihdamda %20’nin üzerindeki azalışın sadece tarımsal istihdam azalışından kaynaklanmadığı 

bunun yanında tarımdışı alanlardaki nüfus artışının da bu azalışta etkisi olduğunu buradan hareketle tarımdan kopan nüfusunun 

toplam istihdamın beşte birinden daha az olduğunu belirtiyor.  Bir Yaşam Biçimi Olarak Dışlanma : Türkiye’de Mevsimlik 
Tarım İşçileri, s:37, Sınıftan Sınıfa ed.Ayşe Buğra. 

 

9 Tarımda devlet desteğinin; fiyat, girdi ve kredi desteklerinin sonlandırılmasını amaçlayan uygulamaların bir kısmı:  “Alım 
fiyatlarının hedeflenen enflasyona endekslenmesi, buğday fiyatlarının Chicago,Borsası fiyatları referans alınarak oluşturulması, 

TMO satış fiyatlarının maliyetleri karşılayacak  düzeyde tutulması, 2002’de destekleme fiyatı açıklamaya son verilmesi, 

şekerpancarı kotalarının belirlenmesi (2000 yılından başlatılıp giderek daraltılarak), tütünde destekleme alımının 2001’de sona 
erdirilmesi, TMO stoklarının azaltılması.” Bağımsız Sosyal Bilimciler, Ücretli Emek ve Sermaye, s: 157-158.  Bu bağlamda 

doğacak tepkileri yatıştırmak için Doğrudan Gelir Desteği Uygulaması yürürlüğe girdi: Hükümet tarafından belirlenen, sahip 

olunan arazi büyüklüğü, ürün türü gibi çeşitli ölçütlere uygun bir biçimde üretim miktarından bağımsız olarak hedef kitleye 
yapılan gelir ödemesi sistemidir. 
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Tablo 1.1: Tarımda Cinsiyete Göre İstihdam Edilen Nüfus 1965-2000  (12+ yaştaki nüfus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl 

 

 

       

 

 

 

 

                           

Toplam 

İstihdam  

 

  

 

 

 

 

 

İstihdam  

Edilen  

Erkek  

Sayısı 

 

 

İstihdam  

Edilen  

Erkek  

Sayısının 

Toplam 

İstihdam 

içinde 

%’si 

 

 

 

 

 

İstihdam  

Edilen  

Kadın 

Sayısı 

 

 

 

İstihdam  

Edilen  

Kadın 

Sayısının 

Toplam 

İstihdam 

içinde 

%’si 

                                      TARIM 

 

 

 

Tarımda 

istihdam  

edilenler   

 

Tarımda 

istihdam  

edilenler   

toplam 

istihdam 

içindeki 

%’si 

 

İstihdam 

edilen  

Erkek 

Sayısı 

 

İstihdam 

edilen 

erkek  

sayısının 

toplam 

erkek  

istihdam 

içindeki 

%’si 

 

Tarımda 

İstihdam 

edilen 

Kadın 

sayısı 

İstihdam 

edilen 

kadın  

sayısının  

toplam 

kadın 

istihdam 

içindeki 

%’si 

1965 13.557.860 8.420.829 62.1 5.137.031 37.9 9.750.269 72 4.914.212 58.3 4.836.057 94.1 

1970 14.051.209 8.784.739 62.5 5.266.470 37.5 9.281.024 66 4.593.909 52.3 4.687.115 89 

1975 16.049.565 10.475.475 65.3 5.574.090 34.7 10.458.286 65.2 5.578.561 53.2 4.879.725 87.5 

1980 17.219.571 11.049.361 64.2 6.170.210 35.8 9.972.361 58 4.638.185 42 5.334.176 86.4 

1985 19.208.608 12.380.213 64.5 6.828.395 35.5 10.950.844 57 5.102.440 41.2 5.848.404 86 

1990 22.085.711 14.323.864 65 7.761.847 35 11.506.708 52 5.199.961 36.3 6.306.747 81.2 

2000 25.527.737 16.346.815 64 9.180.922 36 12.202.401 48 5.294.351 32.4 6.908.050 75.2 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Tablo 1.2: İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları                                 

(Bin kişi, 15+ yaş) 

  

 

 

Yıllar 

 

 

 

Toplam  

İstihdam 

 TARIM 

 

 SANAYİ  İNŞAAT   HİZMETLER 

 İstihdam  

edilenler  

 

İstihdam  

edilenlerin 

toplam  

istihdamda 

ki %’si 

İstihdam  

edilenler  

 

İstihdam  

edilenlerin 

toplam  

istihdamda 

ki %’si 

İstihdam  

edilenler  

 

İstihdam  

edilenlerin 

toplam  

istihdamda 

ki %’si 

İstihdam  

edilenler  

 

İstihdam  

edilenlerin 

toplam  

istihdamda 

%’si 

2000 21.580 7.769 36 3.810 17.6 1.364 6.3   8.637 40 

2001 21.524 8.089 37.6 3.774 17.5 1.110 5.2   8.551 40 

2002 21.354 7.458 34.9 3.954 18.5    790 3.7   9.152 42.9 

2003 21.147 7.165 33.9 3.846 18.2    965 4.6   9.271 43.8 

2004* 19.632 5.713 **7.400 29.1 3.919 20    966 5   9.034 45.9 

2005 20.067 5.154 6.493 25.7 4.178 21 1.107 5.5   9.628 47.8 

2006 20.423 4.907 6.088 24 4.269 21 1.196 5.8 10.051 49.2 

2007 20.738 4.867 23.5 4.314 21 1.231 6 10.326 49.5 

2008 21.194 5.016 23.7 4.441 21 1.241 5.8 10.496 49.5 

2009 21.277 5.240 24.7 4.130 19.4 1.249 5.9 10.644 50 

2010 22.594 5.683 25 4.496 20 1.431 6.3 10.984 48.7 

2011 24.110 6.143 25.5 4.704 19.5 1.676 6.9 11.587 48.4 

                      Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

*2003’den 2004’e ani istihdam düşüşünün sebebi 2004 öncesinde istihdamının dönemlik 

hesaplanması, 2004 yılıyla beraber aylık hesaplanmasıyla ilişkilidir. 

 

** 2004 -2006 yılında ilk kolon TUİK’deki istihdam verilerine göre oluşturulmuştur. İkini kolon is 

Bağımsız Sosyal Bilimciler’in Ücretli Emek ve Sermaye kitabının 47. sayfasındaki  Yurtiçi İşgücü 

Piyasasında Gelişmeler tablosuna  göre oluşturulmuştur. 

 

              2000 yılından sonra tarımsal istihdamdaki düşme eğiliminin onu önceleyen 

yıllardan farklı bir şekilde, daha hızlı bir çözülmeye uğradığı,  işgücü verilerine 

bakıldığında daha net anlaşılmaktadır. 1990’larda ki tarımsal istihdam ortalaması 8.7 

milyon, 1990’lı yılların en yüksek tarımsal istihdam rakamı ise 1996 yılında 9.3 

milyon olarak saptanmıştır. Tarımda 8.7 milyon olan bu istihdam, 2001-2006 

arasında, beş yıllık TRUP uygulamaları sonucunda  6.1 milyona gerilemiştir.
10

 TRUP 

                                                           
10 İlkkaracan, İ., Tunalı İ., a.g.e, s:117. 
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uygulamalarının neden olduğu tarımsal istihdamdaki çözülme 2000 yılı sonrasında 

2.6 milyonun üzerindeki emeği işgücü fazlası konumuna sokmuştur. Yani 1990’larda 

8.7 milyon olan tarımsal istihdam, 2000 yılına gelindiğinde 7.8 milyona gerilemiş, 

2006 yılına gelindiğinde toplam istihdam 6.1 milyona düşmüştür.
11

 Bir başka deyişle 

tarımda yaklaşık olarak 2.6 milyon üzerindeki kişi, 2000 yılı öncesi yaptıkları 

tarımsal faaliyeti yapamaz hale gelmiştir. 1950’lerden 2000’lere, düşen tarımsal 

istihdama rağmen bu dönem içerisinde tarım sektörünün sabit tutmayı başardığı 8 ile 

9 milyon
12

 arasında olan istihdam,  TRUP ile beraber değişmiş, “Ağustos  2000’de 

8.9 milyondan, Ağustos 2008’de 6.3 milyona gerilemiş, yani 2.6 milyon işgücü açığı 

çıkmıştır.”
13

 

           Tablo 1.2’de, 2000 yılı sonrası tarımsal istihdam verilerine baktığımızda, 

tarımsal istihdamın 2000 yılında genel istihdam içinde %36’lık paya sahipken, hızlı 

bir düşüşle 2004 yılında %29’lara gerilediği görülmektedir. Tarımsal istihdamdaki 

bu hızlı düşme eğilimi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2007 yılına gelindiğinde 

tarımsal istihdam en düşük değerine ulaşmış ve %23.5’e gerilemiştir. Bu dönemde 

tarımsal istihdamdaki küçülmeye paralel olarak ortaya çıkan işgücü fazlasının bir 

kısmı kente göç etmiş, 1980 yılı öncesine oranla daha güç olsa da tarım dışı 

sektörlerde istihdama dahil olmaya çalışmıştır.  

             İthal ikameci sanayileşme modelinin hâkim olduğu 1950-1980 yılları 

arasında kentsel alanda erkek nüfus artışı ile erkek istihdam artışı birbiriyle 

örtüşürken, 1980 yılı sonrası ihracata dayalı büyüme ve 1990 sonrasındaki finansal 

büyüme dönemlerinde kentte erkek nüfus artışı ile erkek istihdamı arasındaki makas 

açılmış, istihdam olanakları daralmıştır.
14

 Ekonominin istihdamsız büyüme eğilimin 

belirginleştiği 2000 yılı sonrasında, tarımdan kopan işgücü kentlerde düzenli işler 

bulmakta zorlanmış, günü birlik ya da uzun süreli sigortasız işler bulmuş ve kıra göre 

kent yaşamında giderleri daha fazla olması sebebiyle daha derin bir yoksullukla 

karşılaşmıştır.
15

 İşsizlik artışına paralel bir biçimde yarı-zamanlı istihdam biçimleri 

                                                           
 
11 İlkkaracan, İ., Tunalı İ., a.g.e, s:118-119. 

 

12 İlkkaracan, İ., Tunalı İ., a.g.e, s:103. 
 

13 Ücretli Emek ve Sermaye, Bağımsız Sosyal Bilimciler, s:163. 

 
14 İlkkaracan, İ., Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru, İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları, s: 28. 

 

15 Mütevellioğlu N., Sayım I., Türkiye’de Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm, Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de 
Neoliberal Dönüşüm ed.Nergis Mütevellioğlu, Sinan Sönmez,  s:173. 
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ve kayıt dışılığın yaygınlaşması, çalışanların giderek artan oranda sosyal güvenlikten 

yoksun bırakmıştır.
16

 

             2000 yılı ile beraber tarımsal istihdamdan kopan işgücünün bir kısmı sanayi 

ve hizmet sektöründe istihdam edilirken, büyük bir kısmı de kentlerde işsizler 

ordusuna dahil olmuştur.
17

 2000 yılı sonrasında hizmet sektörünün toplam 

istihdamdaki payı hızla artmıştır. 1999 yılında toplam istihdam içindeki tarım  

sektörünün payı %40.2, sanayinin %17.2,  hizmet sektörünün %42.7 iken, 2007 de 

tarım %26.4’e gerilerken, sanayi %19.8’e yükselmiş, inşaat %5.8’e ve  hizmet 

sektörü %48’e yükselmiştir. Hizmet sektörü, 2011 verilerine göre, toplam istihdam 

içinde %48.4 payıyla, %25.5 paya sahip tarım sektörünün  neredeyse iki katı 

kadardır.
18

  Klasik gelişim modellerinden, kırdan kente göçün taşıyıcısı olduğu 

düşünülen sanayi sektörünün istihdam içindeki payının %20’leri geçememesi 

tarımdan kopan işgücünün hizmet sektörüne kaymasına neden olmuştur.  

             Tablo 1.3, 2000-2012 yılları arasında toplam istihdam içinde işgücü ile açık 

ve gizli işsizlik bilgisini vermektedir. Geniş işsizlik tanımı içerisine iş bulma ümidi 

olmadığı için iş aramayanlar ve mevsimlik çalıştığı için iş aramayanlarda dahil 

olduğundan, geniş işsizlik verileri tarımda var olan mevsimlik tarım emeği bilgisine 

ulaşmak için önemlidir.  İşgücüne katılma oranı 2000 yılı verilerine baktığımızda  

toplam istihdam olan 21.153 bin ile çalışma çağındaki nüfusun %45.4’ünü 

oluşturmaktadır. 2001 krizi sonrasında ise istihdam düşme eğilimine girerek, 2004 

yılında en düşük rakamlara ulaşmış ve 19.632.000 ile %41.3’e gerilemiştir. 2000 

yılında açık işsizlik 1.409.000 kişiyle %6.2 iken, 2000 yılı sonrasında açık işsizlik 

oranları hızla yükselmiş, 2001’de %8.4’den 2002’de %10.3’e yükselmiştir. İş olması 

durumunda 15 gün içerisinde iş başı yapabilecek olan iş arama kanallarını 

kullanmayanların ve iş bulma ümidi olmayanların, işsizler kategorisine dahil 

olmasıyla, bu sayı 2000 yılında 1.139.000’e yükselmiş, geniş işsizlik oranı %11.3’e 

ulaşmıştır. 2000 sonrası genel işsizlik oranlarının artmaya devam etmiş ve 2001 krizi 

sonrası geniş işsizlik oranı 3.484.000 kişiyle %14.6’ya yükselmiştir.  

 

                                                                                                                                                                     
 

16 Bağımsız Sosyal Bilimciler, Ücretli Emek Sermaye, s:35. 
 

17 Gürsoy, Ö. B., Bir Yaşam Biçimi Olarak Dışlanma: Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri s:37, Buğra A., Sınıftan Sınıfa. 

 
18 Mütevellioğlu N., et.al., a.g.e.,  s:171.  
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Tablo 1.3:  Toplam İstihdam İçinde İşgücünün Durumu, Açık ve Gizli İşsizlik  

(2000-2012)  (Bin Kişi, 15 + yaş ) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eylül 

 15+ Yaş 

Nüfus 

46.565 47.158 48.041 48.912 47.544 48.359 49.174 49.994 50.772 51.686 52.541 53.593 54.923 

  İş Gücü 22.562 23.491 23.818 23.640 22.016 22.455 22.751 23.114 23.805 24.748 25.641 26.725 28.011 

 Toplam    

İstihdam 

21.153 21.524 21.354 21.147 19.632 20.067 20.423 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 25.472 

Toplam 

İstihdam 

(%) 

45.4 45.6 44.4 43.2 41.3 41.5 41.5 41.5 41.7 41.2 43 45 46.4 

Açık 

işsizler 

1.409 1.967 2.464 2.493 2.385 2.388 2.328 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.539 

Açık 

İşsizlik 

Oranı 

(%) 

6,2 8,4 10,3 10,5 10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,1 

Gizli 

İşsizler* 

1.139 1.060 1.020 945 1.101 1.563 1.909 1.742 1.850 2.061 2.013 1945 1.975 

 Geniş 

İşsizlik 

Oranı ** 

(%) 

11.3 12.9 14.6 14.5 15.8 17.6 18.6 17.8 18.7 22.3 19.7 17.1 16.1 

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Ücretli Emek ve Sermaye s: 47’deki tablodan 

yararlanılarak oluşturulmuştur. 

*İş aramayıp çalışmaya hazır nüfus :İş arayıp 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olan, ancak son üç 

yılda iş arama kanalı kullanmayanlar; artı iş bulma ümidi olmayanlar. 

**  Toplam ( Açık + Gizli ) İşsizlik. 
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            Tablo 1.4, 2000-2012 yılları arasında kırda toplam istihdam içinde işgücünü, 

açık ve gizli işsizlik verilerini göstermektedir. Kırda işgücüne dâhil olmayanların 

içerisinde mevsimlik çalıştığı için işgücüne dâhil olmayanların sayısındaki değişim, 

gezici tarım emeğine dönüşen mevsimlik tarım emeği hakkında bilgi vermektedir. 

Mevsimlik çalıştığı için işgücüne dâhil olamayanların sayısı 2000 yılıyla beraber 

artma eğilimine girmiş, 2000 yılında 516 binden, 2003’de 751 bine yükselmiştir. 

            Kırdaki 15 ve üstü yaştaki nüfus verilerine bakıldığında, 2000 yılından 2008 

yılına gelene kadar düzenli olarak azaldığı görülmektedir. 2000 yılında kırda 15 ve 

üstü yaştaki nüfus 18.581 bin iken 2007’de 14.719 bine gerilemiştir. Çalışma 

çağındaki nüfusun 2000-2007 yıllar arasında azalma eğilimi gösterdiği 

görülmektedir.   

            2000 yılında 10.477.000 olan kırsal istihdam düzenli aralıklarla azalmış ve 

2001’de 10.449.000, 2002’de 10. 243.000 ve 2003’de 9.860.000 düşmüştür. 2003 

yılından sonra ise kırdaki istihdam hızla azalmaya başlamış ve 2000’li yılların 

başlarında 10 milyon civarında olan kırdaki istihdam 2004’de 7.131.000’e olarak 

saptanmıştır. Bu düşüsün nedeni Eski Seri ile Yeni Seri arasında mevsim etkilerinden 

arındırılmış ve arındırılmamış olarak hesaplama farkından ileri gelmesi yanında 

tarımsal istihdamdaki düşme eğilimidir.  

2.2  2008 Krizi: Kıra Geri Dönüş ve Artan Tarımsal İstihdam 

          2000-2007 döneminde tarımsal istihdamda gözlenen önemli düşüş, 2008 

sonrasında devam etmemiş, 2008 yılıyla beraber tarımsal istihdam artma eğilimine 

girmiştir. Tablo 1.2’deki verilere baktığımızda, 2008 krizi sonrası hizmet ve sanayi 

sektöründe azalan istihdam oranlarına rağmen inşaat ve tarım sektöründe istihdamın 

arttığını gözlemleriz. Nergis Mütevellioğlu ve Sayım Işık, 1999’dan 2007’e, tarımsal 

istihdamın %13.8 oranında gerilediğini ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de 

devam edeceğini iddia etmişlerdir. 2007 yılından sonra gözlenen ise beklenenin 

aksine tarımsal istihdamın artmasıdır.   
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Tablo 1.4: Kırda Toplam İstihdam İçinde İşgücünün Durumu,  

Açık ve Gizli İşsizlik  (2000- 2012) (Bin Kişi, 15 + ) 

Yıllar Kurumsal 
olmayan 

Nüfus 

15 ve 
daha 

yukarı 

yaştaki 
nüfus 

 
İşgücü 

Toplam 
İstihdam 

edilenler 

Açık 
İşsizler 

Açık 
İşsizlik 

Oranı 

(%) 

Tarım 
dışı 

İşsizlik 

oranı 
(%) 

İstihdam 
Oranı 

(%) 

Gizli işsizler 
(İş aramayıp 

çalışmaya 

hazır 
olanlar) 

Mevsimlik 
Çalıştığı için 

işgücüne 

dahil 
Olmayanlar 

Toplam 
işszilik 

oranı 

(%) 
Açık 

işsizler 

ve Gizli 
işsizler 

Eski 

Seri 

2000 27.272 18.581 10.902 10.477 425 3,9 10,2 56,4 409 516 7.9 

2001 27.312 18.675 10.969 10.449 520 4,7 14,3 56,0 364 650 8.4 

2002 27.340 18.850 10.863 10.243 620 5,7 14,2 54,3 377 667 9.7 

2003 27.344 18.993 10.549 9.860 689 6,5 13,0 51,9 362 751 10.6 

Yeni  

Seri 

2004* 19.712 13.871 7.545 7.131 414 5,5 14,7 51,4 388 246 9.2 

2005 20.125 14.220 7.408 6.940 468 6,3 14,8 48,8 547 269 10.6 

2006 20.540 14.387 7.360 6.905 455 6,2 13,4 48,0 693 251 10.2 

2007 20.957 14.719 7.479 6.973 506 6,8 14,3 47,4 678 213 10.3 

2008 21.375 15.075 7.742 7.184 558 7,2 15,4 47,7 643 216 10.7 

2009 21.795 15.489 8.163 7.438 724 8,9 19,1 48,0 740 61 10.5 

2010 22.172 15.965 8.536 7.915 621 7,3 15,9 49,6 683 43 8.4 

2011 22.841 16.620 9.131 8.603 528 5,8 12,8 51,8 667 40 6.6 

2012   

Eylül 23.305 17.194 9.496 9.043 454 4,8 11,2 52,6 

 654 

28 5.3 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

*2003’den 2004’e ani düşüşünün sebebi 2004 öncesinde istihdamının dönemlik hesaplanması, 2004 

yılıyla beraber aylık hesaplanmasıyla ilişkilidir. 

 

           2000’li yıllarla beraber gözlemlenen tarımsal istihdamda düşüş, 2004’de 5 

milyon 713 bin, 2007’de ise 4 milyon 866 bin kişiye gerilemişken, 2008 sonrasında 

bu eğilim tam tersi bir seyir izlemiştir. Tarımsal istihdam bu dönemden sonra artarak 

2008’de 5 milyon 16 binden, 2009’da 5 milyon 240 bine yükselmiş, tarımsal 

istihdamdaki artış kriz sonrası dönemde de devam etmiş ve 2011’de 6 milyon 143 

bine  ulaşmıştır.
19

   

                                                           
19 Cumhuriyet.com, Yeldan, E., Tarımda İstihdam Bilmecesi, 2 Mayıs 2012,  Erişim: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=334310[ 27 Nisan 2013]. 
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             Tablo 1.2’deki verilere göre, 2000 yılında tarım sektörünün istihdam içindeki 

ağırlığı 15 yaş ve üstü nüfus içinde % 36’dan ani düşüşle, 2004’de % 29.1’e, 2007’de  

% 23.5’e gerilemiştir. Tarımda bu dönemde ortaya çıkan işgücünün önemli ölçüde 

hizmet sektörüne eklenmesi, 2008  kriziyle beraber hizmet sektörünün kırılganlığını 

arttırmıştır. Yani iş bulma, işini kaybetme, ucuz ve ağır koşullarda çalışma 

deneyimin en keskinleştiği alan 2008 yılı sonrası hizmet sektörü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 2008 kriziyle beraber tarım sektöründe istihdamın arttığı düşünülürse, 

tarımsal istihdamın artmasında tarım dışı alanlardaki istihdam kayıpları etkilidir.
20

  

            2008 krizinden sonra kırdaki istihdam artışı kentte aradığını bulamayan, 

geçim şartları zorlaşanların kıra geri dönüşüyle doğrudan ilgilidir. 2008 sonrası 

verilerine baktığımızda, 2009 sonrası hizmet sektöründeki istihdamın 2009 senesinde 

%50’den 2011’de %48.4 gerilediği tarım sektöründe ise 2009’da %24.7 olan 

oranının, 2011’de  %25.5 yükseldiği dikkate alındığında kentte aradığını bulamayan 

işgücünün bir kısmının kıra geri döndüğü saptanmaktadır. Bunun yanında 2008 

sonrasında mevsimlik tarım işçisi olduğu için işgücüne dahil olmayanların 

sayısındaki önemli düşüşün bir kısmının gezici tarım emeğine dahil olması, 

tarımdaki istihdam olanaklarının farklılaştığı, tarım işçiliğinin yılın belli dönemi 

değil her döneminde yapılmaya başlanan tarımsal faaliyet olarak şekillendiği 

göstermektedir. Mevsimlik çalıştığı için istihdama dahil olamayanların 2008’de 216 

binden 2012 Eylül’de 28 bine düşmesi, bu kategorinin bir kısmının mevsimlik 

çalıştığı için iş aramayan kategorisine dahil olması yanında, önemli bir kısmının  

gezici tarım emeğine dahil olması ile ilgilidir.  

     
          2008 yılından sonra tarımsal istihdamın artmasında, 2000 yılında tarım 

dışına çıkan işgücünün kentlerde geçici, ucuz, güvencesiz işlere dahil olması ve bu 

yüzden kentle olan bağlarının güçlü olmamasıyla doğrudan alakalıdır. Kentle kurulan 

bağların çok güçlü olmaması 2008 kriziyle beraber, kentte aradığını bulamayan 

kesimin bir kısmının kıra geri dönmesiyle sonuçlanmıştır.  Bu bağlamda düşünürsek, 

2008 krizi sonucu, iş bulma olanaklarının kısırlaştığı,  reel ücretlerin düştüğü bir 

ortamda kentte aradığını bulamayan kesimin kıra geri dönmesi, tarımsal istihdamın 

artmasına neden olmuştur. 

                                                                                                                                                                     
 
20. Bağımsız Sosyal Bilimciler, Ücretli Emek ve Sermaye, Yordam Kitap, s:47. 
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             2008 sonrasında tarımsal istihdamdaki artışlar devam etmiş, 2011’de 

%25.5’e yükselmiştir. Tarımsal istihdamdaki artışın çok nadir yaşandığı bir 

dönemde, tarımsal istihdam 2007’den 2010’a  %17 artmış, 4.9 milyondan 5.7 

milyona çıkmış ve toplam istihdam içinde oranını  %1.7 oranında artırmıştır.
21

 
 
2008 

yılından sonra tarımsal istihdamdaki artış, 2009 yılında 5 milyon 240 binden,  

2011’de artmaya devam ederek 1 milyona yaklaşan bir artışla 6 milyon 143 bine 

çıkmıştır.  2000-2007 döneminde işgücü fazlası olarak tarımsal faaliyetin dışına itilen 

2 milyonun üzerindeki nüfusun önemli bir kısmı 2008 yılı ile beraber tekrar tarım 

sektörüne dahil olmuştur.  

                2008 yılı sonrası istihdamdaki artışın ekonomik olarak daha iyi bir döneme 

tekabül eden 2010 ve 2011 yılında da devam etmesi, 2008 krizinin tetikleyiciliği 

yanında başka bir değişkenin de bu süreklilikte etkili olduğunu göstermektedir. 

Gürsel, 2008’den  itibaren tarımda beklenmedik istihdam artışının 2008 krizinin 

neden olduğu istihdamdaki daralma, reel ücretlerdeki düşüş, kentteki işgücü 

fazlasının kıra geri dönmesi yanında, bir  kısmının  da tarım fiyatlarının artması ile 

ilişkili olduğu iddia etmektedir.
22

 Tablo 1.3’e  baktığımızda 2009’a kadar Türkiye 

genelinde toplam istihdam oranları  düzenli olarak düştüğünü  ve 2009 yılı açık 

işsizlik oranının 2000-2012 dönemi içerisinde en yüksek değere ulaşarak %14’e, 

geniş işsizlik oranının ise %22.3 yükseldiğini görüyoruz. Tablo 1.4, kırda 2008 yılı 

ile beraber çalışma çağındaki  nüfusun artma eğilimine girdiğini 2008’de 

7.479.000’den, 2012 Eylül’de 9.496.000’e yükseldiğini göstermektedir. Kırda 2009 

yılı sonrasında tarımsal istihdam düzenli olarak artmış, geniş işsizlik oranı ise 

azalmıştır. Gürsel bunun yanında ücretsiz aile işçisi kadınların, istihdamdaki  artışta 

önemli bir role sahip olduğunu belirtmektedir. Fakat tarımda ücretsiz aile işçisi 

kadınların sayısındaki artışın devam etmesinin mümkün olmadığını söylemektedir.
23

  

 

 

 

 

 

                                                           
21 Gürsel, S., İmamoğlu, Z.,  Why is Agricultural Employment Increasing in Turkey? Betam Working Paper Series 004 June 

2012, s:2. 

 
22 Gürsel, S., İmamoğlu Z.,  a.g.e s: s:3. 

 

23 Radikal.com, Gürsel, S., İşgücü Piyasasında Dikkat Çekici Gelişmeler, 29.08 2012 , 
Erişim:http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1098534 [27 Nisan 2013]. 
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Şekil 1.1: 2008-2012 yılları arasında tarım sektöründe  istihdam değişimi (bin 

kişi) 

 

 
 

Kaynak: TÜİK, Betam 

 *Gri renkle gösterilen seriler ham istihdam rakamlarını, lacivert seriler ise mevsim 

etkilerinden arındırılmış serileri temsil etmektedir. 

 

             Şekil 1.1, 2008-2012 yılları arasında tarım sektöründe istihdam değişimi 

bilgisini vermektedir. 2008 yılından sonra gri renkte olan ve bize ham istihdam 

oranlarını veren göstergeye baktığımızda, 2008’de 5.5 milyonun üstünde seyreden 

tarımsal istihdamın, 2011 yılında 7 milyona yaklaştığı görülmektedir. Yıllara 

baktığımızda Şubat aylarındaki düşüşler  ile Ağustos aylarında birden yükselen 

istihdam bize tarımda yevmiyeli, mevsimlik işçilerin sayılarını vermektedir. Yıllara 

baktığımız zaman, 1 ile 1.5 milyon arasında tarımda geçici, yevmiyeli çalışan olduğu 

saptanmaktadır. 

             2008 sonrası tarımsal istihdamdaki artışın, 2008 yılında tarım dışı alanlardaki 

istihdam daralmasıyla ilişkili olarak kıra, tarımsal faaliyete geri dönme pratiği 

üzerinden şekillenmesinde, kente göç eden nüfusun toprakla olan bağını 

koparmaması etkilidir. Buradan hareketle,  2001 Tarım sayımı hane halkı verilerine 

baktığımızda Türkiye genelinde tarımsal faaliyette bulunan hane halkı sayısının 

4.106.983, tarımsal faaliyette bulunmayan hane halkı sayısının 2.082.368  olduğunu 
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görüyoruz.
24

 Bu sayı Türkiye genelinden hane halkı sayısı olan 6.189.351’in 

%66’sını oluşturmaktadır. Bu veri tarımsal nüfus yoğunluğunun hane halkı bazında 

hâla yüksek olduğu bilgisini vermektedir.  Türkiye genelinde tarım dışı faaliyetlerde 

bulunan hane halkı sayısı 2.082.368, Türkiye genelindeki hane halkı sayısının 

6.189.351’in %34’ünü oluşturmaktadır. Bu veriler 2001 yılında Türkiye’de ailelerin              

%66’sının toprağa bağımlı olduğunu, tarım dışı sektörlerde çalışsa bile tarımla bağını 

koparmadığını, tarım sektöründen elde ettiği  gelirin geçimine katkısı olduğunu 

göstermektedir.  Özellikle 2000 yılı sonrası tarımsal istihdamdaki düşüş,  tam olarak 

toprakla bağını koparmayan bir kesimi de kapsamaktadır. Bu gelişme Türkiye’de 

Tarımda Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri başlıklı projenin öne 

sürdüğü 2000 sonrası tarımda hakim olan eğilimin “mülksüzleşmeden yoksullaşma” 

olması ile uyumludur.
25

 2000 sonrası tarımsal istihdamdaki düşüş, tarım dışına çıkan 

işgücünün bu süreç içerisinde topraklarını kaybetmeleriyle sonuçlanmamıştır. 

             2008 yılıyla başlayan kırdaki istihdam artışı, tarımda mevsimlik emeğin 

yaygınlaşması ve farklılaşması sebebiyle, buradaki artışın azalmadan artma eğilimine 

devam etmesini sağlamıştır.  Kırda işgücüne dahil olmayanlar arasında, mevsimlik 

işgücü verilerine baktığımızda, 2000-2003 senesinde mevsimlik çalıştığı için tarımsal 

istihdama dahil olmayanlar, 2000 senesinde 516.000’den, 2003’de 751.000’e 

yükselmiştir. 2000 yılı sonrası tarımsal üretimin düşmesi ile yeni piyasa koşullarında 

artık geçinemeyen,  yasal değişikliklerle ürettiği ürünün alım garantisi de ortadan 

kalkan üreticilerin mevsimlik işçiliğe yönelmesi nedeniyle mevsimlik tarım 

işçilerinin iş bulma olanakları daralmış, bu dönem mevsimlik çalıştığı için tarımsal 

istihdama dahil olamayanların sayısı artmıştır.
26

 

             Tablo 1.4’deki verilere göre, 2008’den sonra mevsimlik çalıştığı için 

istihdama dahil olamayanların sayısında düşüş görülmüştür. Bunun nedeni işgücüne 

dahil olmayanlar içerisinde  mevsimlik çalışanların  işsiz kaldığı dönemlerin geçmişe 

göre azalmasıdır. İşgücüne dahil olmayanlar içerisinde mevsimlik çalışanların 

sayısında önemli düşüşün bir diğer nedeni ise mevsimlik çalıştıkları için iş aramayan  

diğer kategorisi içerisinde yer almalarıdır. 2008 yılından sonra mevsimlik çalıştığı 

                                                           
24 www.tuik.gov.tr. 

 
25 Huricihan, İ.,  Güloksüz, E., Kaya, A. Y., Çavdar, A., Karakoç, U., Nizam, D., Yazıcı, G., Türkiye’de Tarımda Dönüşüm ve 

Küresel Piyasalarla Bütünleşme  Bütünleşme Süreçleri  Proje No: 106K137, 2008, s: 47. 

 
26 Gürsoy, Ö. B., a.g.e., s:38. 
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için istihdama dahil olmayanların sayısı 216 bin iken, 2009’da bu sayı  61 bine, 

azalmaya devam ederek 2012 Eylül ayı verilerine göre 28 bine düşmüştür.  Bu düşüş 

önemli bir dönüşüme, tarımda mevsimlik emek kategorisinin azalmasıyla beraber, 

mevsimlik emek kategorisi içerisinde değişimlere dikkat çekmektedir. Tablo 1.5’e 

göre, mevsimlik olarak çalıştığı için işgücüne katılmayanların sayısı 2008 yılından 

sonra düzenli olarak azalmıştır. 

            Mevsimlik çalışma koşulların değişmesi, hareket alanının çeşitlenmesiyle 

gezici tarım işçilerinin sayısının saptanması da güçleşmiştir. Sürekli hareket halinde 

olan gezici tarım işçileri, Türkiye’nin çeşitli tarım bölgelerinde  geçici sürelerle 

tarımsal istihdama dahil olmaktadır. 2008 krizi sonrası tarımsal istihdama dahil 

olanların oranındaki artış ile 2000-2006 arasında tarımın açığa çıkardığı 2 milyon 

üstündeki işgücünün 2008 sonrası tekrardan tarımsal istihdama dahil olması, 2008 

sonrası gezici tarım işçilerinin iş bulma olanaklarını daraltmış, göç yollarını 

çeşitlendirmiştir. 2008’in  yarattığı koşullarda geçinebilmenin yolu mevsim ve yer 

göz etmeksizin bulunan işlere göre yollara çıkmak olmuştur. 2008 yılı geçmişe göre 

tarım işçilerinin güzergahlarının çeşitlendiği ve sürekli hareket halinde olmalarının 

netleştiği bir döneme tekabül etmektedir.  

             Bunun yanında iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş bulma ümidi 

olmayanların ise diğer yıllara göre 2009’da en yüksek rakama ulaştığını görüyoruz. 

Buradan hareketle, 2008  krizi ile kıra geri göç eden nüfusun, kırda iş bulma 

olanaklarını daralttığı görülüyor. 2009 yılına baktığımızda işgücü piyasasına 

çıkmayan ama iş olması durumunda çalışmaya hazır nüfus, 740 bin ile en yüksek 

rakama ulaşıyor.  

             Tablo 1.3’deki verilere göre, 2008 krizi sonrası, 2009 yılında açık işsizlik 

oranı %14’le,  2000 yılı sonrasında görülen en yüksek açık işsizlik oranını 

oluşturmaktadır.  Gizli işsizleri de yani iş bulma ümidi olmayanları ve iş bulmak için 

iş bulma kanallarını kullanmayan ama iş olduğu takdirde 15 gün içerisinde iş başı 

yapacak olan kesimi de işsizlik kategorisine dahil ettiğimizde, 2009 yılı işsizlik oranı 

%22.3’e yükselmektedir. İş aramayıp, çalışmaya hazır olan nüfus 2009 yılında 2.061 

bin kişiyle en büyük rakamı vermektedir. Bu durumda tarım dışı istihdamdaki 

daralmanın tarım sektöründeki istihdamı arttırması tarım sektöründeki farklılaşan 

faaliyet alanları ile mümkün olmaktadır. Kırda yaptığı tarımsal faaliyeti farklılaşan, 

zaman ve mekandan bağımsız çeşitli tarım ürünlerinin ekimi, hasadı dönemlerine 
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katılan yaklaşık bir milyon üzerindeki gezici tarım işçisinin ortaya çıkmasıyla 

tarımsal istihdam artışı gerçekleşmiştir.
27

 Tarımda var olan bu bir milyonun 

üzerindeki gezici tarım işçisinin belirginleşmesine rağmen, mevsimlik tarım emeği 

oranlarının düşmesi, mevsimlik tarım emeği bileşeninde ki değişimin sonucudur.  

             Tablo 1.5, 2000-2012 Eylül yılları arasında işgücüne dahil olmayanların 

yıllara göre işgücüne dahil olmama nedenlerini göstermektedir.  Mevsimlik çalıştığı 

için istihdama dahil olamayanlar en yüksek rakamına 2002 ve 2003 yılında ulaşmış, 

2002’de 813 bin ile istihdama dahil olamayanların %3.4’ünü, 2003 yılında  894 bin 

ile %3.5’ini oluşturmaktadır. Bu yıldan sonra  mevsimlik çalıştığı için istihdama 

dahil olamayanlar hızla düşmeye başlamış ve 2008 sonrası düşme eğilimine devam 

ederek 2009’da 87 bin ile istihdama dahil olamayanların %0.3’ünü oluşturmaktadır. 

Bu düşme eğilimi sonraki yıllarda da devam etmiş 2012 Eylül döneminde 44 bin ile 

istihdam edilemeyenlerin %0.1’ine denk gelmiştir.  

             Tablo 1.6, 2000-2012 Eylül yılları arasında kırda işgücüne dahil 

olmayanların yıllara göre işgücüne dahil olmama nedenlerinin bilgisini vermektedir. 

Kırda işgücüne dahil olmayanlar içerisinde 2001 krizi sonrası mevsimlik işçi olarak 

çalıştığı için işgücüne dahil olamayanların sayısı 2001 sonrası yükselmeye devam 

ederek 2000 yılında  % 6.7’lik oranıyla 516 bin iken, 2004 yılına gelindiğinde %8.9 

oranıyla, 751 bine yükselmiştir. Bu tarihten sonra hızla azalmaya başlamış ve en 

büyük düşüşü 2008 sonrasında görülmüştür. 2008’de mevsimlik işçiler 216 bin iken 

2009 yılında 61 bine, diğer yıllarda azalmaya devam ederek 2012 Eylül’de 28 bine 

ulaşmıştır. 2008 yılı sonrası mevsimlik işçi aileleri için belirginleşen mevsimlik 

çalışmanın mevsim etkilerinden kurtularak yapılan bir işe dönüşmesidir. Bunun en 

önemli nedeni  2008 yılı sonrası daha net görülen, geçmişteki deneyimlerinden farklı 

olarak, mevsimlik işçi aileleri için sadece yılın belirli dönemde çalışmanın o yılı 

geçirmek için yeterli bir gelir sağlamamasıdır.  

 

 

 

 

 

                                                           
27 Özgür, B. G., Bir Yaşam Biçimi Olarak Dışlanma : Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri, Sınıftan Sınıfa ed.Ayşe Buğra, 

s:33. 

 



21 
 

Tablo 1.5: İşgücüne Dahil Olmayanların Yıllara Göre İşgücüne Dahil Olmama 

Nedenleri  ( 2000-2102 Eylül)  (Bin kişi, 15+  yaş ) 

Yıllar İş aramayıp, çalışmaya hazır 

olanlar  

Mevsimlik 

çalışanlar  

Ev işleri  ile        

meşgul       

Öğrenci  

eğitim-

öğretim Emekli 

İrad 

sahibi 

Özürlü, 

yaşlı 

veya 

hasta 

Ailevi, 

kişisel 

nedenler 

ve 

Diğer* Toplam 

 

İş 

bulma 

ümidi 

olmaya

nlar  
Diğer Toplam  % 

 

toplam % toplam % 
 

 2000 132 1.007 1.139 4.8 599 2.6 12.339 53.3 2.900 2.277 478 2.176 1.902 23.133 

 

2001 108 952 1.060 4.5 766 3.2 12.363 52.2 3.024 2.455 503 2.256 1.937 23.667 

 

2002            

73 947 1.020 4.2 813 3.4 12.211 50.4 3.191 2.713 397 2.448 2.092 24.223 
 

2003 84 861 945 3.7 894 3.5 12.578 49.7 3.458 2.982 363 2.471 2.175 25.272 

 

2004 311 790 1.101 4.3 385 1.5 13.042 51.1 3.417 3.124        - 2.885 1.574 25.527 

 

2005 486 1.077 1.563 6 391 1.5 12.703 49 3.453 3.112        - 3.098 1.586 25.904 

 

2006 624 1.285 1.909 7.2 341 1.3 12.409 47 3.588 3.238        - 3.298 1.650 26.423 

 

2007 612 1.130 1.742 6.5 289 1.1 12.124 45.1 3.680 3.520       - 3.225 2.300 26.879 

 

2008 612 1.238 1.850 6.8 315 1.2 12.186 45.2 3.757 3.488        - 3.414 1.957 26.967 

 

2009 757 1.304 2.061 7.6   87 0.3 12.101 44.9 3.967 3.622        - 3.396 1.704 26.938 

 

2010 716 1.297 2.013 7.5   65 0.2 11.914 44.3 4.122 3.577        - 3.394 1.816 26.901 

 

2011 678 1.267 1.945 7.2   64 0.2 11.872 44.2 4.219 3.617       - 3.406 1.745 26.867 

2012 

Eylül 

          

631 

1.344 1.975 7.3   44 0.1 11.754 43.7    4.145 3.807      - 3.507      1680   26.912 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

** İş arayıp, son üç ayda iş arama kanalı kullanmayanlar "Diğer*" içinde değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1.6:  Kırda İşgücüne Dahil Olmayanların Yıllara Göre İşgücüne Dahil 

Olmama Nedenleri  ( 2000-2102 Eylül)  (Bin kişi, 15+  yaş ) 

Yıllar 

İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar 

Mevsimlik 

çalışanlar 

Ev işleri  ile  

meşgul       

Öğrenci  

eğitim-

öğretim Emekli 

Çalışamaz  

halde Diğer  Toplam 

İş bulma 

ümidi 

olmayanlar  Diğer Toplam % 
Toplam % Toplam % 

2000 50 359 409 5.3 516 6.7 3.926 51.1 638 439 1.168 581 7.679 

2001 48 316 364 4.7 650 8.4 3.789 49.2 689 484 1.252 480 7.706 

2002 36 341 377 4.7 667 8.3 3.687 46.2 750 537 1.444 524 7.987 

2003 55 307 362 4.3 751 8.9 3.815 45.2 794 661 1.378 683 8.443 

2004 124 264 388 6.1 246 3.9 2.944 46.5 618 512 1.281 338 6.326 

2005 196 351 547  8 269 3.9 2.968 43.6 677 533 1.445 374 6.812 

2006 266 427 693 9.9 251 3.6 2.999 42.7 665 532 1.520 367 7.027 

2007 269 409 678 9.4 213 2.9 3.253 44.9 676 618 1.503 299 7.240 

2008 272 371 643 8.8 216 2.9 3.239 44.2 695 613 1.633 295 7.332 

2009 312 428 740 10.1 61 0.8 3.080 42 787 613 1.708 337 7.326 

2010 289 394 683 9.2 43 0.6 3.070 41.3 917 651 1.720 345 7.429 

2011 294 373 667 8.9 40 0.5 3.073 41 994 658 1.737 320 7.489 

2012 

Eylül 

267 387 654 8.5 28 0.4 3.075 39.9 927 825 1.876 313 7.698 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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   Tablo 1.7:  Mevsimlik Çalıştığı İçin İşgücüne Dahil Olamayanlar ( 2000-2011)    

(Bin  kişi, 15+  yaş ) 
Yıllar Birinci Dönem (Ocak, Şubat, Mart) Yıl Ortalaması 

2000   1.069 516 

2001   1.228 650 

2002   1.382 667 

2003   1.475 751 

2004    692 246 

2005    551 269 

2006    522 251 

2007    330 213 

2008    391 216 

2009    140  61 

2010      80 43 

2011      75 40 

          Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur 

                 Tablo 1.7, 2000-2011 yılları arasında  mevsimlik çalıştığı için işgücüne 

dahil olamayanların yılın ilk dönemindeki bilgisini ve yıl ortalaması bilgisini 

vermektedir. 2000-2004 yılları arasında yılın ilk mevsimine denk gelen kış mevsimi 

içinde, ocak, şubat ve mart aylarında, mevsimlik çalıştığı  için işgücüne dahil 

olmayanların sayısı yıl ortalamasından ve diğer dönemlerin ortalamasından daha 

yüksek rakamları göstermektedir. 2000 yılı ilk döneminde 1.069 bin olarak saptanan 

işgücüne dahil olmayan mevsimlik işçi sayısı 2000 yılı ortalamasında sadece 516 

bindir. Bu sayı artarak 2003 yılı birinci döneminde 1.475 bine,  2003 yıl 

ortalamasında da 751 bine yükselmiştir. 2004 yılında ise hızlı bir düşüşle 2004 

birinci döneminde 692 bine, 2004 yıl ortalamasında ise 246 bine gerilemiştir. En 

önemli düşüş 2008 yılı sonrasında gözlemlenmiş, 2008 yılının ilk döneminde 

mevsimlik çalıştığı için işgücüne dahil olmayan sayısı 391 bin, 2008 yıl ortalaması 

216 bin iken, 2009’da ani bir düşüşle 2009 ilk dönemde 140 bine, 2009 yıl 

ortalamasında da 61 bine gerilemiştir. Bu düşüş sonraki yıllarda da devam etmiştir. 

Bu düşüşün en önemli sebebi mevsimlik çalışan işçilerin geçmişten farklı olarak 

geçimlerini sağlamak için yılın her dönemi iş bulması ve çalışmak zorunda 

kalmasıdır. 

            2000 yılı ile beraber tarımsal üretimdeki düşme eğiliminin devam etmesine  

rağmen tarımsal istihdamın 2008 sonrasında artmasında özellikle meyve üretim 

miktarlarındaki artış ile beraber ihtiyaç duyulan geçici ve ucuz emek talebi etkilidir. 
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2000-2012 yılları arasında meyve üretiminde  2008 yılı sonrası önemli artışlar 

olmuştur. Tablo 1.9, 2000-2012 yılları arasında bazı tarım ürünlerinin üretim miktarı 

bilgisini vermektedir. Örneğin kivi üretimi 2000 yılında 1 400 tonken, 2008 yılında 

19 530 bin tona, 2012 yılında da 37 247 tona yükselmiştir. Yine üzüm üretimine 

baktığımızda 2008 yılıyla yaşanan artışın sonraki yıllarda da azalmadığı sabit kaldığı  

gözlemlenmektedir. Üretimdeki bu artış tarımdaki 2008 yılı sonrası yaşanan tarımsal 

istihdamı açıklamaktadır.  

                   

Tablo 1.8: 2000-2012 yılları arasında bazı tarım ürünlerinin üretim miktarları (ton) 

Yıllar Üzüm Kivi    İncir    Muz Turunçgiller Elma Fındık Pamuk 

2000 3 600 000    1 400  240 000   64 000 2 222 200 2 400 000  470 000 2 260 921 

2001 3 250 000    2 350  235 000   75 000 2 478 000 2 450 000  625 000 2 357 892 

2002 3 500 000    2 500  250 000   95 000 2 493 000 2 200 000  600 000 2 541 832 

2003 3 600 000    5 500  280 000  110 000 2 487 650 2 600 000  480 000 2 345 734 

2004 3 500 000    4 000  275 000  130 000 2 707 500 2 100 000  350 000 2 455 071 

2005 3 850 000    8 000  285 000  150 000 2 913 000 2 570 000  530 000 2 240 000 

2006 4 000 063  10 962  290 151  178 205 3 220 435 2 002 033  661 000 2 550 000 

2007 3 612 781  15 242  210 152  189 107 2 988 664 2 457 845  530 000 2 275 000 

2008 3 918 442  19 530  205 067  201 115 3 026 936 2 504 494  800 791 1 820 000 

2009 4 264 720  23 689  244 351  204 517 3 513 772 2 782 365  500 000 1 725 000 

2010 4 255 000  26 554  254 838  210 178 3 572 376 2 600 000  600 000 2 150 000 

2011 4 296 351  29 231  260 508  206 501 3 613 766 2 680 075  430 000 2 580 000 

2012 4 185 126  37 247  275 002  207 727 3 475 024 2 888 985  660 000 2 320 000 

Kaynak: Tuik Tarım İstatistikleri 

 

2.3 Tarım Politikalarının Neden Olduğu Kırdaki Değişimler: Tarımsal Faaliyete 

Devam Edenler, Tarımsal Faaliyete Devam Etme Zorunluluğu İçerisinde 

Marjinalleşenler ile Tarımsal Faaliyetin Dışına İtilenler  

             Türkiye tarımındaki 2000 yılı sonrası dönüşümlerin etkilerinin izini 

sürerken, tarım sektöründeki değişmeler boyunca tarımdaki mülkiyet ilişkilerinin, 

bunun yanında aile birimi içerisindeki örgütlenmenin yaşa, cinsiyete ve sınıfsal 

konuma bağlı olarak birbirinden farklı değişimler yaşadığı ve bu bağlamda tek bir 

açıklamanın tüm toplam için geçerli olmadığı sonucuna varırız. Yani tarımda piyasa 

koşullarının hâkim olması, örneğin mülksüzleşmeye, aile yapısının ya da kadınların 

aile içi rollerini değişmesine yol açsa da aynı zamanda bu sonuçların her koşul ve 

durum için geçerli, kaçınılmaz olmadığı belirtilmelidir.
28

 Bu hem tarımda 

                                                           
28 Kandiyoti, D., Kadınlar ve Haneiçi Üretim: Türkiye’de Kırsal Dönüşüm Etkileri, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar,  ed.Deniz 
Kandiyoti, s:47. 
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kapitalistleşmenin çok farklı şekillerde tarımsal yapılarla girdiği ilişkinin farklı 

sonuçlar doğurmasıyla, hem de tarımda  akrabalık ve üretim biçimlerinin hâkim 

yapısının çözülmeye, değişime karşı dirençli yapısıyla ilgilidir.
29

 Bu bağlamda,  2000 

yılı sonrası yaşanan  tarım politikalarındaki  köklü değişim sonrası küçülen tarım 

sektörü, hem  sahip olunan toprak mülkiyetinin büyüklüğüne hem de aile ve 

akrabalık ilişkileri üzerinden tanımlanan  tarımsal üretimin birbiriyle etkileşimi 

doğrultusunda   kırdaki nüfusu etkilemiştir. Sahip olunan toprak büyüklüğü ve 

toprağın olup olmaması 2001 yılı ve 2008 yılı sonrası süreçlere, tarımdaki 

dönüşümü, kırdaki nüfusun bu süreçlere nasıl uyum gösterdiklerini  belirlemektedir.                          

            2000 yılı sonrası tarımsal yapılar, sahip olunan toprak büyüklüğüne göre üç 

kategori altında sınıflandırılabilir: Tarımda hakim olan ücretsiz aile emeğine 

dayanan, çocukların ve kadınların ücretsiz emeği üzerinden yükselen küçük 

işletmeler, azınlıkta olan, hala ataerkil yapıyı koruyan kadınların görece ev işleriyle 

uğraştığı ve tarımda ücretli işçi kullanan büyük işletmeler
 
 ile topraksız köylülerdir.

30
 

Birbirinden farklı özgünlükleri ve koşulları olması dolayısıyla her biri için tarımsal 

değişim farklı sonuçlar doğurmuştur.  

Tablo 1.9:  2001 Tarım Sayımı İşletme Büyüklüğüne Göre İşletme Sayısı 

 Türkiye Adana Adıyaman Hatay Urfa Düzce 

 İşleme Sayısı İşleme Sayısı İşleme Sayısı İşleme Sayısı İşleme Sayısı İşleme Sayısı 

Toplam 
3.076.650 56 302 41 312 43 833 51747 51 747 

Arazisi olmayan 

(dekar) 54 523 1 755 2 544 1 438 1 341 1 341 

-5 178 006 2 051 2 001 6 071 295 295 

5-      9 
290 461 4 110 3 765 7 250 375 375 

10-    19 539 816 7 549 7 239 8 915 2 230 2 230 

20-    49 950 840 18 .008 15 195 14 093 9 700 9 700 

50-   99 560 049 10 331 6 371 3 333 12 660 12 660 

100-199 327 363 7 383 2 775 1 797 12600 12 600 

200-499 153 685 4 261 1 263 823 9 667 9 667 

500-999 17 429 680 53 96 2 088 2 088 

1000-2499 
4 199 113 106 - 747 747 

2500-4999 
222 59 - 17 43 43 

5000+ 
57 2 - - 1 1 

Kaynak : TUİK  2001 Tarım Sayımı istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

                                                           
29 Kandiyoti, D., a.g.e., s:50. 
 

30 DİE 1984 verilerine baktığımızda 0-500 dönüm arasındaki küçük işletmelerin toplam içindeki oranının %88 olarak tespit 

ederken, 500-5000 arasındaki orta işletmelerin %9.9, 5000 ve üstü büyük işletmelerin %2.1 olarak saptanmıştır.,  75 Yılda 
Köylerden Şehirlere, s:116. 
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             Tablo 1.9, 2001 tarım sayımına göre gezici tarım emeğinin en çok görüldüğü 

iller olan Adana, Adıyaman, Hatay, Urfa ve Düzce illerinde  tarımda toprak 

mülkiyeti büyüklüklerinin bilgisini vermektedir.
31

 Küçük üreticiliğin, 2001 tarım 

sayımında 3.000.260 kişiyle toplam hane halkı sayısı içinde %97’lik oranı 

oluşturmasıyla, tarımda hakim yapı olmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Tarımdaki 

işletme sayısının %97’sini oluşturan,  tarımda ücretsiz aile emeğine dayanan ve 

destekleme alımlarıyla ayakta kalan küçük işletmeler tarım politikalarının  

değişmesiyle, destekleme alımlarının ortadan kalkması, ücretli emek kullanılması 

gerekliliği sebebiyle, bu değişimlerden zarar görmüşlerdir. Özellikle 100 dekarın 

altındaki işletmeler 2000 yılı sonrası hanenin geçimini sağlamada zorlanmışlardır.    

 “100 dekarın altında toprak  işleyen üreticilerin borçlanma oranları çok    

yüksek, birikim ve yatırım düzeyleri düşüktür. Bu kesim içerisinde 50 

100 dekarlık toprakları işleyenlerin kredi kaynakları, kooperatif     

üyelikleri ve desteklerden yararlanma şansları biraz daha fazla olsa da  

hem küçük hem de orta büyüklükteki toprakları işleyen üreticilerin 

ileriye yönelik olarak tarımsal üretimi sürdürebilme şansları 

tartışmalıdır.”
32

  

 

              100 dekarın altında toprak işleyenlerin borçlanma düzeyleri yüksek olsa da, 

ciddi bir yoksullaşma gözlemlense de, bu üreticiler arasında yaygın bir 

mülksüzleşme, elindeki toprağı satma anlamında bir eğilim gerçekleşmemiş,  toprak 

satışlarının düşük seviyede olduğu dikkate alınırsa yaygın olanın “mülksüzleşmeden 

yoksullaşma” olduğu görülmüştür.
33

     

              Tablo 1.10, 100 dekarın altında toprak sahibi olan hane sayısı 2.519.172  ile 

toplam hane sayısının  %81.8’ini oluşturmaktadır ve küçük işletmeler içerisinde 

borçlanma eğilimleri en yüksek olan kesimdir.
34

 

              Tarımda 2000 yılı sonrası tarımsal istihdamda düşme eğilimi ile tarım 

sektöründeki küçülme düşünüldüğünde devlet desteklerinin, tarımda üreticiyi 

koruyan uygulamaların kalkması ile beraber borçlarını ödeyemeyen ve daha önce 

yaptığı tarımsal faaliyetle artık geçinemeyen ailelerin bazılarının topraklarını 

                                                           
31 Tablo 9’daki iller: Adana, Adıyaman, Düzce, Hatay ve Urfa, Düzce çadır kentte yaptığım  alan çalışmasında görüştüğüm 

tarım  işçilerinin geldikleri ve gidecekleri iller dikkate alınarak seçilmiştir. 
 

32 Huricihan, İ., et.al., a.g.e., s: 47, 2008. 

 
33  Huricihan, İ.,  et.al., a.g.e, s:47. 

 

34  Huricihan, İ.,  et.al., a.g.e, s:36. 
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kaybetmesi bir gerçeklik oluştururken tarımda yaygın olanın “mülksüzleşmeden 

yoksullaşma” olduğu gözlemlenmiştir.
35

 2008 sonrasında geriye göçle beraber artan 

tarımsal istihdam dikkate alınırsa, ailelerin veya ailede göç eden erkeklerin geri 

dönmesinin kırda sahip oldukları tarım arazilerinin varlıklarıyla ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu bağlamda  tarımdaki mülksüzleşmenin tahmin edilen kadar olmadığı 

görülmektedir. Bunun yanında mülksüzleşmenin yine doğrudan bir sonuç olmadığı, 

tarımdaki dönüşümler  sonrası tarımsal faaliyet alanı dışında işler bulan ailelerin yine 

yan gelir kaynağı olarak tarımsal faaliyete devam ettiği durumların varlığına  

rastlanmasıyla anlaşılmaktadır. Bununla beraber  tarımda  ortakçılık sistemindeki 

değişim, ortakçılık sisteminin tarımda çok yaygın olmadığı düşünülürse, kırda 

ortakçılığın ortadan kalkması ile kapitalist çiftçiye giden sürecin hızlandığı ve 

mülksüzleşmeye neden olduğu iddiası gerçeklerle örtüşse de çok dar bir alanın 

ifadesi olmaktadır.
36 

2001 ve 2006 yılı tarım sayımları karşılaştırıldığında tarımda 

ortakçılığın azaldığını ve azalan bu kategorinin bir kısmının gezici tarım emeğine 

dahil olduğu görülmektedir.  

             Güneydoğu Bölgesi’nde toprakların Ege’dekilerle karşılaştırıldığında,  

Ege’de genellikle  tütün üreticilerinin  toprağının kendine ait olması,  Güneydoğu 

Bölgesi’nde  daha büyük toprak yapılarının olması sebebiyle, Güneydoğu Bölgesinde 

ortakçılık gelişmiştir. 2000 yılı öncesi özellikle Adıyaman bölgesinde  ortakçılık 

yaygın olarak görülmektedir.  
 

“Adıyaman’da yarıcılık hala devam ediyor.  Ancak tütün yapan  yarıcılar   

buğday da yarıcılık yapamıyorlar.  Çünkü tütün tarlasının yerine  buğday   

ekildiğinde  verim  artıyor.  Bu  durumda  da  tarla   sahipleri   toprakları    

makineyle  ucuza  kendileri  ekmeyi  tercih  ediyorlar. Bu durumda tütün     

                 bittikten sonra  yarıcının bir ilişkisi kalmıyor ve genelde mevsimlik işlere 

çalışmaya gidiyorlar. Bu örnekte yarıcının üretim koşulları üzerinde söz 

hakkı  bulunmakla birlikte, tarımsal teknoloji pek değişmediği için, 

durumları  ücretli  işçilikten temelde farklı değil.”
37

 

 

             2000 yılından sonra ortakçılık oranlarında önemli bir azalma olmuştur. 

Buğday  ve pamuk tarımında toprak kiralamak artan maliyet, düşük fiyat sebebiyle 

azalmaktadır.
38

  “Benzer bir şekilde buğday ve pamuk üretiminin yaygın olduğu 

                                                           
35  Huricihan, İ.,  et.al., a.g.e, s:47. 

 

36 Tekeli, İlhan, Göç ve Ötesi  s:51. 
 

37 Huricihan, İ., et.al., a.g.e, s:458. 

 
38 Huricihan, İ., et.al., a.g.e,  s:42. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, ortakçılık ilişkilerinde bir düşüş 

gözlemlenmiştir.”
39

 

             Küçük aile işletmeleri, kırsal dönüşüm öncesinde de var olan  ücretsiz kadın 

emeğine bağımlı yapısını devam ettirmiştir. Bunun yanında küçük aile işletmeleri 

tarımdan elde ettikleri gelirin artık tek başına yeterli olmaması nedeniyle hem kendi 

toprağını işleyen hem de gezici tarım emeğine dâhil olan ailelere dönüşmüştür. 

Topraksız köylülere ek olarak küçük aile işletmeleri bazısı topraklarını kaybettikleri 

için gezici tarım emeğine dâhil olmuş,  diğer bazısı ise kendi işletmesi yanında 

geçimini sağlamak için ek gelir olarak tarım emeğine dâhil olmuştur. 

                  “Rekabetçi  piyasa  koşulları  altında  artık  geçinemeyen ve/veya  yasal   

değişikliklerle  alım garantisi ortadan kaldırıldığı için üretimi kısıtlanan  

ürünleri üreten küçük üreticiler mevsimlik tarım emeği piyasasına dahil  

olmaktadırlar.”
40

 

 

              Küçük üreticinin hem kendi toprağını ekmesinde hem de gezici tarım emeği 

piyasasına dahil olmasında sadece üreticiyi destekleme politikalarında değişim değil, 

tütün, şekerpancarı gibi ürünlerde destekleme politikalarının ortadan kalkması 

etkilidir.
41

  Örneğin tütüne uygulanan kotayla tütün üreticisi, tütün üretemez hale 

gelmiştir. Özgür Burçak Gürsoy tütün üretiminin önemli bir gelir olduğu 

Adıyaman’da, tütün üretimin 2002 Tütün Yasası ile beraber tütüne TEKEL 

tarafından sağlanan alım garantisi kalkınca 2002 yılında Adıyaman’dan çeşitli 

bölgelere mevsimlik işçi olarak gidenlerin sayısının arttığını belirtmektedir.
42 

             Tablo 1.10, 2001 ve 2006 yılları tarım sayımlarında işletme büyüklüklerine 

göre kendi arazisi olan ile olmayan işletmelerin bilgisini vermektedir. 2001 yılı tarım 

sayımlarında toprağı olmayan hane sayısı 54.523 olarak saptanmış, bu sayı toplam 

hane halkının %17.7’sini oluşturmaktadır. 2000 sonrası göç etmeye yetecek 

ekonomik gücü olmadığı için kırda kalan bu grup, genellikle ücretli tarım işçiliğine 

ya da mevsimlik tarım işçiliğine yönelmektedir.
43

 Bu grup içerisinde mevsimlik 

                                                                                                                                                                     
 

39 Huricihan, İ., et.al., a.g.e, s:43. 
 

40 Gürsoy, Ö. B.,  Bir Yaşama Biçimi Olarak Dışlanma: Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri, Sınıftan Sınıfa, s:38. 

 

41 Gürsoy, Ö. B.,  a.g.e, s:37. 

 

42 Gürsoy, Ö. B.,  a.g.e, s:38. 
 

43 Kaymakçı, M., Güneydoğu’lu Topraksız Köylüler sesleniyor. Erişim: 
http://www.olay07.com/index.php?lng=tr&section=articles&mod=display&athid=46&objtid=1522(27 Nisan 2013). 
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tarım işçiliği yapanlar 2000 yılı öncesinden farklı olarak 2000 yılı sonrası mevsim 

etkilerinden ve uzaklıktan bağımsız çalışmak için her yere gitmek zorunda 

kalmışlardır.  

            2001 verileri ile 2006 verilerini karşılaştırdığımızda kendi arazisi olmayanlar 

içinde ortakçılık sitemi ile arazi işletenlerin, 2006 yılında azaldığını hatta bazı 

yıllarda ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Tarımda ortakçılık siteminin dönüşmesiyle 

bu grup gezici tarım emeğine dahil olmuştur.  Güneydoğu Bölgesi’nde toprağı 

olmayanların ortakçılık sistemiyle tarımsal faaliyete dâhil olduğu koşulların 

değişmesi, özellikle Adıyaman bölgesinde tütün üretiminde ortakçılık sistemini 

bozmuş, bu sürecin sonunda topraksızlaşan köylülerin bir kısmı gezici tarım emeğine 

dâhil olmuşlardır. 

 

Tablo 1.10: 2001 Ve 2006 Tarım Sayımlarında İşletme Büyüklüklerine Göre 

Kendi Arazisi Olan Ve Olmayan İşletmeler 

 Kendi arazisi olan 

işletmeler  

Kendi arazisi olmayan işletmeler  

Yalnız   

Kendi 

arazisini 

İşleyen (%) 

Hem 

kendisinin 

hem 

başkasının 

arazisini 

işleyen (%) 

Hem 

kendi 

arazisini 

hem 

başkasının 

arazisi 

işleten 

(%) 

Yalnız 

kira ile 

arazi 

İşleten 

(%) 

Yalnız 

ortakçılık ile 

arazi işleten 

(%)  

Diğer 

şekilde arazi 

işleten (%)

  

İki ya da 

daha fazla 

tasarruf şekli 

ile arazi 

işleten (%) 

Dekar  2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Toplam  81.3 85,1 3.1 12,7 1.8 1,6 1.3 0,4 0.3 0,1 0.2 0,1 

     -5 90.4 95,2 4.9 2,1 1.7 2,2 0.8 0,6 0.5 -   - - 

  5-      9 88.4 96,2 3.8 2,2 1.6 1,3 1.3 0,2 0.3 0,0 0.01 0,1 

10-    19 85.8 94,2 3.6 4,1 2.2 1,3 1.3 0,3 0.2 0,1 0.15 0,0 

20-    49 82.5 89,9 3.2 8,0 1.8 1,5 1.3 0,5 0.4 0,0 0.2 0,1 

50-    99 77.9 82,7 2.8 14,6 1.5 2,0 1.1 0,5 0.3 0,1 0.2 0,1 

100-  199 72.9 72,7 2.3 24,7 2.1 1,9 1.3 0,5 0.6 0,1 0.3 0,1 

200-  499 67.5 64,7 0.9 33,4 1.7 1,4 1.7 0,4 0.2 0,0 0.4 0,1 

500-  999 60.8 55,2 0.2 42,0 1.7 1,6 1.2 0,2 0.01 - 1.2 1,0 

1000-2499 70.3 59,7 0.1 40,0 0.14 0,1 2.5 0,0 0.07 0,0 0.23 0,1 

2500-4999 71.2 65,7 - 33,8 - 0,2 8.1 0,3 0.5 0,1 - - 

5000+ 80.6 83,3 - 14,3 1.7 1,4 - 0,6 3.5 0,5 - - 

Kaynak : TUİK  2001 Tarım Sayımı istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur 

 2.4 Türkiye’de Erkek ve Kadın İstihdamının Başa Baş Olduğu Tek Sektör 

Olan Tarım Sektöründeki Küçülmenin Toplam Kadın İstihdamına Etkisi;  

Dünyadaki Seyrinden Farklı Olarak Düşen Kadın İstihdamı 

 

             Tarım sektöründe kadın istihdamı diğer sektörlerden farklı olarak, erkek 

istihdamıyla aynı oranlarda seyretmektedir. Hatta çoğunlukla tarım sektöründe erkek 

işgücünden daha fazla oranlarda istihdam edilmektedir. Toplam kadın istihdamı 



30 
 

içinde tarım sektöründeki kadın istihdam oranlarına bakıldığında, 1927 yılından 

2000’li yıllara kadar kadınların tarım sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olduğunu 

görülecektir. Tablo 1.1’de 1965-2000 yılları arasında 12 yaş üstü nüfusun istihdam 

verilerine göre, tarımda 1965 yılında istihdam edilen erkek sayısı 4.914.212 iken, 

tarımda istihdam edilen kadınların sayısı 4.836.057 olduğu görülmektedir. 1980 

yılından sonraki yıllara bakıldığında, tarımda kadın istihdamının erkek istihdamından 

fazla olduğunu gözlemlenmektedir. 1990 yılında tarımda istihdam edilen kadın sayısı 

6.306.747, erkek istihdamı ise 5.199.961’dir. 2000 yılında ise kadın istihdamının 

6.908.050 ile, erkek istihdamından 5.294.351 yaklaşık olarak 1.5 milyon fazla 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de kadın istihdamının çok düşük olduğu, kadının 

işgücü piyasasına dahil olduğu alanlarda, erkek istihdamıyla boy ölçüşemeyecek 

kadar istihdamda az bir pay aldığı dikkate alınırsa, tarımda kadın istihdamının 

yüksek olması, kadının tarımsal üretimin ve tarımsal sektörün taşıyıcısı, en önemli 

aktörlerinden biri olduğunu göstermektedir.   

             1965 yılında tarımda istihdam edilen kadın sayısı 4.836.057,  toplam  tarım  

istihdamı  içinde %58.3’ü, toplam kadın istihdamı içinde de %94.1’i oluşturmaktadır. 

Tarımda istihdam edilen kadınlar 1965 yılında %94.1’lik oranıyla neredeyse tüm 

kadın istihdamını içermektedir.  Bu oran 1970’de %89, 1975’de %87.5’e düşmüştür. 

2000 yılında ise %75.2’ye gerilemiştir. Toplam kadın istihdamının toplam istihdam 

içinde %35’ler civarı olduğu dikkate alınırsa tarımda kadın istihdamı  % 70’lerdeki 

seyri kadınlar için tarım sektörünün önemli bir alan teşkil ettiğini göstermektedir. 

Tarım sektöründe ki bu sıra dışı durum, tarım sektörünün kendine içkin yapısından 

kaynaklanmaktadır. Kadının ev içi rollerini devam ettirdiği, bununla ilgili bir çatışma 

yaşamadığı  ya da aile yapısının dışına çıkmadan işgücüne dahil olduğu için tarımda 

kadın istihdamı yüksek rakamları bulmuştur. Türkiye’de ataerkil aile modeline dayalı 

bakım rejiminin, ailenin bakımını ve ev içi rolleri kadının  sırtına yüklemesi, 

modernleşme ve kalkınma süreçlerinden sonra da devam etmiş, hatta  güçlenmiştir.44   

Kadının ev ve iş arasında çatışma yaşamadığı tarım sektöründe istihdamının yüksek 

olması, bu alanın ataerkil yapı ile uyumlu olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun 

yanında kadının kimi tarımsal işletmelerde erkeğin başka bir faaliyet koluna 

katılmasıyla dominant bir rol oynadığı söylenebilir. 

                                                           
44 İlkkaracan, İ., a.g.e, s: 24. 
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              Tarımda kadının hem dominant bir rol üstlendiği durumların varlığı hem de 

kadınların tarımdaki işgücünün önemli bir birleşeni olduğu gerçeği, kadının aktif bir 

özne olarak karar alma süreçlerine dâhil olması, cinsiyet eşitsizliğini çözen bir durum 

teşkil etmemektedir. Tarımsal yapı aile üzerinden işleyen bir yapı teşkil ettiğinden 

aile içi geleneksel rollerin devam etmesi, kadının tarımda erkekten daha fazla rol 

üstlenmesi durumlarında bile kadın erkek eşitsizliği yeniden üretilmektedir.45 

Örneğin kadının kendi kazandığı ücrette söz sahibi olmaması, gezici tarım işçi 

ailelerini durumunda da sıklıkla görülmektedir.  

             Tarımda  kadın kendi emeği üzerinde denetimi olmayan ve tarımda ücretli 

çalışma deneyimine sahip olsa da kazandığına el konulan bir konumdadır. Gezici 

tarım işçi ailelerinde de netleşen bu durum  tarımda kadının ücretsiz aile işçiliğinin 

dayandığı geleneğin devamıdır. Tarımda gezici tarım işçisi olarak çalışan kadınların  

kazandıkları yevmiyelere babaları, kocaları tarafından el konur. Yani küçük meta 

üretiminin dayandığı ücretsiz aile işçisi konumundaki kadın ve çocukların konumu, 

tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştıklarında aldıkları ücretle değişmez.       

            Toplam kadın istihdamı içinde tarımda istihdam edilen kadınların en büyük 

paya sahip olması nedeniyle, 2000 yılı sonrası  tarımsal istihdamdaki düşme eğilimi 

erkek istihdamından daha çok kadın istihdamını etkilemiştir. 2011’de nüfus 

74.724.269’ya yükselirken istihdam sadece  24.110.000 yükselmiş, toplam istihdam 

içinde kadın nüfusu ise 37.191.315 yükselirken, kadın istihdamı %25.6’ya 

gerilemiştir.
46

 

             2000 yılı  sonrasında gözlemlenen eğilim, tarım sektörünün küçülmesi bunun 

yerine hizmet sektöründeki işgücünün artması olmuştur. Tarım sektöründen kopan  

işgücünün  bir kısmının 2000 sonrası hızla büyüyen hizmet sektöründe ve imalat 

sektörüne dahil olması yanında, hizmet sektöründeki ucuz, geçici, işlerde kadın 

istihdamı tercih edilmesi etkilidir.
 47

 

              Dünyadaki seyrinden farklı olarak, yeni emek piyasasında dönüşümler 

sonrası ülkelerde kadın işgücündeki gözle görülür artış, Türkiye’de gözlemlenmedi. 

İstihdam içindeki kadın istihdamı sayısının toplam istihdam içindeki payında çok 

                                                           
45 Kandiyoti, D., “Bargaining with Patriachy”, Gender and Society, Vol. 2, No. 3, (1988), s: .274-290. 

 

46 www.tuik.gov.tr. 
 

47 Toksöz, G., Neoliberal Piyasa ve Muhafazakar  Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği , Küreselleşme, Kriz ve 

Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, ed.Nergis Mütevellioğlu, Sinan Sönmez, s:208. 
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büyük bir değişme olmadığı dikkate alınırsa, kadın istihdamının dünyada ki eğilimi 

artış yönündeyken Türkiye’nin bu eğilimle uyumlu olmaması, kadın istihdamının 

artmaması, tarım sektöründe azalan kadın işgücüyle doğrudan ilişkilidir.
48

 2000 yılı 

sonrası tarımsal istihdamdaki düşme eğilimi, tarımsal üretimde daralma, tarımda 

kadın istihdamını düşürmüştür. Toplam kadın istihdamı içinde tarımda çalışan 

kadınların önemli bir ağırlık olduğu düşünüldüğünde, tarımda kadın istihdamının 

azalışı sebebiyle hizmet ve imalat sektöründe kadın istihdamı artsa bile toplam kadın 

istihdamı artmamıştır. 

 “Burada dikkat çekici olan, Ortadoğu bölgesinde bile 1997-2007 

arasındaki on yıllık dönemde kadınların işgücüne katılım oranlarının 

%30 artarken Türkiye’de %12 oranında gerilemesidir.”
49

 

 

              Kırda aile içi işletmelerde ailedeki her bireyin üretime katıldığı koşullarda 

kırda kadın emeği oranı yüksektir,  tarımsal üretimin küçülmesi bu alandaki işgücünü 

düşürmüştür. Buna paralel olarak tarımdaki istihdam da genel istihdam içinde, 

tarımdaki erkek istihdamının da toplam erkek istihdamındaki payı düşmüştür. 

1965’de tarımda erkek istihdamı toplam erkek istihdamı içinde %58.3 iken, 1970’de 

%52.3’e düşerken, 2011’deki erkek istihdamının toplam istihdam içindeki oranı ise 

%32.4’e gerilemiştir. 

              Kırda tarım politikaların değişmesinin, tarımsal istihdamın azalmasının 

belirlediği koşullarda kırda kalarak kendini geçindirmeye çalışan küçük işletmeler ve 

topraksız köylüler değişen koşullara uyum göstermektedir. Küçük aile işletmelerinin 

değişen koşullara rağmen kendini idame ettirmesinin kaynağını işgücü denetiminin 

ve yeniden üretiminin düşük maliyeti, kadın ve çocukların ücretsiz aile işçiliği 

oluşturmaktadır. Kadınların tarımdaki rollerini bu süreç boyunca da devam ettirmesi, 

erkeklerin başka işler aramalarına ve başka alanlarda çalışmalarını mümkün 

kılmıştır. Örneğin Latin Amerika’daki ülkelerde kadınlar tarımda ücretsiz aile işçisi 

olarak çalışması erkeğin ücretli iş bulmasını sağlamaktadır. Kadınların hem tarımda 

ücretsiz aile işçisi olarak var olması hem de tarımdaki sorumluluğu tek başına 

yüklenerek erkeklerin tarım dışı alanlarda çalışmasını sağlaması, tarımsal faaliyetin 

devam etmesini sağlamakta ve ailenin geçimine önemli bir katkıda bulunmaktadır 

 

                                                           
48 Toksöz, G., a.g.e., s:210. 

 
49 Toksöz, G., a.g.e, s: 210. 
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Tablo 1.11: Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Erkeklerin Yıllara ve Kırda 

Toplam İstihdam Edilenlere Göre İşteki Durumu (2000-2012) ( Bin Kişi, 15+ 

yaş) 
Yıllar Ücretli Yevmiyeli İşveren  Kendi Hesabına Ücretsiz Aile 

İşçisi 

 Toplam 

Erkek  Toplam 

ücretli 
arasında 

erkekler 

(%) 

Erkek Toplam 

yevmiyeli 
arasında 

erkekler 

(%) 

Erkek  Toplam 

işveren 
arasında 

erkekler  

(%) 

Erkek Toplam   

kendi 
hesabına 

arasında 

erkekler     
(%) 

Erkek  Toplam 

ücretsiz 
aile işçisi 

arasında 

erkekler 
(%) 

Erkek Genel 

Toplam 
arasında 

erkekler 

(%) 

2000 32 86 223 76 60 95 2.505 84 1203 30 4022 55 

2001 
33 92 154 67 44 96 2576 83 1247 30 4053 53 

2002 
32 89 165 59 46 85 2.298 80 988 26 3530 51 

2003 50 93 162 66 44 96 2.331 82 868 25 3455 52 

                                              YENİ              SERİ 

Yıllar Ücretli ve Yevmiyeli İşveren Kendi Hesabına Ücretsiz Aile 

İşçisi 

Toplam 

Erkek   Toplam ücretli 
arasında erkekler 

(%) 

Erkek  Toplam 
işveren 

arasında 

erkekler
(%) 

Erkek Toplam 
kendi 

hesabına 

arasında 
erkekler 

(%) 

Erkek  Toplam 
ücretsiz 

aile işçisi 

arasında 
erkekler 

(%) 

Erkek Genel 
Toplam 

arasında 

erkekler 
(%) 

2004  175 69 51 93 1776 86 727 28 2728 55 

2005 174 67 54 92 1594 81 557 26 2380 53 

2006 191 68 50 91 1527 80 476 23 2243 52 

2007 179 70 41 89 1545 80 462 23 2226 52 

2008 171 66 63 90 1590 82 461 22 2285 52 

2009 199 66 53 91 1678 82 521 23 2450 53 

2010 219 63 63 91 1757 83 531 22 2570 52 

2011 264 66 63 91 1873 83 563 21 2763 52 

2012 

Ekim 332 

                                

64 55 90 1920 84 540 20 2847 51 

Kaynak: TÜİK Kırda İstihdam Edilenlerin Yaşa ve Cinsiyete göre  işteki durumunu gösteren tablodan 

yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

               Tablo 1.11, 2000-2012 yılları arasında tarım sektöründe istihdam edilen 

erkeklerin kırda toplam istihdam edilenlere göre işteki durumunu göstermektedir.  

Kırdaki işgücü içerisinde 2000-2012 Ekim yılları arasında tarımda istihdam edilen 

erkek nüfusa baktığımızda tarımda istihdam edilen toplam nüfus içerisindeki 

oranının, toplam istihdamın yarısından fazla olduğu görülmektedir. 2000 yılında 

toplam istihdam rakamı olan 7.340.000 içinde erkek istihdamı 4.022.000 kişiyle 

toplam kırsal istihdamın %55’ini oluşturmaktadır. 2000 sonrası kırda istihdamın 

düşmesine paralel olarak erkek istihdamıda düşerek,  2002’de kırda toplam istihdam 

rakamı olan 6.973.000 içinde erkek istihdamı 3.530.000 kişiyle %51’e gerilemiştir.  
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Tablo 1.12: Tarım Sektöründe İstihdam Edilenlerin Kadınların İşteki Durumu  

(2000-2012) ( Bin Kişi, 15+) 
Yıllar Ücretli Yevmiyeli İşveren Kendi 

Hesabına 

Ücretsiz Aile 

İşçisi 

Toplam 

Kadın Toplam 
ücretli 

arasında 

kadınlar 
(%) 

Kadın Toplam 
yevmiyeli 

arasında 

kadınlar 
(%) 

Kadın Toplam 
işveren 

arasında 

kadınlar 
(%) 

Kadın Toplam 
kendi 

hesabına 

arasında 
kadınlar 

(%) 

Kadın Toplam 
ücretsiz 

aile 

işçisi 
arasında 

kadınlar 

(%) 

Kadın Genel 
toplam 

arasında 

kadınlar 
(%) 

2000 5 14 71 24 3 5 470 16 2.779 70 3.328 45 

2001 3 8 75 33 2 4 536 17 2.935 70 3.552 47 

2002 3 11 111 41 8 15 561 20 2.759 74 3.443 49 

2003 4 7 83 34 2 4 511 18 2.632 75 3.232 48 

 YENİ              SERİ 

Yıllar Ücretli ve Yevmiyeli İşveren Kendi 

Hesabına 

Ücretsiz Aile 

İşçisi 

Toplam 

Kadın Toplam ücretli ve 

yevmiyeli arasında 

kadınlar (%) 

Kadın Toplam 

işveren 

arasında 
kadınlar 

(%) 

Kadın Toplam 

kendi 

hesabına 
arasında 

kadınlar 

(%) 

Kadın Toplam 

ücretsiz 

aile 
işçisi 

arasında 

kadınlar 
(%) 

Kadın Genel 

toplam 

arasında 
kadınlar 

(%) 

2004 78 31 4 7 280 14 1.908 72 2.270 45 

2005 87 33 4 8 371 19 1.614 74 2.077 47 

2006 90 32 6 9 373 20 1.565 77 2.034 48 

2007 79 30 5 11 382 20 1.577 77 2.044 48 

2008 88 34 7 10 351 18 1.638 78 2.084 48 

2009 103 34 4 9 360 18 1.733 77 2.201 47 

2010 129 37 6 9 371 17 1.906 78 2.412 48 

2011 135 33 5 9 378 17 2.079 79 2.597 48 

2012 182 36 6 10 353 16 2.161 80 2.702 49 

Kaynak: TÜİK Kırda İstihdam Edilenlerin Yaşa ve Cinsiyete göre  İşteki Durumunu gösteren tablodan 

yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

             2008 yılı sonrası tarımdaki istihdam artışlarına paralel olarak erkek ücretli ve 

yevmiyeli çalışan sayısı, toplam ücretli ve yevmiyeli içerisinde 171.000 kişi ile % 

66’lık bir orana sahipken, 2012 Ekim yılına kadar düzenli artışlarla 332.000’e 

ulaşmış, toplam ücretli ve yevmiyelilerin % 64’ünü oluşturmuştur. Bu veriye bakarak 

bu dönemde ücretli ve yevmiyeli sayısının artmış olduğu bilgisine ulaşırız. Tarımda 

ücretli ve yevmiyeli çalışan erkeklerin 2008’den 2012 Ekim yılına kadar sayısının 

artmasına karşılık toplam ücretli ve yevmiyeli içerisinde oranının azalması kadınların 

ücretli ve yevmiyeli çalışma alanına erkeklerden daha fazla dâhil olması, erkeklere 

göre daha fazla oranda bu yıllarda kadın ücretli ve yevmiyeli sayısında artış 

yaşanmasıyla ilgilidir. 2008 senesinde toplam ücretli ve yevmiyeliler içinde kadın 

istihdamı 88.000 kişiyle %34 iken, 2012 Ekim’de 182.000 kişiyle %36’ya çıkmıştır. 
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            Tablo 1.12, 2000-2012 yılları arasında tarım sektöründe istihdam edilen 

kadınların kırda toplam istihdam içerisindeki durumunu göstermektedir. Kadın 

istihdamı tarım istihdamı içerisinde erkek istihdamın tersi bir seyir izlemiş, 2000 

yılında 3.328.000 kişiyle % 45 olan oranını, 2002 senesinde 3.443.000 rakamına 

erişerek oranını % 49’a çıkarmıştır. Kriz sonrası dönemlere bakmaya devam edersek 

2008 senesinde toplam tarımsal istihdam içinde 2.285.000 olan erkek istihdamı 

toplam istihdamının %52’sini oluştururken, 2009 yılında 2.450.000 kişiye ulaşarak 

oranını %53’e çıkarmıştır. 2008 yılında 2.084.000 ile toplam tarım istihdamının 

%48’ini oluştururken, 2009 yılında ise 2.201.000 ile % 47’sini oluşturmaktadır. 

             2010 yılı istihdam verilerine baktığımızda 25.2 milyon erkek nüfusun  17.4 

milyonu istihdam imkanı bulurken, 26.2 milyon yetişkin kadının sadece 6.2 milyonu 

istihdam imkanı bulabilmiş ve bu az sayıda işgücünün 1.6 milyonunu tarımda 

ücretsiz aile işçisi kadınlar oluşturmuştur. Kadın istihdamı içerisinde tarımda ücretsiz 

aile işçisi olarak çalışan kadınların önemli bir paya sahip olması, yine işgücüne dâhil 

olmama sebeplerine baktığımızda ev işleri ile meşgul olduğu için işgücüne dâhil 

olamayan kadınların işgücüne dâhil olamayanlar içerisinde en büyük paya sahip 

olması kadının ev içi rollerinin baskın bir şekilde hayatını etkilemesiyle alakalıdır. 

             Tarım sektöründe kadın istihdamının düşme eğilimi, erkek istihdamından 

daha yavaştır. Bunun nedeni erkeklerin başka iş alanlarına kaymasının kadınlardan 

daha kolay olması ve kadınlarının geride kalarak öncesinde birlikte yürüttükleri 

tarımsal faaliyeti tek başına idare etmeye çalışmasıdır. Kadınların kırda kalması ve 

kırda daha önceki tarımsal faaliyeti bir kısmını devam ettirme çabası, erkeğin kente 

göç etmesi veya başka yollar denemesinin ve eğer geçimini idame ettiremezse kıra 

geri dönmesini kolaylaştırmaktadır. Bu durumda kadının kırdaki çözülmeyi 

engelleyici ve yavaşlatıcı bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz.
50

 1990’larda Türkiye’de 

geçerli olan, kadının erkeğin kente göç etmesi durumda daha önceki tarımsal 

faaliyeti devam ettirme çabası, 2000 yılı sonrası da geçerli olan bir durumdur.  2008 

yılı sonrasında kırda artan işgücünün kentte işsiz kalan ya da kazandığı ücretle 

geçimini sağlayamayan kesimin bir kısmının kıra geri dönmesi, kadınların kırda 

üstlendiği rolle doğrudan ilişkilidir.     

                                                           
50 Ecevit, M., İç Göçün Unutulan Kaynakları: Tarımsal Farklılaşma ve Dönüşüm Dinamikleri,  II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: 
Toplum ve Göç, s: 343.  
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              2011 yılına baktığımızda hala tarımda çalışan kadın nüfusu toplam istihdam 

edilen kadın nüfusu içinde %42.2’lik bir orana sahiptir.  2008 sonrası verilerine 

baktığımızda hem yevmiyeli ve ücretli çalışan kadın sayısında hem de ücretsiz aile 

işçisi kadın sayısında düzenli artışlar olduğunu görürüz.  2008 senesinde yevmiyeli 

ve ücretli çalışan kadın sayısı 88.000 ile toplam ücretli ve yevmiyeli içinde % 34’ü 

oluştururken, 2012 yılında 182.000 ile  %36’a çıkmıştır. Ücretsiz aile işçisi olan 

kadınlar ise 1.638.000 kişi ile toplam ücretsiz aile işçisi içerisinde %78’lik bir pay 

oluştururken, 2012 yılında bu oran 2.161.000 çıkarak, %80’ini oluşturmuştur. 

Toplam istihdam içinde kadınların payının  %30’ları geçememesi,  hem kadın 

istihdamının hem istihdamın kısıtlı oluşu kadınların tarımda ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışmasına ve yevmiyeli ve ücretli çalışma sayısını yükselmesine neden olmuştur.  

               Tarım sektöründe istihdam edilen kadınların, kadın istihdamı içindeki payı 

2004’de % 50.8 iken 2011’de %  42.2’ye gerilemiştir. Bunun nedeni hem kadınların 

tarım dışı sektörlerde özellikle hizmet ve imalat sektörlerinde istihdam olanakları 

bulması, bunun yanında tarımdaki erkek istihdamının 2007 yılı sonrasındaki artma 

eğiliminden kaynaklanmaktadır. Tablo 1.12, 2000-2011 yılları arasında istihdam 

edilen kadınların tarım ve tarım dışı alanlardaki istihdam bilgisini vermektedir. 

Tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısının toplam istihdam edilen kadın 

sayısındaki oranının 2004 yılından 2007 yılına kadar düzenli olarak azalırken, tarım 

dışı sektörlerde istihdam edilen kadın sayısının toplam istihdam edilen kadın sayısı 

içerisinde bu yıllar boyunca düzenli olarak artmıştır. 2007 yılında sonra ise tarımsal 

istihdamın artmasıyla paralel olarak toplam kadın istihdamı içinde tarımdaki kadın 

istihdamı artma eğilimine girmiştir. 
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Tablo 1.13: İstihdam edilen kadınlara yıllara ve iktisadi faaliyet kollarına göre durumu 

(Bin kişi, 15+ yaş)
 

Yıllar  

 
 

 
 

 

 
 

Toplam  

İstihdam  

 Toplam 

istihdam 

Edilen  
Kadın  

sayısı 
 

Toplam 
istihdam 

edilen kadın 

sayısının  
toplam 

istihdam 
içindeki %’si 

 
Tarım 

sektöründe 

İstihdam 
edilen  

Kadın  
sayısı 

Tarım 
sektöründe 

İstihdam 

edilen  
Kadın 

sayısının 

 toplam 
istihdam  

edilenler   
içindeki %’si 

Tarım 
sektöründe 

İstihdam edilen  

Kadın 
sayısının 

 toplam 

istihdam  
edilen kadın 

sayısı  
içindeki %’si 

Tarım dışı 

sektörlerde 

istihdam 
edilen 

kadın 
sayısı 

Tarım dışı 

sektörlerde 
İstihdam 

edilen Kadın 

sayısının 
toplam 

istihdam  
içindeki %’si 

Tarım dışı 
sektörlerde 

İstihdam 

edilen Kadın 
sayısının 

toplam 

istihdam 
edilen kadın 

sayısı 
içindeki %’si  

2000 21.580 5.800 26.9 3.508 16.3 60.5 2.292 10.6 39.5 

2001 21.524 5.969 27.7 3.780 17.6 63.3 2.189 10.2 36.7 

2002 21.354 6.122 28.7 3.674 17.2 60 2.448 11.5 40 

2003 21.147 5.892 27.9 3.447 16.3 58.5 2.445 11.6 41.5  

2000* 
19.632 

5.047 25.7 2.565 13.1 50.8 2.482 12.6 49.2 

2005 20.067 5.108 25.4 2.367 11.8 46.3 2.741 13.6 53.7 

2006 20.423 5.258 25.7 2.295 11.2 43.6 2.963 14.5 56.4 

2007 20.738 5.356 25.8 2.288 11 42.7 3.068 14.8 57.3 

2008 21.194 5.595 26.4 2.354 11.1 42.1 3.241 15.3 57.9 

2009 21.277 5.871 27.6 2.445 11.5 41.6 3.426 16.1 58.4 

2010 22.594 6.425 28.4 2.724 12 42.4 3.701 16.4 57.6 

2011 24.110 6.973 28.9 2.944 12.2 42.2 4.029 16.7 57.8 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

*2004 senesindeki ani düşüşte, 2004 öncesi  dönemlik yapılan hesaplama yerine 2004 yılıyla beraber 

aylık hesaplama yapılmasının yarattığı farkla doğrudan ilgilidir. 
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Tablo 1.14: İstihdam edilen erkeklerin  yıllara ve iktisadi faaliyet kollarına göre 

durumu (Bin kişi, 15+ yaş )
 

Yıllar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam  

İstihdam  

 Toplam 

istihdam 

Edilen  

Erkek 

sayısı 

 

 

Tarım 

sektöründe 

İstihdam 

edilen  

Erkek 

sayısı 

Toplam 

istihdam 

edilem 

erkek 

sayısının  

toplam 

istihdam 

içindeki 

%’si 

Tarım 

sektöründe 

İstihdam 

edilen 

Erkek 

sayısının 

 toplam 

istihdam  

edilenler   

içindeki 

%’si 

Tarım 

sektöründe 

İstihdam 

edilen  

Erkek  

sayısının 

 toplam 

istihdam  

edilen 

erkek 

sayısı  

içindeki 

 %’si 

Tarımdışı 

sektörlerde 

istihdam 

edilen 

erkek 

sayısı 

Tarımdışı 

sektörlerde 

İstihdam 

edilen 

Erkek 

sayısının 

toplam 

istihdam  

içindeki  

%’si 

Tarımdışı 

sektörler

de 

İstihdam 

edilen 

Erkek 

sayısının 

toplam 

istihdam 

edilen 

erkek 

sayısı 

içindeki 

%’si  

2000 21.580 15.780 4.261 73.1 19.7 27 11.519 53.4 73 

2001 21.524 15.555 4.309 72.3 20 27.7 11.246 52.2 72.3 

2002 21.354 15.232 3.784 71.3 17.7 24.8 11.448 53.6 75.2 

2003 21.147 15.256 3.718 72.1 17.6 17.6 11.538 54.6 82.4 

2004* 19.632 14.585 3.148 74.3 16 21.6 11.437 58.3 78.4 

2005 20.067 14.959 2.787 74.6 13.9 18.6 12.172 60.6 81.4 

2006 20.423 15.165 2.612 74.3 12.8 17.2 12.553 61.5 82.8 

2007 20.738 15.382 2.579 74.2 12.4 16.8 12.803 61.7 83.2 

2008 21.194 15.599 2.662 73.6 12.6 17.1 12.937 61 82.9 

2009 21.277 15.406 2.809 72.4 13.2 18.2 12.597 59.4 81.8 

2010 22.594 16.169 2.959 71.6 13.1 18.3 13.210 58.5 81.7 

2011 24.110 17.137 3.199 71.1 13.3 18.7 13.938 57.8 81.3 

 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

*2004 senesindeki ani düşüşte, 2004 öncesi  dönemlik yapılan hesaplama yerine 2004 yılıyla beraber 

aylık hesaplama yapılmasının yarattığı farkla doğrudan ilgilidir. 

               Tablo 1.14,  2000-2011 yılları arasında istihdam edilen erkeklerin tarım ve 

tarım dışı alanlardaki istihdam bilgisini vermektedir.  2004 -2011 yılları arasında 

kadın istihdamın toplam istihdam içinde düzenli olarak artarken,  toplam istihdam 

içindeki erkek istihdam payı da düzenli olarak düşmektedir. Tarım sektöründe 

istihdam edilen erkek sayısı toplam erkek istihdam içindeki oranı 2004 sonrası 

düşme eğilimi, 2008 yılında tersi bir eğilimle yükselme eğilimine girmiştir. Tarım 

dışı sektörlerdeki erkek istihdam oranı 2004’den 2007’ye yükselme eğilimindeyken, 

2008 sonrası düzenli olarak azalmaya başlamıştır.  Tarım dışı sektörlerde ki kadın 

istihdamı 2004-2011 yılları arasında düzenli artmış, 2004’de %49.2 olan payını 

2011’de %57.8’e çıkarmıştır. 2008 yılı sonrası tarımsal istihdamdaki artış 2007 

senesiyle beraber tarım dışı sektörlerde erkek istihdamının düşmesi ve yeniden tarım 
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sektörüne dahil olmasıyla 2008 yılında tarımsal istihdamda artışa neden olmuştur. 

Kadın istihdamı da 2008 yılıyla beraber düzenli olarak artmıştır. Tarımda yevmiyeli 

çalışan kadın ve erkek oranındaki artış ve  tarımsal istihdamın artmasına, tarımda 

gezici tarım emeğinin belirginleşmesini sağlamıştır. 

             Tarımda ücretli ve yevmiyeli çalışma pratiği içerisinde erkek istihdam 

verilerine baktığımızda 2000 yılında toplam yevmiyeli arasında erkek istihdamı 

223.000 kişi ile % 76 iken, bu yıldan sonra düşme eğilimine girdiği 2002 yılında % 

59’a gerilediği, 2003 yılında ise tekrar yükselmeye başladığı görülmektedir. 

Yevmiyeli ve ücretli nüfus içinde kadın istihdamı 2000 yılından yükselme eğilimine 

girmiş 2000 yılında toplam yevmiyeli nüfusun % 24’ünü oluştururken, 2002 yılında 

toplam yevmiyeli nüfusun % 41’ini oluşturmaktadır. Yevmiyeli ve ücretli nüfus 

içinde kadın istihdamı 2008 yılı sonrasında tekrar yükselme eğilimine girmiştir. 

               İşveren ve kendi işinde çalışan  verilerine baktığımızda, erkeklerin en 

büyük dilimi oluşturduğunu görürüz. İki durum içerisinde de erkek nüfus, 2000’li 

yıllar boyunca % 80’lik payın altına düşmemiştir. Tarımda ücretsiz aile işçisi olarak 

çalışma pratiğinin özellikle 2000 yılı  sonrası azaldığı dikkate alınırsa, 2000 yılında 

ücretsiz aile işçisi erkeklerin tarım sektöründeki toplam istihdam içerisindeki payının 

% 30’dan, 2012 Eylül’de % 20’ye düşmesi anlaşılır bir durumdur. Tarımda ücretsiz 

aile işçisi olarak çalışan kadınların erkeklerdeki eğilimin tam tersi  bir seyir izlemiş, 

2000 senesinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışma oranı % 70 iken 2012 Eylül’de 

artarak % 80’e ulaşmıştır. Bunun yanında kendi hesabına çalışan ve işveren olan 

nüfus içerisinde kadınların yüzdesi % 20’lerin altındadır. 

            Tablo 1.15,  kurumsal olmayan kadın nüfusunun  2000-2012 yılları arasında 

işgücü durumunu göstermektedir. 2000-2012 Eylül ayı verilerine baktığımız zaman 

kadın istihdamının çok düşük olduğunu görürüz. İşgücüne katılan nüfus içinde kadın 

istihdamı % 30’ların altında seyretmiş, 2004 ve 2005 senesinde %20.8 ve %20.7 

2’lik istihdam payıyla 2000’li yıllarda en düşük istihdam verilerini vermektedir. 2001 

krizi sonrası  2002’de istihdamda ani bir düşüş olmuş,  2002’de kadın istihdamı 

%25.3 iken 2003’de %23.9’a, 2004’de %20.8’e gerilemiştir. 2005’den 2008 yılına 

gelene kadar kadın istihdamı sabit kalmış %21’lik istihdam payına sahip olmuştur.  

2008 sonrası ise kadının istihdam payının düzenli olarak artmış, 2008 yılında  % 21.6 

olan istihdam payı 2009’da %22.3’e , 2010  yılında %24’e, 2011’de 25.6’ya ve 2012 
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Eylül döneminde de %27.1’e yükselmiştir. 2012 Eylül ayı verilerine baktığımızda ise 

kadın istihdamının biraz yükselerek % 30.7’ye ulaştığını görüyoruz.    

Tablo 1.15: Kurumsal Olmayan Kadın Nüfusunun Yıllara Göre İşgücü Durumu             

2000-2012 Bin kişi, 15+ yaş 

Yıllar Kurumsal 

olmayan 

Nüfus 

15 ve 

daha 

yukarı 

yaştaki 

nüfus 

 

işgücü İstihdam 

edilenler 

İşsiz  Gİzli    

işsiz 

* 

İşgücü

ne 

katılma 

oranı  

(%) 

Açık 

İşsizlik  

Oranı 

(%) 

Tarım 

dışı 

İşsizlik 

oranı  

(%) 

İstihdam  

Oranı 

(%) 

Toplam 

işsizlik 

(Açık 

+gizli 

işsizlik

) (%) 

 

2000 
33 129 23 295 6 188  5 801   387 429 26,6 6,3 13,5    24,9 13.2 

2001 33 687 23 769 6 451 5 969  482 366 27,1 7,5 17,7   25,1 13 

2002 34 239 24 214 6 760 6 122  638 364 27,9 9,4 19,8   25,3 15 

2003 34 787 24 652 6 555 5 891  663 322 26,6 10,1 18,9  23,9 15.6 

2004 33.483 24.293 5.669 5.047 622 542 23,3 11,0 19,6 20,8 21.7 

2005 33.898 24.686 5.750 5.108 642 845 23,3 11,2 18,7 20,7 26 

2006 34.309 25.080 5.916 5.258 658 1.019 23,6 11,1 17,9 21,0 28 

2007 34.722 25.480 6.016 5.356 660 935 23,6 11,0 17,3 21,0 26.5 

2008 35.134 25.855 6.329 5.595 734 1.019 24,5 11,6 18,1 21,6 28 

2009 35.541 26.317 6.851 5.871 979 1.164 26,0 14,3 21,9 22,3 31.2 

2010 35.941 26.740 7.383 6.425 959 1.135 27,6 13,0 20,2 24,0 28.3 

2011 36.467 27.273 7.859 6.973 885 1.092 28,8 11,3 17,7 25,6 25 

2012 

Eylül 
37.112 27.871 8.544 7.552 992 1.136 30,7 11,6 18,1 27,1 24.9 

   **İş aramayıp çalışmaya hazır nüfus :İş arayıp 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olan, 

ancak son üç yılda iş arama kanalı kullanmayanlar; artı iş bulma ümidi olmayanlar. 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tablo 1.16: İşgücüne Dahil Olmayan Kadın Nüfusunun Yıllara Göre İşgücüne Dahil 

Olmama Nedenleri (Bin kişi, 15+  yaş ) 

Yıllar İş aramayıp, çalışmaya hazır 

olanlar 

Mevsimlik 

çalışanlar 

Ev işleri ile 

meşgul 

Öğrenci 

eğitim 

eğitim  Emekli 

Özürlü

, yaşlı 

veya 

hasta 

Ailevi, 

kişisel 

nedenler 

ve 

Diğer* Toplam 

İş bulma 

ümidi 
olmayanlar Diğer Toplam % Toplam % Toplam 

 

 

% 

 

  
   

 
 

2000 49 380 429 2.5   339 2.3 12.339 72.1   1.144 443 1.359 1.055 17.108 

2001 35 331 366 2.1   413 2.4 12.363  71.4 1.199 454 1.393 1.129 17.318 

2002 23 341 364 2.1   443 2.5 12.211  70   1.260 541 1.505 1.132 17.455 

2003 13 309 322 1.8  479 2.6 12.578 69.5 1.399 584 1.546  1.191 18.098 

2004 104 438 542 2.9   270 1.5 13.042  70 1.417 565 1.803 984 18.624 

2005 194 651 845 4.5   310 1.6 12.703 67 1.472 584 1.966 1.056 18.936 

2006 261 758 1.019 5.3   259 1.4 12.409 64.7 1.553 651 2.096 1.179 19.164 

2007 229 706 935 4.8   207 1.1 12.124 62.3 1.598 695 2.029 1.875 19.464 

2008 241 778 1.019 5.2   243 1.2 12.186 62.4 1.670 682 2.144 1.582 19.526 

2009 310 854 1.164 6.0     67 0.3 12.101 62.2 1.832 763 2.143 1.397 19.466 

2010 
300 835 

1.135 5.9 
    49 0.3 11.914 61.5 1.912 730 2.156 1.461 19.357 

2011 271 821 1.092 5.6     50 0.3 11.872 61.2 2.043 772 2.174 1.410 19.414 

2012 

Eylül 
212 924 1.136 5.9     39 0.2 11.754 60.8 2.062 813 2.209 1.313 19.327 

Kaynak: TUİK istihdam, işgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

               Tablo 1.16, 2000-2012 yılları arasında işgücüne dahil olmayan kadın 

nüfusunun, işgücüne dahil olmama nedenlerinin bilgisini vermektedir. Kadınların 

işgücüne dahil olamama nedenleri baktığımızda, ev içi işlerle uğraştığı için işgücü 

piyasasına dahil olmayanlar, işgücüne dahil olmayan genel toplamın yarısından 

fazlasını oluşturmaktadır. 2000 yılında işgücüne dahil olmayan kadınları sayısı 

17.108.000 iken ev içi işlerle uğraştığı için istihdama dahil olamayan 12.339.000 

kadın, istihdama dahil olamayanların %72.1’ini oluşturmaktadır. Bu oran yıllar 

içinde düşme eğilimi gösteriyor ve 2004 sonrası gözle görülür bir düşme 

gerçekleşiyor. Ev işi ile uğraştığı için istihdama dahil olamayanların oranı 2005’de  

%67 iken, 2006’da %64.7’ye, 2009’da %62.2’ye, 2012 Eylül döneminde de %60.8’e 

düşmüştür. 2000- 2012 yılları arasında ev işi ile uğraştığı için istihdam piyasasına 

giremeyenlerin oranı hala çok yüksek olsa da, %72.1’den %60.8’e gerileyerek, 

%10’luk bir azalma gerçekleşmiştir. Bu dönemde  esnek, geçici işlerin yaygınlaşması 

ve tek çalışanlı aile modelinin artan masrafları, düşen reel ücretler sonucunda hala 

kadınların istihdam piyasasına eskisinden daha fazla oranlarda dahil olmasını 

sağlamıştır. Ailenin ihtiyaçları kadınların emek piyasasına dahil olmasını  sağlamış 
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ve bu dahil olmanın biçimleri konusunda da  ailenin yapısının çok önemli bir etkisi 

olmuştur.
51

 

             İş aramayıp çalışmaya hazır olan kadın nüfus 2004 yılı sonrası artmaya 

başlamıştır. 2006 yılında bir milyonun üstüne çıkarak 1.019.000 ulaşmış, iş aramayıp 

çalışmaya hazır kadın nüfus oranı 2009 yılında, 1.164.000 ile en büyük rakama 

ulaşmıştır. Bunun yanında 2008 senesinden sonra  mevsimlik çalıştığı için işgücüne 

dahil olmayanlarının 2008’de 243.000’den, 2009’da 67.000’e düştüğünü görüyoruz. 

Mevsimlik çalışanların geçmişe göre daha fazla iş bulduğu mevsim etkilerinin eskisi 

kadar önemli olmadığı koşullarda tarım işçilerin işsiz kaldıkları aralıkta daralmıştır. 

Buna ek olarak göç yolları farklılaşan ve hızlanan mevsimlik işçilikten gezici işçiliğe 

dönüşen tarım işçilerin eskisine göre daha az verilere yansıdığı görülmektedir. 

            2000-2012 yılları arasında tarımda ücretsiz aile işçisi kadınların oranı 

devamlı artarken, tarımda ücretsiz aile işçisi olan erkeklerin oranı düzenli olarak 

azalmaktadır. Yine 2000-2012 döneminde ev işleriyle uğraştığı için istihdama dahil 

olamayanlar 2004 yılındaki artış hariç düzenli olarak azalmaktadır. Tarımda 

mevsimlik çalıştığı için istihdama dahil olamayanların sayısı 2000 yılıyla beraber 

artmış, özellikle 2008 yılından sonra önemli bir azalma görülmüştür. 2008 yılından 

sonra yevmiyeli ve ücretli çalışan kadınların sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. 

Bu durum kadınların gezici tarım emeği kategorisinin önemli bir birleşeni olduğunu 

göstermektedir. 

  2.5 2000-2012 Yılları Arasında Tarımda Değişimlerin Neden Olduğu  

Mevsimlik Tarım Emeğinin Gezici Tarım Emeğine Dönüşümü 

 

             2000’li yıllarla beraber Türkiye tarımında yaşanan önemli değişimler geçimi 

tarımdan sağlayan nüfusun sosyal ve ekonomik yapısını da değiştirmiştir. 2001 

yılında uygulamaya sokulan TRUP ile beraber tarımsal istihdamda diğer dönemlerde 

rastlanmamış önemli düşüşler gözlemlenmiş, 2000-2007 döneminde 2 milyonun 

üzerinde insan tarımda işgücü fazlası olarak ortaya çıkmıştır. Bu nüfusun bir kısmı 

kentlerde istihdam olanakları aramış, bir kısmı da gezici tarım emeğine dahil 

olmuştur. 2000 yılı öncesi tarımda var olan mevsimlik tarım emeği kategorisi bu 

                                                           
51 Dedeoğlu, S.,  ‘Sindrella’nın Pazara Yolculuğu’ Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Aile ve Kadının İşgücüne Katılımı Üzerine Bir 

Deneme,   Neoliberalizmin Tahribatı 2 ed.Neşecan Balkan, Sungur Savran, s:255. 
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dönemle beraber çözülmeye başlamıştır. Tarımda mevsimlik çalışma tarımsal 

faaliyetin doğası gereği belli zamanlarda yapılması gereken bir tarımsal faaliyet alanı 

olması ve tarım işçilerinin bu dönemde elde ettikleri kazancın yıl içerisinde onları 

geçindirmeye yetecek oranlarda olması sebebiyle yılın belli dönemlerinde ve 

genellikle yakın ve önemli tarım bölgelerine yapılan göç emeği 2000 yılı sonrası 

değişmiştir. Tarım işçilerinin mevsimlik çalışma pratiği gidilen yerlerin, yapılan işin 

çeşitlenmesiyle gezici tarım emeğine dönüşmüştür. 

              Şekil 1.2, 2000 yılı sonrası mevsimlik emek kategorisi içindeki değişimleri 

göstermektedir. 2000 yılı sonrası, daha önce yaptığı tarımsal faaliyeti devam 

ettirmekte zorlanan küçük toprak sahibi kategorisi bu süreçte ya tarımda gezici emek 

formuna eklemlenmiş, ya hem kendi tarlasını işletip hem başka alanlarda faaliyet 

gösteren yarı-çiftçi konumuna gelmiş, ya da küçük çiftçilik pratiğini devam ettirmeye 

çalışmıştır. Tarımda mevsimlik emeğin, 2000 yılı sonrası artan yevmiyeli işçilik 

oranları ve azalan mevsimlik işçilik oranları göz önüne alınırsa gezici tarım emeğine 

dönüştüğü gözlemlenmiştir. 

              Tablo 1.17, 2000-2012 yılları arasında mevsimlik tarım işçiliği ve gezici 

tarım işçiliği arasındaki farkları göstermektedir. Tablo 1.4’deki verilere göre, 2000-

2003 yılında tarımda açığa çıkan işgücünün bir kısmı mevsimlik emek kategorisine 

dahil olmuşlar, 2003-2008 döneminde ise mevsimlik çalışma şeklinin dönüşmeye 

başladığı, azalan mevsimlik işçiliğe rağmen az da olsa artan yevmiyeli/ücretli çalışan 

toplamı göstermektedir. 2008-2012 döneminde ise artan tarımsal istihdama rağmen 

geçmiş yıllardan daha hızlı azalan mevsimlik tarım emeğinin, artan yevmiyeli ve 

ücretli emeğe bakarak, büyük oranda gezici tarım emeğine dahil olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 1.2: 2000 Yılı Sonrası Mevsimlik Emek Kategorisinin İçerisindeki Değişimler 

    2000 Yılı                                                                                2000 Yılı Sonrası 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Küçük Toprak 

Sahibi Çiftçiler  
Gezici Tarım İşçileri 

Küçük Toprak 

Sahibi Çiftçiler 

Ortakçılık  

Yarı üretici 

yarı tarım 

işçisi  

Hem kendi toprağını 

işleyen hem tarımdışı  

faaliyette bulunanlar 

(yarı zamanlı çiftçiler) 
Mevsimlik 

Tarım İşçileri 

Mevsimlik Tarım 

İşçileri 
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Tablo 1.17: 2000-2012 Mevsimlik Tarım İşçilik ve Gezici Tarım İşçiliği ile 

Kadın ve Erkek İstihdamındaki Değişimler 

 

2000-2003 

Dönemi 

Mevsimlik Tarım 

İşçiliği 

Gezici Tarım 

İşçiliği 

Kadın İstihdamı Erkek istihdamı 

-Azalan tarımsal 

istihdam artan 

mevsimlik tarım 

işçiliği 

-Azalan tarımsal 

İstihdam azalan 

yevmiyeli/ücretli 

İşçilik 

-Ücretsiz aile işçisi içindeki 

oranı artıyor. 

 

-Toplam yevmiyeli arasındaki 

oranı artıyor. 

 

-Mevsimlik çalıştığı için 

işgücüne dahil olamayanlar 

artıyor. 

 

-Ev işleriyle meşgul olduğu 

için işgücüne dahil olamayanlar 

azalıyor. 

-Ücretsiz aile işçisi 

içindeki oranı hızla 

azalıyor. 

 

-Toplam yevmiyeli 

arasındaki oranı 

azalıyor. 

 

-Mevsimlik çalıştığı 

için işgücüne dahil 

olamayanlar artıyor. 

2003-2008 

Dönemi 

-Azalan tarımsal 

istihdam azalan 

mevsimlik tarım 

işçiliği 

-Azalan Tarımsal 

istihdam azda 

olsa artan 

yevmiyeli/ücretli 

işçilik 

-Ücretsiz aile işçisi içindeki 

oranı artıyor. 

-Toplam ücretli ve yevmiyeli 

arasında 2007 yılındaki düşüş 

hariç artıyor 

-Mevsimlik çalıştığı için 

işgücüne dahil olamayanlar 

2004 yılıyla beraber azalıyor. 

-Ev işleriyle meşgul olduğu 

için işgücüne dahil olamayanlar 

2004 yılındaki artış hariç 

azalmaya devam ediyor. 

- Ücretsiz aile işçisi 

içindeki oranı 

azalıyor. 

-Toplam ücretli ve 

yevmiyeli arasında 

2007 yılındaki 

yükseliş  hariç 

azalıyor. 

-Mevsimlik çalıştığı 

için işgücüne dahil 

olamayanlar 2004 

yılıyla beraber 

azalıyor. 

2009-2011 

Dönemi 

-2008 ile artan 

tarımsal istihdam , 

daha hızlı azalan 

mevsimlik emek 

-2008 yılı sonrası 

artan istihdam ile 

artan 

ücretli/yevmiyeli 

işçiler 

-Ücretsiz aile işçisi içindeki 

oranı artıyor. 

-Toplam yevmiyeli arasındaki 

oranı hızla artıyor. 

-Ev işleriyle meşgul olduğu 

için işgücüne dahil olamayanlar 

hızla azalmaya devam ediyor. 

-Mevsimlik çalıştığı için 

işgücüne dahil olamayanlar 

daha hızlı azalıyor. 

-Ücretsiz aile işçisi 

içindeki oranı 

azalıyor. 

-Toplam yevmiyeli 

arasındaki oranı 

artıyor. 

-Mevsimlik çalıştığı 

için işgücüne dahil 

olamayanlar daha hızlı 

azalıyor. 

2000-2012 

Dönemi 

-Azalan pamuk ve 

tütün üretimi azalan 

mevsimlik tarım 

işçiliği ve azalan 

ortakçılık. 

 

-Azalan mevsimlik 

tarım işçiliği 

 

-Artan meyve 

üretimi  artan 

ücretli/yevmiyeli 

işçiler 

 

 

-Artan gezici 

tarım işçiliği 

  

  

             1965 yılından 2000’li yıllara kadar tarımsal istihdamda düzenli bir azalış 

gözlemlenmiş, kır nüfusu azalırken kent nüfusu artma eğilimine girmiştir. Genel 

istihdam içinde tarımsal istihdamın önemli bir ağırlığa sahip olduğu geçmiş yıllardan 

farklı olarak,  2000 yılında tarımsal istihdam %36’ya düşmüştür. 2000 sonrası 
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tarımsal istihdam düşme eğilimi artmış ve  2004’de %29, 2007de  en küçük değerini 

bularak %23.5’e düşmüştür.  Tarımda bu dönemde açığa çıkan işgücü, kentlerde 

geçici, ucuz,  sosyal güvencesiz emek piyasasına dahil olmuşlardır. Bu yüzden kentle 

bağlarının güçlü olmaması sebebiyle 2008 krizi sonrasında kentten kıra geri göçle 

beraber tarımsal istihdam artmıştır. 2008 yılında tarımsal istihdamdaki artış  2012’ye 

gelene kadar düzenli artmıştır. Bu geri dönüşü kolaylaştıran etkenlerden biri de 

kadınların erkeklerin kente göç ettiklerinde kırda kalıp tarımsal faaliyeti tek başına 

devam ettirmeye çalışmasıyla doğrudan ilişkilidir.  

              2000 yılı sonrası tarımda mevsimlik çalıştığı için işgücü piyasasına 

katılamayanların sayısı  2008 sonrasında hızla düşme eğilimine girerken yevmiyeli 

ve ücretli sayısı da artma eğilimine girmiştir. Bunun nedeni hem mevsimlik 

çalışmanın yılın her dönemi, zaman ve mekan önemsenmeksizin yapılan gezici 

emeğe dönüşmesi hem de sürekli hareket halinde olan bu işgücünün eskiye göre 

saptanmasının güçleşmesiyle alakalıdır. 
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3. 2000’Lİ YILLARIN BELİRLEDİĞİ KOŞULLARDA TÜRKİYE          

TARIMINDA GÖÇ EMEĞİ : DÜZCE KAYNAŞLI BÖLGESİNDE 

GEZİCİ  TARIM İŞÇİLERİ 

 

3.1  Fındık Üretiminin Değişen Koşullarında Tarım Üreticileri ve Tedarik 

Zincirinin İlk Halkası Gezici Tarım İşçileri 

 

          2000 yılı sonrası Türkiye’de tarım politikalarındaki değişimler, 1995’de 

kurulan Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kuruluş antlaşmasında yer alan ve DTÖ 

tarafından 20 Mart 2010 yılında başlatılan İleri Tarım Müzakereleri kapsamında 

tekrar düzenlenen Tarım Anlaşması’nın üç ana maddesinin belirlediği çerçeve 

içerisinde gerçekleşti: “Ülkeler tarımsal ürün ithalatında korumayı kaldırmalı (pazara 

giriş serbestisi); tarımsal ürün ihracatına dönük teşvik ve sübvansiyonlar son bulmalı 

ve nihayet tarıma dönük iç destekler tasfiye edilmelidir.”
52

 Bu üç temel başlığın 

gerçekleştirilmesi her ülke grubu için farklı takvimlere bağlanmış, gelişmiş ülkeler 

için 2000, gelişmekte olan ülkeler içinde 2004 yılına kadar gerçekleştirilmesi zorunlu 

kılınmıştır.
53

 Türkiye DTÖ nezdinde gelişmekte olan ülkeler statüsünde yer alan 

ülkelerden biri olarak, Tarım Anlaşması’nın taahhütlerini uygulama süresi 1995-

2004 dönemidir.
54

 Taahhütlerin gerçekleştirme süreci 2000 yılı sonrası özellikle 

TRUP’un yürürlüğe girmesiyle hızlanmıştır. Bu tarihten itibaren tarımda üreticiyi 

koruyan politikalardan vazgeçilmiş; destekleme alımları sonlanması, korunan ürün 

sayısının düşmesi, azalan tarifeler ile tarım üreticisini küresel piyasa koşullarında 

üretim yapmak zorunda bırakılmıştır.
55

  

              2001’de Tarım Satış Kooperatiflerinin Yapılandırma Projesi, Dünya 

Bankası desteğiyle uygulanan Tarımsal Reform Uygulama Projesi’nin gerçekleşmesi 

                                                           
52 Oğuz, O., Tarımsal Politikalardan Politikasız Bir Tarıma Doğru, Neoliberalizmin Tahribatı 2 ed.Neşecan Balkan, Sungur 

Savran, s:44 . 
 

53 Büyükerşen,  A., Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması’nın Sonuçları ve Türkiye Örneği, 2008, s: 49. 

 
54 Büyükerşen,  A., a.g.e,, s: 113. 

 

55 Huricihan, İ.,  et.al., a.g.e.,  s:6. 
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hedeflenen dört amacından biriydi.
56

 Başlangıçta üretici kooperatifi olarak kurulan, 

sonrasında destek alımları ile beraber devlet kuruluşuna dönüşen Fiskobirlik gibi 

kooperatifleri devlet yönetiminden özerk konuma getirilmesi amaçlanan bu projede 

kooperatiflerin devlet eliyle tarıma sağladıkları destekler sonlanıyordu. Bir geçiş 

aşaması olarak görülen durum içerisinde destekleme ve sübvansiyon yerine 

Doğrudan Gelir Destek Sistemi, yine gerekli görüldüğünde Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonu’nun bazı destekleme alımları yapması öngörülüyordu. 

            Türkiye’de 2000’li yıllarla beraber uygulamaya sokulan bu düzenlemelerin 

belirlediği koşullar, hem fındık üreticisinin hem de fındığa gelen tarım işçisinin 

durumunu değiştirmiş, çalışma koşulları, ücretler, barınma konularında işçilerin 

dillendirdiği sorunlar artmıştır. Üreticiyi koruyan, iç ve dış piyasada fındık 

fiyatlarının belli bir düzeyin altına değiştirmiştir. Bu dönemde hem tarımda gezici 

işçilerin sayısı artmış hem düşmesini engellemeyi amaçlayan destekleme alımlarının 

kaldırılması ile ne kadar kazanacağını, zarar edip etmeyeceğini kestiremeyen fındık 

üreticisi zarar etmemek için fındık üretimindeki maliyeti kısma yoluna gitmiştir. Bu 

amaçla hem yerli işçilere kıyasla daha az ücret ödediği gezici işçileri çalıştırmayı 

tercih etmiş, hem de gezici tarım işçilerini yerli işçilerden daha uzun süre 

çalıştırmaya çalışarak bu durumla mücadele etmeye çalışmıştır. Bu koşullarda 

üreticinin tüm gerilimini, zarar etmesini, borçlanmasını gezici tarım işçisiyle 

ilişkilendirmeye eğimli olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin fındık üreticisi, gezici 

işçinin kendi tarlası olmadığı için istekli çalışmadığını, fındık toplamayı bilmediğini, 

fındık dallarını kırdığını ve böylelikle bir sonraki mahsule zarar verdiğini 

söylemektedir.
57

 Üreticilerin söyledikleri örneğin gezici tarım işçilerinin kendilerine 

kötü davranıldığında fındık tarlalarında gönülsüzce çalışması ya da fındık toplarken 

dallara zarar vermeleri durumları gerçeklere dayansa da,  fındık hasadında yaşanan 

gerilimin asıl nedeni fındık piyasasının üretim koşulları ve üreticinin talepleri dikkate 

alınmadan oluşturulan ürün fiyatlarıdır.
58

 

             Karadeniz Bölgesi için fındık üretimi, hem dünyada Türkiye’nin fındık 

üretimi açısından ilk sırada olması sebebiyle hem de Karadeniz Bölgesi’nde, 

özellikle bazı bölgelerinde, (Ordu, Giresun, Trabzon illerinde) yetiştirilen tek ürün 

                                                           
56 Şentürk Y., Yarı Zamanlı Çiftçilik, Fındık Üretimi ve Fiskobirlik: Fındık Üreticileri Fındığına Nasil Sahip Çıkabilir?,  s:76. 

 
57 Şentürk Y., Yarı Zamanlı Çiftçilik, Fındık Üretimi ve Fiskobirlik: Fındık Üreticileri Fındığına Nasıl Sahip Çıkabilir? s:54. 

 

58 Şentürk Y., a.g.e., s:57. 
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olması açısından, önemli bir geçim kaynağıdır.
59 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Fındık 

Sektör Raporu’na göre 2004-2011 yılları arasında Türkiye’nin ortalama fındık 

üretimi 550 bin tondur ve bu da toplam dünyadaki fındık üretimin  % 69’unu 

oluşturmaktadır. Tablo 2.18,  2000-2012 yılları arasında Türkiye’de toplam üretilen 

fındık miktarını ve illere göre dağılımını göstermektedir. Türkiye’de fındık 

üretiminde birinci sırayı Ordu alırken,  Sakarya, Giresun illeri de fındık üretiminde 

önemli bir ağırlığa sahiptir. Yıllara göre üretilen fındık miktarına bakıldığında fındık 

üretimin inişli çıkışlı bir seyir izlediği görülmektedir. Türkiye’de toplam fındık 

üretimi, 2001 yılında 625 binken, bu tarihten sonra düzenli azalarak, 2004 yılında 

350 bine kadar gerilemiştir. Bu tarihten sonra tekrar yükselmeye başlayan fındık 

üretimi, 2005 yılında 530 bine, zaman zaman azalmalar gözlemlense de artma 

eğilimine devam ederek, 2008 yılında 800 bine kadar ulaşmıştır. 2008 yılından sonra 

tekrar azalma eğilimine girmiş ve 2012 yılına gelinceye kadar fındık üretim 

miktarında ki dalgalanma devam etmiştir. Fındık üretim miktarındaki bu dalgalanma, 

il bazında baktığımız zaman daha net ortaya çıkmaktadır. Örneğin Giresun ilinde 

2001 yılında üretilen fındık toplam fındık üretimi içerisinde %18.8 iken, bu oran 

2004 yılında %3.2’ye gerilemiş, 2005 senesinde ani bir yükselişle %15.8’e 

yükselmiştir. Düzce iliyle ilgili verilere bakıldığında ise, Düzce’de 2001 senesinde 

üretilen fındığın toplam fındık üretimi içerisinde %9 iken bu oran 2004 senesinde   

%25.3’e yükseldiğini, bir sonraki yıl 2005 yılında %10.8’e düştüğünü 

gözlemlenmiştir.  Karadeniz Bölgesi’nde fındık üretiminin nüfusun büyük bir 

çoğunluğunun bağımlı olduğu bir tarımsal faaliyet olduğu düşünüldüğünde, fındık 

üretimindeki bu dalgalanma ve fındık politikasındaki herhangi bir değişiklik bu 

bağımlı nüfusu doğrudan etkilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Ankaratb.org, “Son Ayların En Tartışmalı Ürünü: Fındık, Erişim:http://www.ankaratb.org.tr/pages.aspx?pageId=45e111da-

4688-48c7-9cd1-770b0be61651 (23 Nisan 2013) 
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 Tablo 2.18:  2000-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Toplam Üretilen Fındık         

Miktarı ve İllere Göre Dağılımı 

Yıllar Toplam 

Fındık 

üretimi 

(ton) 

Ordu (%) Sakarya (%) Giresun (%) Samsun               

( %) 

Düzce     

(%) 

Trabzon  

(%) 

Diğer 

(%) 

2000 470 28.7 22.6 12 9.4 11.6  8.9  6.8 

2001 625 28.4 17 18.8 10.5 9 10.4 5.9 

2002 600 28.3 18.5 17.6 9.2 10.3 9.4 6.7 

2003 480 29.9 15.3 13.1 11.2 14.4 8.8 7.3 

2004 350 15.5 36.1   3.2   4.5 25.3 4.2 11.2 

2005 530 29.9 11.7 15.8 13.9 10.8 9   8.9 

2006 660 27.5 15.1 13.1 16.2 12.1 8.3   7.7 

2007 530 33 17.4   9.1   7 13.5 7 13 

2008 800 26.9 14.3 17 14.4 11.4 7.7   8.3 

2009 500 23.5 15.8 13.8 13.3 14.5 7.7 11.4 

2010 600 23.6 18 12.5 14 13.1 7.6 11.2 

2011 430 23.2 17.3 15.7 12.1 10.5 7.8 13.4 

2012 660 22 17.9 15.4 13.4 12.3 8.9 11.1 

   Kaynak: TUİK Tarım istatistik verileri kullanılarak oluşturulmuştur.                                                                              

               Fındık Üreticileri Sendikası, Fındık-Sen’in 2011 Fındık Raporu, fındık 

üreticinin son dönemdeki değişimler sonrası zarar ettiğini göstermektedir.
60

  

2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet adına fındık alma yetkisi 

Fiskobirlik’ten Toprak Mahsulleri Ofisi’ne verilmişti. 2007 senesinde Ordu’daki 

Fındık Mitingi sonrası,  hükümet Fiskobirlik’le TMO’nun beraber hareket etmesine 

karar verdi.
61

 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Fındık Stratejisi 

uygulamaya konularak TMO’ya verilmiş olan fındık alım görevi 2009 yılından 

itibaren sonlandırıldı. Bundan sonraki senelerde devlet fındık alımı yapmayarak 

fındık fiyatının piyasa koşullarında belirlenmesini tercih etti. 2011 yılında fındık 

fiyatı piyasada 4.5-5 liradan açılması sonrasında da 6-7 liraya kadar çıkması tahmin 

edilmektedir.
62

 Hükümetin 1938’den beri fındık alımı yapan Fiskobirlik’in görevini 

                                                           
60 Kalafat, H.,  2011 Fındık Raporu , Fındık Üreticisi Hariç Herkes Kazanıyor. Bianet, 17 Ocak 2012, Erişim : 

http://www.bianet.org/bianet/siyaset/135509-findik-ureticisi-haric-herkes-kazaniyor [23 Nisan 2013]. 
 

61 Yıldırım, A.E.,  Hükümetten Fiskobirlik’e  Destek, 13 Ağustos 2010, Erişim: www.tarimdunyasi.net/?p=1538 [24 Nisan 

2013]. 
 

62 Yıldırım, A.E.,  İklim Değişikliği Fındığı da Vurdu,14 Temmuz 2011, Erişim: www.tarimdunyasi.net/?p=2303 [24 Nisan 

2013]. 
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TMO’ya devretmesi, TMO’nun da fındık alımı yapmasını 2009 yılıyla beraber 

sonlandırması ve bu tarihten sonra devletin fındık fiyatına müdahale etmemeyi 

kararlaştırması, fındığın yeni piyasa koşullarını belirledi.. 2011 yılında iklim 

değişiklikleri sonrası fındığın rekoltesinin düşmesi, buna ek olarak Toprak 

Mahsulleri Ofisi’nin 16 Ocak’ta stoklarında ki fındığın bir kısmını piyasaya süreceği 

açıklaması, 2012 ilk günlerinde fındık fiyatlarının düşme eğilimine girmesine neden 

oldu. 2012 fındık fiyatı serbest piyasada 7.5 lira civarındayken, TMO’nun 

deposundaki fındığı 6.5 liradan satışa çıkarması fındık fiyatlarını düşürmüştü.
63

 

             Fiskobirlik’i, bir çiftçi/ köylü kooperatifi olarak çiftçileri, piyasa koşullarına 

karşı koruyan, ürünün belli bir fiyatın altına düşmesini engelleyerek çiftçinin zarar 

görmesini engelleyen, böylelikle çiftçinin pazarlık payını korumasını sağlayan ve 

çiftçiyi ayakta tutan bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Fındık piyasasını belirleyen bir 

kooperatif olarak Fiskobirlik, zaman içinde üretici kooperatifi olmaktan, devlet 

kurumuna dönüşmüştür ve nihayetinde 2001’de tarım kooperatiflerini düzenleyen 

politikalarla işlevsizleştirilmiştir. 1938 senesinden beri fındık piyasasını belirleyen, 

bu anlamda bu günden baktığımızda onlarca deposuyla, örgütlendiği illerle beraber 

büyük bir deneyime sahip olan bu birliğin görev alanını, hükümetin zarar etmek 

pahasına, bu konuda hiçbir deneyimi, bilgisi olmayan Toprak Mahsulleri Odası’na 

devretmesi sonucunda Fiskobirlik gücünü kaybetmiş, işlevsizleştirilmiştir. 

Hükümetin zarar etmek pahasına ve üreticinin mağduriyeti göz ardı edilerek böyle 

bir karar vermesinin nedeni piyasa mekanizmasının tarım sektöründe tam olarak 

uygulanması niyetinin sonucudur.
64

 

             Fiskobirlik üretici için fındık fiyatlarını tüccarın ve piyasanın inisiyatifine 

bırakmadığı, fındık fiyatlarını görece daha yüksek tutarak kendileri yararına işler 

yapan bir yapı olarak görülmüştür. Fiskobirlik’in işlevsizleştirerek, zarar eden bir 

kuruluşa dönüştürülmesi ve nihayetinde tasfiye edilmesi doğrudan fındık üreticisini 

etkiliyor, onu 1935’lerde Fındık Şurası’nda tartışılan piyasa ve tüccar karşısında 

mağdur edilişi konumuna geri gönderiyor. 

                                                           
63 Yıldırım, A.E.,  TMO’dan Fındık Piyasasına Müdahale, 9 Ocak 2012, Erişim: www.tarimdunyasi.net/?p=2525[24 Nisan 

2013]. 
 

64 Şentürk Y., Yarı Zamanlı Çiftçilik, Fındık Üretimi ve Fiskobirlik: Fındık Üreticileri Fındığına Nasil Sahip Çıkabilir? s: 66-

70. 
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            Fındık fiyatlarının piyasa koşulları tarafından belirlenmesi, ilk dönemde 

düşük ücretten açılıp, sonrasında yükselme eğilimi gösteren fındık fiyatları, çiftçinin 

paraya ihtiyacı olduğundan ilk dönemde fındığını ucuza satması zarar etmesine sebep 

olmaktadır. Bu durumda en önemli ekonomik faaliyetin tarım olduğu bölgelerde 

tarımdan eskisi gibi kazanç sağlayamayan ailelerin başvurduğu yollardan biri göç 

etmek olmuştur. Bu ailelerin bir kısmı göç ettikleri bölgelerde işlerinden aldıkları 

izinle, hasat zamanını köylerine dönerek, yarı zamanlı çiftçilik pratiğini 

oluşturmaktadırlar.
65

 Ailelerin tüm bireylerinin hasat zamanı köye gelemediği 

koşullarda, eskiye oranla aile emeğinin yoğun olarak kullanılamamasıyla, bahçelerde 

gezici ya da yerli işçilerin çalıştırılması yaygınlık kazanmıştır.
66

 Tablo 2.19, 2007-

2012 yılları arasında bazı illerin aldığı göç ve verdiği göç miktarlarının bilgisini 

vermektedir. Fındık üretiminde ilk sırada olan Ordu ilinde 2011-2012 dönemine 

gelene kadar verilen göç, alınan göçten fazladır. 2011- 2012 döneminde ise alınan 

göç 48.240 kişi olarak, verilen göç ise 26.595 kişi olarak saptanmıştır.  2011- 2012 

döneminde Ordu ilinde diğer dönemlerden farklı olarak net göç yani ilin aldığı göçün 

verdiği göçten farkı, pozitif çıkmıştır. Dönemler içerisindeki alınan ve verilen göç 

miktarların baktığımızda, Ordu ilinde sürekli hareket halinde bir göç trafiği olduğunu 

görürüz. Fındık üretiminde önemli başka bir il olan Düzce’de dönemler 

karşılaştırıldığında alınan göç rakamlarının dönemler içerisinde verilen göç 

rakamlarında fazla olduğunu, fakat alınan göç ile verilen göç rakamlarının birbirine 

yakın olduğunu görmekteyiz. Düzce’de de yıl içerisinde sürekli göç hareketliliğin 

olduğunu görmekteyiz.  

             Karadeniz bölgesinde fındık üreticilerini, birkaç büyük üretici dışında 

çoğunluğunu 5 dönüm ile 25 dönüm arasında toprağa sahip küçük üreticiler 

oluşturmaktadır. Bir dönümden yaklaşık olarak 160 ile 200 kg fındık elde ettiği 

düşünülürse bu ailelerin eline 1 ton ile 5 ton arasında fındık geçtiği anlaşılacaktır.
67

 

10 dönümden küçük fındık bahçelerinde fındık hasadında çoğunlukla aile emeği 

kullanılırken, yarı zamanlı çiftçilik pratiğinin ortaya çıkması ile fındık hasadının kısa 

sürede yoğun emek gerektiren bir duruma dönüşmesi, aile emeği dışında gezici göç 

emeği kullanımını arttırmıştır. Bunun yanında arazinin dağlık olması nedeniyle 

                                                           
65 Şentürk Y., a.g.e., s:54. 
 

66 Şentürk Y., a.g.e.,  s:59. 

67 Özkan, M., Fındık Üretimi ve Çok Boyutlu Sömürü, Söz ve Eylem sayı:16, s:50. 
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özellikle Ordu ve Giresun’da fındığın daldan düşmeden toplanması gerekliliği, aile 

emeği yanında dışardan emek talebine ihtiyacı arttırmıştır. Aile dışından emek 

kullanılması, ailelerin gelirlerini düşürdüğü için, üretici maliyeti düşürmek için 

fındık hasadında göçmen emeğini yerli emeğe tercih etmektedir. Yerli işçilerin 

göçmen işçilere göre daha yüksek ücretlerle çalıştırılıyor olması sebebiyle 2000’li 

yıllarla ile beraber, göçmen işçiler, yerli işçilerden daha fazla fındık hasadında 

çalışmaya başlamıştır. 

Tablo 2.19:  2007-2012 Yılları Arasında Bazı İllerin Aldığı ve Verdiği Göç 

İller 

 

2007-2008 Arası 

Dönem 

2008-2009 Arası 

Dönem 

2009-2010 Arası 

Dönem 

2010-2011 Arası 

Dönem 

2011-2012 Arası 

Dönem 
Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Aldığı Göç Verdiği 
Göç 

Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Adana 45,493 58,316 53,685 54,109 53,096 57,402 50,523 62,402 45,927 59,294 

Adıyaman 12,155 20,971 12,091 18,295 14,150 20,135 13,873 23,939 14,323 22,591 

Ağrı 12,195 27,450 12,115 22,613 14,950 22,966 15,508 25,182 12,856 27,984 

Ankara 156,76 126,198 168,193 131,114 182,845 133,440 191,864 137,385 160,235 137,834 

Düzce 10,723 8,913 11,752 9,046 11,820 10,893 11,253 10,679 10,432 10,579 

Diyarbakır 31,677 47,777 32,384 43,918 34,810 44,858 10,582 14,322 30,789 47,575 

Giresun 20,089 18,539 16,97 19,567 17,474 20,514 17,058 19,346 18,027 17,861 

Hakkari 7,801 6,981 4,314 7,949 6,013 9,225 8,775 9,133 5,622 10,137 

İstanbul 374,868 348,193 388,467 348,986 439,515 336,932 450,445 328,663 384,535 354,074 

İzmir 117,067 89,819 116,39 89,517 111,255 99,775 110,364 101,420 105,804 95,954 

Mardin 27,606 41,432 18,296 40,308 25,478 30,495 25,447 31,302 21,676 30,299 

Ordu 27,719 31,458 30,335 31,296 27,896 36,241 23,963 34,472 48,240 26,595 

Sakarya 24,321 20,887 25,376 21,665 26,248 24,627 28,537 24,633 28,457 23,787 

Siirt 11,870 12,625 8,475 11,797 8,911 13,973 10,274 14,228 8,823 14,628 

Şırnak 13,223 15,877 8,356 13,025 11,733 13,554 13,403 13,957 11,075 14,617 

Trabzon 25,918 27,027 36,868 26,474 29,130 36,546 24,858 38,446 21,864 25,478 

Tunceli 6,861 6,068 4,100 6,205 6,400 6,258 6,187 6,419 5,171 5,404 

Kaynak: TUİK Göç İstatistikleri. 

             Fındık hasadının başladığı ağustos ayında ikili bir göç dalgası Karadeniz’e 

vurmaktadır. İlkini büyük şehirlere göç etmiş yöre halkının, ailesinin fındığını 

toplamak amacıyla memleketine gelmesi oluştururken, ikinci kafileyi ise Doğu 

illerinden fındık toplamaya gelen gezici işçi aileleri oluşturmaktadır. Geçmişin 

köylülük deneyimlerinden farklı olarak yaklaşık bir aylığına ailelerinin fındığını 

toplamaya gelenler, bu bir ayın sonunda geri dönmeleri gerektiği için fındık 

toplamada yoğun emeğe ihtiyaç duymakta, küçük fındık bahçelerinde bile ücretli 

emek kullanımı yaygınlık kazanmaktadır. Teknolojik masrafların, tarımsal üretim 

maliyetine eklendiği koşullar düşünüldüğünde, tarla sahibi maliyeti olabildiğince 
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düşük tutmak için aile dışından sağladığı işçilerin belirlenen ücretine karşılık onları 

olabildiğince yoğun bir biçimde çalıştırmaya çalışmaktadır. Örneğin tarım üreticisi, 

işçiden fındık hasadında 10 günlük bir işi 6-7 gün içerisinde bitirmesini talep 

etmektedir.
68

 Bunun yanında hasat zamanı yerli tarım işçilerinin, kendi tarlalarında 

çalıştıktan sonra başka tarlalarda da çalışması, zaten kısa sürede yoğun emek 

gerektiren fındık hasadı sebebiyle mümkün değildir. Yerli işçilerinin yeterli 

olmaması sebebiyle gezici tarım işçileri daha çok tercih edilir olmuş, bunun yanında 

tercih edilme sebeplerinden en önemlisi gezici tarım işçisinin hem yerli işçiden daha 

çok çalıştırılabilmesi, hem de bu çalışmaya karşılık olarak yerli işçiden daha az ücret 

verilmesi olmuştur.
69

                                                               

            Ücretsiz aile emeğinden, yoğun emek ihtiyacı sebebiyle ücretli işçiye 

geçilince, üretim masrafları artmış bu da üreticinin ücretli işçiden belli bir miktarın 

üstünde fındık toplamasını talep etmesine neden olmuştur. Tarla sahibi her işçinin 

günde en az iki çuval fındık toplamasını beklemektedir. Fındık bahçelerinde 

çocukların ve yaşlılarında çalıştığı düşünülürse, tarlaların eğilimli yapısı da hesaba 

katılırsa bu her zaman mümkün olamamaktadır. Bunun sonucu olarak gezici işçi ile 

tarla sahibi arasında gerilim ortaya çıkmaktadır. Bir tarla sahibi şöyle veryansın 

etmektedir; 

“Sekiz kişi bir günde on çuval toplamışlar! Dedim, bakın ben bu 

fındıkları satsam, sizin yevmiyenizi bile karşılamıyor. İsterseniz 

topladığınız fındığı yevmiye diye size vereyim!” 
70

 

 

            Fındık işçisine ücretini günlük vermek zorunda olan toprak sahibi, fındık 

fiyatlarının ve o yılki rekoltenin ne olacağını bilmediği için belirsiz bir durumda 

önünü göremediği için zor durumda kalıyor ve bu gerilimi de mevsimlik tarım 

işçisine yansıtıyor. Adıyaman’dan mevsimlik işçi getiren bir dayıbaşı bu durumu 

şöyle özetlemektedir; 

“Adamlar bizi yüz yıl öncesinin köylüsü sanıyor. Bekliyor ki 

yevmiyeciler hiç ara vermeden çalışsın. Nasıl ki kendileri yüz yıl 

öncesinin Karadenizlisi gibi çalışmıyorsa, biz de öyle değiliz. Sanıyorlar 

ki biz hiçbir yer görmemişiz köylüleriz. Getirdiğim yevmiyeciler 

arasında, onlardan daha eğitimli, üniversite öğrencileri bile var. Onlar 

                                                           
68 Şentürk Y., a.g.e S:61-63. 

69 Şentürk Y., a.g.e S:60. 

70 Şentürk Y., a.g.e., s:62. 
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yevmiyecilere kötü davrandıklarında, yevmiyecilerde alınıyorlar. İstekli 

çalışmıyorlar. Ama iyi davrandıklarında, onlarda çabalıyorlar. Biz başka 

ürünlerin hasadına da gidiyoruz. Fındık bunların arasında en kolayı. Ama 

adam bahçesine bakmamış, dibindeki otları temizlememiş, bahçesi çok 

dik, sonra geliyor senin geliyor senin günde iki çuval fındık toplamanı 

bekliyor. Biz, yerli yevmiyeciye göre bir saat erken başlıyoruz, bir saat 

geç bırakıyoruz. Ara vermeni bile çok görenler var. Her zaman diyorum, 

‘bahçenin dışındaki sorunları, bahçenin içine taşımayın.’ Bu yıl şehit 

haberleri geldikçe, sanki o olayların sebebi bizmişiz gibi, bahçede suratı 

asık, bize iş yaptırmaya çalışanlar var. Yıllardır buraya geldiğim için, bu 

farkı hissediyorum… Ama aralarında, çalıştırdığı yevmiyecilere iyi 

davranan, onlara iyi konaklama yeri sağlayan, onlarla aynı yemeği yiyen 

kişiler de var.”
71

   

         

3.2 Düzce Kaynaşlı Bölgesi Çadır Kent Alan Araştırması 

            Düzce Kaynaşlı Bölgesi Çadır Kent’inin alan araştırması yapılması için 

seçilmesinde en önemli nedenlerden biri İstanbul’a yakınlığı dolayısıyla İstanbul’dan 

Düzce’ye gidip gelmenin gün içerisinde gerçekleşebilme imkanıdır. Bu çalışma alan 

araştırmasının öncesinde belirlenen sorulara yanıt bulunması, araştırmacıyı alan 

araştırmasına sevk eden sorulara Düzce’de Çadır Kent’te yanıt bulunması sebebiyle 

başka bir bölgede alan çalışmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Yola çıkarken temel 

sorunsal mevsimlik tarım işçilerinin 2000’li yıllarla değişen tarım politikalarından 

nasıl etkilendiği ve mevsimlik tarım emeğinin bu süreçte yaşadığı değişimlerdi.  

Araştırma kapsamında 14 soruluk bir soru seti oluşturuldu.
72

  Düzce Kaynaşlı 

Bölgesi, Eski Şehir Stadı’nda kurulan yaklaşık 20 çadırın olduğu Çadır Kent’de, 15 

Ağustos 2012, 25 Ağustos 2012 ve 1 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan ziyaretlerde 9’u 

kadın olmak üzere 17 tarım işçisiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. İlk 

izlenimler yaşam koşullarının; barınma, çalışma, sağlık ve eğitim olanaklarının çok 

kısıtlı olduğuydu. METİP’in ve Düzce Belediyesi’nin yaşam koşullarının 

düzeltilmesi konusunda vaat ettikleri gerçekleşmemiş. Görüşmeler sırasında 

konuşmak istemeyenler oldu, Türkçe bilmeyenler vardı.  Buna karşı konuşmaya 

istekli, derdini anlatmaya istekli insanlar da var. Kadınlar ve çocuklar bölgede 

çoğunlukta, çünkü benim gittiğim saatte 10.30- 18.00 arası erkeklerin çoğu tarlaya 

çalışmaya gitmiş oluyor.  

                                                           
71 Şentürk Y., a.g.e., s:63. 

 

72 Bkz. Ek: 2. 
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               Saha araştırmasında işçilerle yapılan derinlemesine mülakatlarda tarım 

işçiliğinin değişen seyri anlaşılmaya çalışılmış, tarım işçilerinin nasıl bir yaşama 

uğraşı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu mülakatlarda görüşmecinin göç 

hikayesinin, yaptıkları işin nasıl bir iş olduğunun, eğitim durumları sorulmuştur. Bu 

üç ana soru üzerinden konuşmanın akışı görüşmeciye bırakılmıştır. Görüşmeler 

sırasında kadınların erkeklerden daha fazla konuştukları, daha heyecanlı oldukları 

gözlemlenmiştir. Çadır Kentte, evinde misafir karşılar gibi sıcak  davranan kadınların 

evdeki rollerini burada da devam ettirdikleri; aileyi toparlama, ayakta tutma görevini 

gerçekleştirmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. Dışardan bir gözün insanların yaşadığı 

alana müdahalesi ister istemez bir yabancılık hissini de beraberinde getiriyor. İlk gün 

ki görüşmelerde duruma hazırlıksız olduğumu söyleyebilirim. Kafamda dönüp 

dolaşan soru bu çalışmanın bu insanların hayatlarına ne gibi bir etkisi olabileceğiydi. 

Etkisi olamayacak bir eylemin anlamlı olup olmadığı, yaşanan şartların zorluğunun 

gözlemlenmesi ilk gün ki hazırlıksızlığımı pekiştirdi. Sonraki günlerde ki 

görüşmelerde daha hazırlıklıydım ve  hikayelerin anlatılmaya ihtiyacı vardır sözünün 

belirginleştiği ve yapılabilecek olanın bitmediğini çağrıştıran görüşmeler yaptım. 

3.3 Düzce’de Fındığa Gelen Mevsimlik Tarım İşçileri  

              Düzce’de çadır kentte görüşme yaptığım gezici tarım işçileri, kendilerinin 

fındık bahçelerinde çalıştırılmasın nedeninin, Düzce’de fındık bahçelerinde çalışacak 

nüfusun az olmasından kaynaklandığını söylemektedirler. Görüşme yaptığım Duygu  

“Nüfus az Düzce’de biz o yüzden geliyoruz, bizim yaşadığımız yerde iş yok, böyle 

göçebe gibi yaşıyoruz.”
73

 söylemektedir. Görüşmecilerden bir diğeri Nezaket 

“Buradan Hatay’a gideceğiz, portakal toplamaya. O işin parası daha azdır. Burada 

insan daha az o yüzden fındık toplamak için insan lazım. Hatay’da  çok işçi var 

ücreti o yüzden daha az. Buraya gelmek daha iyi parası için.”
74

  demektedirler.  

Diğer bir görüşmeci Cafer: “Hatay’da kahvede oturursun, sıkıntıdan gelir karınla 

dalaşırsın, fındığa gelmeyeceksin de ne yapacaksın? Buradaki halk çok az, 

bahçelerde fındıktan başka ceviz, elma, armut var koparıp yiyemezsin korkudan, 

                                                           
73 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 25 Ağustos 2012. 

 

74 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 1 Eylül 2012. 
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hırsız damgası yersin.”
75

  demektedir. Düzce’de kısa sürede yoğun emeğe ihtiyaç 

duyulması sebebiyle bahçelerde çalışan gezici göçmen işçiler artmıştır. 

             Fındık  toplama mevsimimin başlamasıyla birlikte temmuz ayının sonlarına 

doğru  Güneydoğu ve Doğu bölgelerinden gezici işçi aileleri Karadeniz’e Ordu, 

Giresun,  Sakarya ve Düzce’ye trenlerle ya da dayıbaşlarının ayarladıkları araçlarla 

geliyorlar. Görüşme yaptığım Zelal “Bizi buraya çalışmaya geldik. Durumumuz 

olmadığından. Kocaman arabayla geldik. Üstümüze bir çadır örttüler. 1000 km yol 

geldik. Çocuğumuz küçüktü. Her gün bu toprağın tozun altında, hasta oluyoruz.”
 76

  

Babası çavuşluk yapan Duygu Düzce’ye ailesiyle birlikte geldiklerini söylüyor.  

Getirdikleri işçilerle beraber onlarda çalışıyorlarmış. 40 kişiyle araba tutarak 

gelmişler. Yola yaklaşık 2-2.5 bin TL ödemişler. Görüşme yaptığım Hüseyin Koçer 

“Burada 35 veriyorlar Adana’da 17-18 bunun nedeni yol parasıdır. Biz 12 saat 

yoldan geliyoruz, 2000 lira harcıyoruz onun farkıdır.  Hem burası çok pahalı. 

Hatay’da ekmek 0.40 kuruş, burada 1 lira. Geçen oruç tutarken döner ekmek aldım 3 

lira verdim, çok para ama ne yapacaksın.”
77

 

3.4 Mevsimlik Tarım Emeğinde Değişenler: Bir Güzergah Üzerinde Sürekli 

Hareket Halinde Olan Gezici Tarım Emeği 

             Mevsimlik işçi, “işletmede düzenli ve sürekli çalışmayan, tarım yılı 

süresince bir ya da birden çok defa işe alınan kişi” olarak tanımlanmaktadır.
78

 

Tarımda mevsimlik olarak çalışan nüfusu, kendi bölgesinde mevsimlik tarım işçisi 

olarak çalışanlar, sadece belli bölgelere belli zamanlarda mevsimlik tarım işçisi 

olarak gidenler ve sürekli hareket halinde buldukları işe göre her yere giden gezici 

tarım işçileri olarak üç farklı kategoriye ayırırsak, 2000’li yıllarla beraber bu üç 

kategori içerisinde üçüncü kategorinin yani sürekli hareket halinde olan gezici 

emeğin diğerlerine oranla ağırlığını arttırdığını söylemek mümkündür.
79 

                                                           
75 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 1 Eylül 2012. 
 

76 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 15 Ağustos 2012. 

 
77 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 25 Ağustos 2012. 

 

78  www.tuik.gov.tr. 
 

79  Sendika.org , 6 Nisan 2013, ‘‘Başarabilirsek Türkiye’nin en büyük emek örgütünü kuracağız’’,  Erişim : 

http://www.sendika.org/2013/04/basarabilirsek-turkiyenin-en-buyuk-emek-orgutunu-kuracagiz/ (23 Nisan 2013). 
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            TUİK’in 2008 yılı sonrası, kırda istihdama dahil olmama nedenlerine göre 

işsizlik verilerine baktığımızda, istihdama dahil olmama nedenleri içerisinde 

mevsimlik çalıştığı için işgücüne dahil olmayanların sayılarında, 2008 yılıyla beraber 

önemli bir azalma olduğu gözlemlenmektedir. Kırda 2008 senesinde mevsimlik 

çalıştığı için istihdama dahil olmayanların sayısı 216.000 iken, 2009’da bu sayı  

61.000’e, ilerleyen yıllarda azalmaya devam ederek 2012 Eylül ayı verilerinde 

28.000’e düşmüştür. Bu azalma tarımda mevsimlik emeğin azaldığına işaret değil, 

geçmişe göre mevsimlik işçilerin, yıl içerisinde işsiz kaldıkları dönemlerin 

azalmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu durum mevsimlik tarım emeğinin büyük bir 

kısmının, yılın belirli dönemlerinde yapılan bir emek biçimi olmaktan çıkarak, 

bulunan işe göre yılın her döneminde yapılan gezici emek formuna dönüştüğünü 

göstermektir. Bu durum 2008 senesinden sonra mevsimlik işçi olarak çalıştığı için 

işgücüne dahil olmayanların sayısındaki devam eden düşüşleri açıklamaktadır. 

            Yılın neredeyse her ayında gezici tarım işçisi olarak Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerine dağılan bu insanların, geçmişten farklı olarak,  hem göç yolları 

çeşitlenmiştir hem de gezici işçilerin sayısı artmıştır. 2000’li yılların koşullarında 

gezici tarım işçiliği, tarımsal dönüşüm sonrası, azalan tarımsal üretim ve  istihdamın 

etkisiyle, sadece belirli aylarda yapılan bir göçerlik hali olmaktan çıkarak, mevsimlik 

işçi ailelerinin bulduğu geçici işlere göre göç etme pratiklerinin çeşitlendiği bir 

durum teşkil etmektedir. 

            Gezici tarım işçiliği tarımsal yapıların dönüşmesi sonrası kırsal alandaki 

nüfusun bir kısmının hayatlarını idame ettirmek için yaptıkları bir emek türüdür. 

Tarımda çalışan gezici tarım işçilerinin sosyo ekonomik durumu, tarımsal üretimin 

azalması, var olan tarım istihdamının azalması ve  küçük üreticinin daha önce yaptığı 

tarımsal faaliiyeti devam ettiremeyerek mevsimlik tarım emeğine dahil olması gibi 

etkenlerle giderek zorlaşan ve kötüleşen bir seyir izliyor. Bu durumda yaşamını 

idame ettirmek için sürekli çalışmak zorunda olan mevsimlik tarım işçileri için göç 

ettikleri bölgelerden geriye memleketlerine dönmek birer hayale dönüşüyor.  Eskiden 

sadece belirli aylarda gezici tarım işçisi olarak çalışmaya, başka illere giden aileler, 

artık kış aylarında da geçici işler buluyorlar. Sürekli hareket halinde olan, buldukları 

işe göre göç eden aileler, geçmişteki göç yollarından farklı bir rota izliyor.  
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            Görüşme yaptığım işçilerden, Hüseyin Koçer, yıl içinde yaptıkları işlerin 

çeşitliliğinden, Bursa’ya armut toplamaya, kışında İzmir’e meyve paketlemeye 

gittiklerinden bahsediyor. Diğer bir görüşmeci Cemil, “Eskiden tarlam vardı, bir şey 

kazanamayınca borç olunca sattık, şimdi bu halde fındığa, pamuğa, meyveye 

gidiyorum. Pamuk kilo hesabı, kilosunun da 30 kuruş, su bile içmeye izin yok, iş çok 

ağır.15-20 gün gittikleri Antalya, İzmir’de meyveden daha iyi ücret alırız.”
80

  diyor. 

Bir diğer görüşmeci Cemile ise kışın meyve toplamaya gittiklerini, elma, ceviz ve 

fındığın yanında, İzmir’e mandalina toplamaya gittiklerinden bahsediyor. 

3.5  Kürt Sorununun ve Tarım Politikalarının Kesiştiği Nokta: Gezici Tarım 

İşçiliğine Çıkan Yollar 

             1990’ların Kürt sorununun siyasi, ekonomik, demografik yapıları yeniden 

biçimlendirdiği koşullarına benzer bir süreç, 2000 yılı sonrası tarım politikalarındaki 

dönüşümler sonrası yaşanmıştır. Türkiye’de 1990 döneminde, Kürt sorunundan 

kaynaklı savaş koşullarının neden olduğu zorunlu göç, göç eden nüfusun 

yoksullaşmasına, işsizleşmesine ve enformel işlerde istihdam edilmesine neden 

olmuştur.
81

 Piyasaların esnek, güvencesiz ucuz işgücü talebi ile Doğu illerinde 

savaşın yarattığı tahribat sonrası zorunlu göçe maruz kalan ailelerin ucuz işgücü arzı 

birbiriyle çakışmıştır.    

“Zorunlu  göç,  özellikle  Adıyaman,  Ağrı,  Batman, Bingöl, Diyarbakır,  

 Elazığ,  Hakkari, Mardin, Muş, Siirt,  Şırnak,  Tunceli ve  Van’da yoğun  

 olarak  yaşanmıştır.  Türk  devleti  1998’de, 378.355  göç  ettiğini  iddia  

 ederken, farklı  sivil toplum  örgütleri 3 milyon ile 4 milyon arasında bir  

 sayıdan söz etmektedirler.”
82

   

 

 

            Tablo 2.20, bazı doğu illerinin 1995-2000 döneminde net göç ve net göç hızı 

bilgilerini vermektedir.
83

  1995-2000 dönemi net göç verilerine baktığımız en çok 

göç veren ilin, 48.064 kişiyle Diyarbakır olduğunu görmekteyiz. Adıyaman 40.745 

kişiyle Doğu illerinde 1995-2000 döneminde en çok göç veren ikinci ildir. Sonuç 

                                                           

80 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 25 Ağustos 2012. 

81 Erdem Yörük, ‘Zorunlu Göç ve Türkiye’de Neoliberalizm’, Bianet, 21 Kasım 2009. 

82 Küçükkırca, İ., A.,  Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri,   Toplum ve Kuram  

Sayı:6-7, Kış-Bahar 2012, s:206.    

 
83 “Net göç: Belirli bir alanın aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldığı göç verdiğinden fazla ise net 

göç pozitif, verdiği göç aldığı göçten fazla ise net göç negatiftir. Net göç hızı: Göç edebilecek her bin kişi için net göç 

sayısıdır.”  www.tuik.gov.tr. 
 



60 
 

olarak, 1990 sonrası Doğu illerinde artan gerilim ve bu gerilimin yaşamın her 

alanında yarattığı kısıtlamalar geçimini sağlayamayan aileleri göç etmeye 

zorlamıştır. 1995-2000 döneminde Doğu illerinden göç etmek zorunda kalan bu 

nüfus, tarımda mevsimlik işçilerin, metropollerde esnek ve güvencesiz işlerde 

çalışmak zorunda kalan işçilerin göz ardı edilemeyecek bir kısmını 

oluşturmaktadırlar.
84

 2000’lerde ise değişen tarım politikalarının kırda daha önce 

yaptıkları tarımsal faaliyeti devam ettiremeyen aileleri yeni göç yolları bulmaya 

itmiş, iki farklı nedenselliği aynı yollarda buluşturmuştur. 

 

 Tablo 2.20: Bazı Doğu İllerinin 1995-2000 Döneminde Net Göç ve Net Göç Hızı 

İller  Net Göç Net Göç Hızı 

Adıyaman -40.745 -70,2 

Ağrı -26.213 -56,4 

Batman -18.032 -45,2 

Bingöl -11.407 -50,1 

Diyarbakır -48.064 -40,0 

Elazığ -12.363 -23,8 

Hakkari -2.346 -12,5 

Mardin -42.082 -67,6 

Muş -24.069 -59,8 

Siirt -17.062 -75,1 

Şırnak -5.950 -21,8 

Tunceli -3.123 -36,7 

Van -32.353 -43,6 

Kaynak: TUİK Göç İstatistikleri 

            Görüşme yaptığım kadınlardan bir olan Şemse, “Mevsimlik işçiliğe 

başlamadan önce 1990 öncesinde Şırnak’da büyük ve küçük baş davarlarımız vardı.  

Yazın yaylaya çıkarak geçimimizi sağlardık. 1990 sonrasında PKK’nın etkisiyle 

devlet yaylacılığa izin vermedi ve bizde geçimimizden olduk. Köyden Şırnak şehir 

merkezine geldik, burada çocuklar ne iş bulursa yaptılar. Sonrasında 

geçinemediğimiz için 1992’de Mersin’e kızımın yanına geldik.”
85

  diyor ve Kürt 

olmalarının orada da iş bulmalarını zorlaştırdığını ekliyor. “1998’de ise Şırnak’a geri 

döndük. Savaş vardı, nasıl çalışacaksın, para yok, fabrika yok. Köyde her şey tarla, 

bağ, bahçe, davar var, onları bırakıp göçüyorsun. Şehre geliyorsun, tarım yok, 

                                                           
84 Foti Benlisoy, ‘Emekçiler ve Kürtler ya da ‘İşçi Sınıfı Kürtleşti’ mi?’, Yeniyol,  sayı: 43, Güz 2011, s:31. 

 

85 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 15 Ağustos 2012. 
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hayvancılık yok, hiçbir şey yok.”
86

  Köyde hala tarlaları, evlerinin olması onları göç 

ederken satmamaları geriye göçü kolaylaştırmıştır. Türkiye’de Tarımda Dönüşüm ve 

Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri Projesi’nin sonuçlarına göre;  

“100 dekarın altında toprak işleyen üreticiler arasında ciddi bir 

yoksullaşma eğilimi gözlemlense de bu üreticilerin arasında yaygın bir 

mülksüzleşme -özellikle de ellerindeki toprakları satmak anlamında- 

eğiliminden söz edilemez. Daha yaygın olan eğilim mülksüzleşmeden 

yoksullaşmadır.”
87

  

 

             Görüşme yaptığım Hüseyin Koçer, babası, o küçükken hapse girdiği için 

küçük yaşta çalışmaya başladığını anlatıyor. “20-25 sene tarım işçiliği yaptım, 6 -7 

sene ara verdim, şimdi gene yapıyorum. Eskiden çavuşluk da, işçilik de para getiren 

işlerdi. Cepte para olurdu, ameleye yemek yaptırırdık. Şimdi nerede, her şey çok 

pahalı. Eskiden mandıracılık yapardık, ineklerimiz vardı. Tarlalarımız vardı eskiden, 

saban yok mu kara saban onunla buğday darı yetiştirirdik. Babama 3 ineğe satmış 

toprağımızı”
88

 Yine de mülsüzleşme hikayeleriyle karşılaşılmaktadır. Geçimlerini 

sağlayamayan aile reisi tarlalarını satmak zorunda kalmış, çocukların tarımda ücretli 

işçi olmasına neden olmuştur. Mevsimlik çalışma koşullarını belirleyen sebeplerden 

biri de ailelerin topraksız oluşlarıdır. Görüşme yaptığım Cemil, “Eskiden tarlamız 

vardı, bir şey kazanamayınca borç olunca sattık, şimdi bu halde fındığa, pamuğa, 

meyveye gidiyorum. Evim dışında bir şeyim yok.” diyor. Tarım işçilerin 

durumlarının değişmesinin yanında, aracıların da durumu değişmişti. Eskiden 

aracılılar, işçiye yemek ısmarlayabilecek konumdayken, şimdi aracıların işçiyiyle 

beraber tarlada çalışmak zorunda kaldığı bir duruma dönüşmüştür. 

             Mevsimlik tarım işçiliği genelde yazın yapılan, ve genellikle yakın bölgelere 

yada yoğun tarım bölgelerine yapılan göç olarak bilinir.  

“Mevsimlik göç yılın belli mevsimlerinde  ekonomik  sebeplerden, ya da  

turistik amaçlı olarak birkaç ay  süre  ile  bulundukları  şehirlerden  başka  

şehirlere  ya  da  bölgelere  göç  edilmesidir.   Genellikle   bahar   ve   yaz  

mevsimlerinde bu tür göç hareketleri görülmektedir. Ülkemizde 

Karadeniz bölgesindeki fındık işçiliği, Çukurova bölgesindeki pamuk 

işçiliği bu tür göçlere örnek teşkil etmektedir.  Mevsimlik göçler, 

                                                           
86 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 15 Ağustos 2012. 

 

87 Huricihan, İ.,  et.al., Türkiye’de Tarımda Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme  Süreçleri  Proje No: 106K137, 2008 
s: 47. 

 

88 Düzce Kaynaşlı Çadır Kent , 25 Ağustos 2012. 
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nüfusun üzerinde   önemli bir artma veya azalmaya sebep olmamasının 

yanında kalınan zamanın azlığı sebebiyle temel sosyal değişimlere yol 

açmazlar.”
89

 

 

             Geçmiş deneyimlere baktığımızda, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Adana’ya 

pamuk toplamaya çevre yörelerden devletin teşvikiyle insanlar getirtildiği, yine 

Yaşar Kemal’in Orta Direk kitabında karşımıza çıkan,  Çukurova’ya yalınayak 

yürüyerek gelen köylüleri anlatıldığı dönemlerle karşılaşırız. Geçmişten farklı olarak, 

2000’li yıllarla beraber mevsimlik tarım  işçiliği sadece yazın  yapılan  ya da sadece 

yakın bölgelere yapılan bir emek olma halinden çıkarak yılın iş bulunan her 

döneminde uzaklık önemsenmeksizin yapılan  bir işe dönüşmüştür. 

             2001’li yıllarla beraber çiftçiyi destekleme politikasından vazgeçilmesi, 

destekleme alımlarının ortadan kalkması ve bazı ürünlere koyulan kotalar tarımsal 

üretimi düşürmüş, tarımda işgücü fazlası açığa çıkarmıştır.
90

 Bu dönüşümler sonrası 

artık geçimini sağlayamayan aileler başka yollar aramak zorunda kalmış, bazısı kente 

göç ederken tarımdışı sektörlere dahil olmaya çalışmış, bazısıda mevsimlik tarım 

emeğine eklenerek hem mevsimlik emeğin sayısını arttırmış hem de zaten tarımsal 

üretimin azaldığı koşullarda mevsimlik emek pazarına dahil olarak kısırlaşan iş 

bulma olanaklarını daraltmıştır. Bunun sonucu olarak mevsimlik çalışan nüfus içinde 

bu dönemde sürekli çalışmak zorunda olan tarım işçileri ağırlığını arttırmıştır. 

             Görüşme yaptığım görüşmecilerden biri olan Şemse 1985 yılından beri hep 

Batı’ya çalışmaya gittiklerini, üzüm, pamuk, domates, mısıra gittiklerini anlatıyor. 

“Her yere gidiyoruz, buradan (Düzce),  Adana’ya gideceğiz.”
91

 Diğer bir görüşmeci, 

Cumali buradan Yozgat’a pancar toplamaya gideceklerini söylüyor. Görüşme 

yaptığım Barın, “Adana, Mersin, Düzce, Ordu, Ankara iş için gideceğiz, çalışmak 

zorundayız.”
92 

diyor. Diğer bir görüşmeci Hüseyin Koçer yıl içinde Bursa’ya armut 

toplamaya gitiklerini, kışında İzmir’e meyve paketlemeye gittiklerinden bahsediyor. 

“1-1.5 ay burada dururuz. Sonra Adana’ya pamuğa gideriz. Sonra İzmir ve 

Antalya’ya portakal ve meyve bahçelerine gideriz.”
93

 Görüşme yaptığım 

                                                           
89 Tüfekçi, s., Kırsal Kesimlerden büyük şehirlere göç ve göçün aile yapısında meydana getirdiği değişiklikler , İstanbul Örneği 

2002,  s:8. 

 
90 İlkkaracan, İ. , Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru, İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları; s: 22. 

 

91 Düzce, Kaynaşlı,  çadır kent, 15 Ağustos 2012. 
 

92 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 15 Ağustos 2012. 

 
93 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
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görüşmecilerden Cemil ise “Antalya, İzmir’e gideriz, meyveye, onun ücreti daha 

iyidir.”
94

 Derken, Cemile ise kışın meyve toplamaya gittiklerini, elma,ceviz, fındık, 

İzmir’de ise mandalina topladıklarından bahsediyor. 

            Tarım politikasının değişmesi, desteklerin kaldırılması ve üreticiyi serbest 

piyasanın işleyişine emanet edilmesi sonucu rekabet gücü olmayan küçük üretici 

tarımsal faaliyetin dışına itilirken, tarımsal üretimin miktarı ve niteliği yeni koşullarla 

uyumlu olarak düzenlenmiştir.  Tarımdaki toplam istihdam oranlarında 2000 

senesinde, genel istihdamın %36’sını oluşturan tarımsal istihdam 2008 senesinde 

%24.02’ye gerilemesi bu politikaların ve bu tasfiye süreçlerinin sonucudur.
95

  2001 

sonrası Türkiye tarımının yarısından fazlasını oluşturan 100 dekardan az toprağı olan 

küçük ve orta işletmeleri olan çiftçilik değişen koşullarla tasfiye sürecine girmiştir.
96

  

İthal ikameci modelin tarım sektöründeki istihdamı korumaya yönelik düzenlemeleri, 

2000 sonrası küresel piyasalarla bütünleşme politikaları çerçevesinde değişmiş, ulus 

ötesi piyasa aktörlerin talepleri yerel piyasayı belirlemeye başlamıştır. Bu bağlamda 

talepleri görmezden gelinen üretici, daha önce yaptığı tarımsal faaliyete devam 

edemeyecek duruma getirilmiştir. Bu kesimin bir kısmının tarımsal üretimin ve 

istihdamın düşmesi düşünüldüğünde tarım işçileri toplamına dahil olduğunu ve tarım 

işçisi olarak çalışanların sayısının arttırdığını söylemek mümkündür. Bu durum, 

tarımsal istihdamdaki daralma ile düşen ücretler sebebiyle, tarım işçilerin daha fazla 

çalışmak zorunda kalmalarına, eskisinden farklı olarak buldukları işlere göre 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine çalışmaya gitmelerine sebep olmaktadır. 

            Küresel piyasalarla bütünleşmenin tarımda neden olduğu dönüşümleri 

anlamak için tütün üretiminde değişenlerin izini sürmek anlamlı olacaktır. Tütün 

üretiminde milat teşkil eden 2002’de çıkarılan 4733 sayılı kanun ile, tütün üretici için 

önemli olan fiyat destekleme politikası, TEKEL’in Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenen fiyatlarca tütün alımı yapması, uygulamadan kaldırılmaktadır. 2002’de 

çıkan yasa aynı zamanda tütün alım satımı için  üretici ve alıcı arasında, ürün fiyatı 

açısından uzlaşmaya dayanan yazılı sözleşme usulünü getirmiş, yazılı sözleşmenin 

dışında kalan durumlarda ise fiyatın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 

                                                                                                                                                                     
 

94 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 
95 www.tuik.gov.tr. 

 

96 Huricihan, İ., et.el , 2008 s:13. 
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(TADK) tarafından belirleneceği açık artırma usulüyle alınıp satılmasına karar 

vermiştir. Yasanın çıkmasından sonra tütün üretiminde, geçmiş dönemlerdekinden 

daha fazla bir gerileme gözlemlenmiştir.
97 

 

            2002’de çıkan Tütün yasası ile beraber artık üreticinin ürettiği tütüne 

TEKEL’in verdiği alım garantisi ortadan kalkmış, bunun yanında 1994 yılında çıkan 

1177 Sayılı Kanun çerçevesinde belirli bölgelerde tütün üretilmesini düzenleyen 

yasanında etkisiyle 2002 senesinden sonra tütün üretimde ciddi düşüşler 

gözlemlenmiştir. Bunun yanında 2002 Tütün Yasası’na belirtiği, tütünde açık 

arttırma uygulamasının uygulanamadığı, üreticilerin alıcılar karşısında pazarlık 

güçlerinin çok zayıf olması sebebiyle açık arttırma yöntemi uygulanmasını güçleştiği 

gözlemlenmiştir.
98

  Tablo 2.21, 2000-2012 yılları arasında Adıyaman ilinde tütün 

üretim miktarlarını göstermektedir. 2000 yılından sonra hem Adıyaman ilinde hem 

de Türkiye’de genelinde, tütün ekilen alanların ve tütün üretiminin düzenli azaldığını 

görülmektedir. 

Tablo 2.21: Adıyaman İlinde Yıllara Göre Tütün Üretimi 

Yıllar Ekilen Alan Üretim 

(Ton) 

Türkiye’de 

Toplam tütün 

Ekilen Alan 

Türkiye’de 

Toplam 

Üretim (Ton) 
2000 190.38 14.39 2.365.690 200,28 

2001 104.69   7.82 1.957.700 144,786 

2002   53.89   5.93 1.910.000 152,856 

2003   93.08   6.46 1.830.430 112,158 

2004   91.38   7.87 1.927.100 133,913 

2005   98.86   6.48 1.853.420 135,247 

2006   87.85   5.74 1.461.669   98,137 

2007   89.97   4.55 1.449.041   74,584 

2008   86.87   5.59 1.468.741   93,403 

2009   11.20   0.56 1.161.433   81,053 

2010   20.57   1.12   813,335   53,018 

2011   24.82   1.51   766.575   45,435 

2012   35.25   2.30 1.080.770   80 

  Kaynak: TUİK Tarım İstatistiklerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. 
                                                           
97 Huricihan, İ., et.al.  2008, s:420. 

 

98 Huricihan, İ., et.al. 2008, s: 420-423. 
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             Görüşme yaptığım Bünyamin, tütün ile ilgili düzenlemlerin onu nasıl tütün 

yetiştiremez konuma getirdiğini anlatıyor. Adıyaman’da babadan kalma tarlalarında 

yıllardır tütün yetiştiyorlarmış. “Çok zahmetlidir tütün yetiştirmek, biz yanına 

fasulye, bezelye, domates, patlıcanda ekerdik. Kendimizi idare ederdik. İşte çok 

zahmetlidir de bir bakarsın sattığından elinde kalan bir ton borç. Bütün aile çalışırsın 

amele gibi elinde bir şey geçmez.”
99

 Bünyamin, tarım politikalarında ki  değişimlerle 

birlikte Adıyaman’da tütün üretici konumundan mevsimlik işçiye dönüşmüştür. 

Adıyaman’da yıllardır tütünden geçindiklerini fakat 2000 sonrası devletin tütün 

üretimini düşürme yönünde izlenen politikalar ile geçinememeye başladıklarını 

anlatıyor. Bu tarihten sonra tütün yasasıyla beraber, tütün yetiştirmek yasanın 

belirlediği kotaya göre oluyor. Karısının önerisiyle gezici işçiliğe başladığını, 

çevrelerindeki insanların da gezici tarım işçiliği yaptığını söylemesi, 2000 yılı 

sonrası gezici işçi oranlarındaki artışla paralellik göstermektedir.  

Tablo 2.22:   2000-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Tarımda Çalışan Ücretli ve 

Yevmiyeli  Nüfus (Bin kiş) 

Yıllar  Tarımda ücretli ve 

yevmiyeli  

Tarımda çalışan 

toplam nüfus  

Tarımda ücretli ve 

yevmiyeli olanların toplam 

çalışan nüfus içindeki %’si 

2000 358 6.887 5.2 

2001 313 7.422 4.2 

2002 360 6.723 5.4 

2003 330 6.531 5.1 

2004 353 5.136* 6.9 

2005 373 4.547 8.2 

2006 372 4.307 8.6 

2007 362 4.290 8.4 

2008 393 4.406 8.9 

2009 401 4.503 8.9 

2010 455 4.857 9.4 

2011 523 5.151 10.2 

2012 489 5.098 9.6 

Kaynak: TUİK İşgücü İstatistikleri 

*2003 yılından 2004 yılına gelindiğinde tarımda çalışan nüfustaki düşüş dönemsel 

hesaplamadan aylık hesaplamaya geçilmesiyle alakalıdır. 

                                                           
99 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent 1 Eylül 2013. 
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            Tablo 2.22, 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de tarımda çalışan ücretli ve 

yevmiyeli çalışanların bilgisini vermektedir. 2001 yılından sonra tarımda ücretli ve 

yevmiyeli çalışan nüfusunun, tarımda çalışan toplam nüfus içinde ağırlığını arttırdığı 

gözlemlenmektedir. 2000 yılında tarımda ücretli ve yevmiyeli çalışanların sayısı 358 

bin kişiyle, toplam çalışan nüfusun, 6.887 binin  %5.2’ sini  oluştururken, bu oran 

2009 yılında tarımdaki toplam istihdam 4.503 bin içerisinde yevmiyeli ve ücretlilerin 

sayısı 401 bine yükselerek, toplam istihdamın %8.9’unu oluşturmaktadır. 

3.6 Tarımda Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları  

             Emek piyasasının yeniden düzenlendiği koşullarda, güvencesiz çalışma 

koşulların kurulduğu, sosyal haklarının budandığı, kamu hizmetlerinin geriletildiği, 

tarımsal istihdamın azaldığı koşullarda tarımda mevsimlik işçilerin çalışma koşulları 

da bu değişimlerle paralellik göstermiştir. TUİK hane halkı işgücü istatistiklerine 

göre, 2000 yılında tarımda istihdam edilenlerin sayısı 7.769.000 iken bu sayı toplam 

istihdamın 21.581.000’ini, yani %36’sını oluştururken, 2006 ve 2007 yıllarında 

sırasıyla tarımdaki istihdamın toplam istihdam içindeki oranı  %27 ve %23’e 

gerilemiştir. Bu dönemde hem tarımsal üretimin ve istihdamın düşmesi  hem de 

küçük üreticilerin bir kısmının ücretli tarım emeğine dahil olması, mevsimlik  tarım 

işçilerinin durumlarını değiştirmiştir. 

             Gezici tarım emeği, gidilen bölgelerde geçici bir yerleşiklik halini 

içermektedir. Gezici tarım emeğinin çalışma ve yaşam koşullarının anlaşılmasında, 

gezici tarım işçilerini tarım bölgelerine getiren tarım aracılarının işlevi, gezici tarım 

işçilerinin çalışma saatleri ve ücretleri, iş kanunu ve geçici bir yerleşiklik içeren çadır 

kentler bağlamında incelemek gezici tarım işçiliğini anlamayı kolaylaştıracaktır. 

 

   3.6.1 Tarım Aracıları 

             Gezici tarım emeğin örgütlenmesinde ailenin yanında çavuş ya da dayıbaşı 

olarak adlandırılan aracılarda büyük rol oynamaktadır. Gezici tarım işçileri genellikle 

elçiler ya da dayıbaşları aracılığıyla bölgeye gelirler. İşçiler ile aracılar arasında 

çoğunlukla akrabalık ve komşuluk ilişkileri vardır.  Çavuş ve dayıbaşı kavramları 

kimi zaman birbirinden farklı anlamalarda kullanılırken bazı durumlarda da 

birbirinin yerine kullanılmaktadır.  
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“Yani bazı durumlarda bir grubun yalnızca bir aracısı olup ona çavuş ya 

da  dayıbaşı denilirken, bazense çavuşa ek olarak bir de dayıbaşı  aracılık  

 yapabilmekte. Bu durumlarda dayıbaşları, çavuşlarla üretici arasındaki 

bir ikinci aracı olarak iş yapmaktalar. İki ayrı isim verilmesinin özel bir 

nedeni  bulunmamakta ve isimler bölgesel olarak değişebildiği gibi aynı 

bölgede farklı isimler de kullanılabilmekte. Eğer iki aracı varsa, 

dayıbaşları genelde üretim yapılan bölgede yaşarlar. Yaklaşık on kadar 

çavuşla bir arada çalışan dayıbaşları, üretim sürecinde her hangi bir 

ilişkileri bulunmamasına rağmen 200 ile 250 arasında işçiyi kontrol 

edebiliyorlar. Yalnız iletişimden sorumlu olup bunun karşılığında 

işçilerin ve çavuşu yevmiyesinin yüzde onunu alıyorlar ve böylece 

üretime hiç katılmadan işçilerin en az iki katı ücret almış  oluyorlar.”
100

 
 

            Üretici ile işçiler arasındaki bu aracılık durumu ister istemez üreticiler için bir 

denetim aracı işlevi görmekte, bunun yanında çalışma koşulları, barınma gibi 

konularda üretici ve işçi arasındaki pazarlığı üretici lehine çözülmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca dayıbaşı ya da çavuş  ile işçiler arasındaki akrabalık, komşuluk ilişkilerinin 

olması işçiler üzerindeki baskıyı arttıran başka bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Aradaki güven ilişkisi, yakınlığın yarattığı ilişki ağı işçilerin 

denetiminin kolaylaştırmaktadır. İşçilerle aracılar arasındaki ilişkilerinin bir 

sürekliliği olduğunu, gelecek yıl gruba girip girmemeleri o yıl ki performansa, 

çavuşla ne kadar iyi geçindiklerine ve grupta sorun çıkarıp çıkarmamış olmalarına 

da bağlı 
101

 olması göstermektedir. 

             Geçmişe kıyasla çavuşluk mesleğinde de değişimler söz konusudur. Hem 

çavuşluk yapıp hem tarlada çalışan Hüseyin Koçer, eskiden çavuşlukta, işçilikte para 

getiren işler olduğunu söylüyor. “Cebimizde para olurdu, ameleye yemek yaptırırdık. 

Şimdi nerede her şey çok pahalı.”
102

 

             Çavuş ya da dayıbaşı işçileri bölgeye getirir ve bunun karşılığında işçilerin 

günlük yevmiyelerinin %10’una el koyar. Bunun yanında işçiler yol paralarının 

kendilerine ait olması sebebiyle, ilk günler ancak yol masraflarını karşılayabilirler. 

Geriye kalan günlerde de, tüm ailenin, çocuklardan 60 üstü yaşlılara kadar herkesin 

tarlada çalışmak zorunda olması, ailelerin geri döndüklerinde bir sürede olsa  

                                                           
100  Küçükkırca, İ., A.,  Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri,   Toplum ve Kuram  

Sayı:6-7, Kış-Bahar 2012, s:206. 

 

101 Küçükkırca, İ., A.,  a.g.e. s:207. 

 

102 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
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geçimlerini sağlayacak bir miktar para biriktirmesi içindir.
103

 

             Görüşme yaptığım Fikret, “Çavuş 33 lirayı ameleye veriyor, 3’ü kendine 

alıyor.”
104

, Cemil ise “Hatay ovasında pamuk çapası 17 lira, Adana’da 25 lira karpuz 

ve fıstık. Buranın yol ücreti fazla. O sebeplen 35 lira veriyorlar, 3’ünü Çavuş alır.”
105

 

diyor. Görüşme yaptığım Menan’da günlük ücretlerinden çavuşun kestiği üç liradan 

bahsederek, diğer görüşmecilerin söylediklerini doğruluyor. “Fındık işi zordur, 6-7 

arası çalıyorsun, çavuş yevmiyenden alıyor.  Sana 32 lira kalıyor, 3’ünü çavuş 

alıyor.”
106

 Görüşme yaptığım bir diğer görüşmeci Bünyamin “Fındıktan 35 alıyoruz, 

dayıbaşına 3 lira veriyoruz. Sabah 7’den akşam 7’ye kadar fındık topluyoruz.  Sabah 

6.30 da dayıbaşı bizi almaya gelir. O saatte nasıl kahvaltı yapalım. Birkaç lokma 

ekmek atıyoruz ağzımıza hemen. İlk paydos öğlene olduğundan. 45 dakika . Sonra 3, 

4 saat sonra ikinci paydos olur 15 dakika sonra 7’ye kadar dayıbaşı seni almaya 

gelene kadar dur durak yok.”
107

 diyor. 

Tablo 2.23: Düzce’de Mevsimlik İşçilere Ödenen Günlük Ücretler  

Yıllar Mevsimlik işçilere ödenen 

günlük ücret  

Sürekli İşçilerin aylık 

ücretleri 

Sürekli İşçilerin günlük 

ücretleri* 

Kadın  Erkek Kadın  Erkek Kadın  Erkek 

2002   8.31   9.31     200. 00 200 .00      6.66   6.66 

2003   9.51 11.05     208.33 250. 00      6.94   8.33 

2004 13.66 15.14 - 255. 69 -   8.52 

2005 17,60 20,91 - 550,00 - 18.33 

2006 18,76 24,21 - 582,14 - 19.04 

2007 22.02 28.86            -          -           -       - 

2008 23,34 29,13 -          - -       - 

2009 23,64 29,62 - - -       - 

2010 26,61 31,81 - - -       - 

2011 33,27 39,84            -          -           -       - 

* Sürekli işçilerin aylık ücretleri otuza bölünerek sürekli işçilerin günlük ücretleri hesaplanmıştır. 

Kaynak: TUİK  İşgücü verilerine başvurularak oluşturulmuştur.   

 

 

                                                           
103 Küçükkırca, İ., A.,  a.g.e. s:209. 

 
104 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 

105 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
 

106 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 
107 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 1 Eylül 2012. 
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 3.6.2  Mevsimlik İşçi Ücretleri 

            Tablo 2.23, Düzce’de mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlerin bilgisini ve 

sürekli çalışan tarım işçilerin bilgisini vermektedir. Kadın ve erkeklere verilen 

ücretler karşılaştırıldığında kadınlara erkeklerden daha düşük ücret verildiği tüm 

yıllarda gözlemlenen bir olgusudur. Tarımda sürekli çalışan işçilerin ücretlerine 

baktığımızda mevsimlik işçilerin günlük ücretinden daha az ücret aldıklarını 

görmekteyiz. Bunun yanında sürekli çalışan tarım işçileri arasında 2003 yılından 

sonra kadın çalışanların hesaplamaya dahil edilemeyecek kadar azaldığı, yine sürekli 

tarım işçilerinin içinde erkeklerin ise 2006 yılından sonra hesaplamaya dahil 

edilmediği gözlemlenmektedir. Bu durumun en önemli sebebi düşen tarımsal üretim 

ve maliyeti düşürmek için tercih edilen mevsimlik tarım işçilerinin sürekli çalışan 

işçilerinin yerini almasından kaynaklanmaktadır. 2011 yılında asgari ücret 796.50 

TL., günlük ücret ise 26.55 TL. olarak belirlenmiştir. 2011 yılında gezici tarım 

işçilerine verilen günlük ücretlere baktığımızda, kadınlara verilen 33.27, erkeklere 

ödenen 39.84 TL.’nin, asgari ücret üzerinden belirlenen günlük ücret 26.55 TL’den 

yüksek olduğu görülmektedir. 

             Görüşmeler sırasında tanıştığım Duygu, Düzce’ye 40 kişiyle araba tutarak 

geldiklerini ve yaklaşık olarak otobüse toplu olarak 2-2.5 bin TL ödediklerinden 

bahsetmektedir. Yıl boyunca Antalya’ya sebze meyve paketleme gittiklerinde 

ücretlerini aylık aldıklarını eğer günlük verirlerse 50-60 TL arası verdiklerini 

söylemektedir. Duygu Antalya’da ki aylık ücretlendirilmiş iş için 1200-1300 lira 

ücret ödediklerini, yıl içinde Adana’ya pamuk çapasına gittiklerini, onun ücretinin 17 

lira olduğunu söylemektedir. “Düzce’de fındığa 35 veriyorlar. Nüfus az Düzce’de biz 

o yüzden geliyoruz”
108

  diyor, “bizim yaşadığımız yerde iş yok, böyle göçebe gibi 

yaşıyoruz”
109

  Konuştuğum başka bir tarım işçisi Hüseyin Koçer  “Düzce’de 35 

veriyorlar Adana’da 17-18 bunun nedeni yol parasıdır. Biz 12 saat yoldan geliyoruz, 

2000 lira harcıyoruz onun farkıdır.  Hem burası çok pahalı  Hatay’da ekmek 0.40 

kuruş, burada 1 lira. Geçen oruç tutarken döner ekmek aldım 3 lira verdim, çok para 

ama ne yapacaksın ?”
110

  demektedir.  Mevsimlik işçilere verilen günlük ücretlere 

                                                           
108 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 
109 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 

110 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
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bakıldığında Ordu, Giresun, Zonguldak, Sakarya, Düzce’de, yani Karadeniz 

bölgesinde ki illerdeki ücretlerin diğer yerlerdeki ücretlerden bir nebze daha yüksek 

olduğunu görürüz. Bunun nedenini, gezici tarım işçileri, geldikleri bölgelerdeki 

nüfusun az olmasıyla, bölgeye gelebilmek için ödedikleri yol ücretinden 

kaynaklandığını düşünmekteler. Üretici açısından da düşünürsek, gezici işçilerin 

yaşadıkları bölgelerin  yakınlarındaki tarım bölgelerine gitmelerindense, ücretleri 

biraz yüksek tutulduğunda Karadeniz’e gelmeleri amaçlanmış olabilmektedir.   

            Tablo 2.24, 2011 yıl illere göre mevsimlik işçilere  ödenen günlük ücretler ile 

sürekli işçilere verilen aylık ve günlük ücretlerin bilgisini vermektedir.  Mevsimlik 

işçilere verilen ücretlerle yerli işçilere verilen ücretlerin birbirinden farklı olduğunu 

söyleyen Duygu kendilerine 35 TL verilirken yerli işçilere 40 TL verdiklerini 

söylemektedir. “Nedenini sorduğumuzda, onların fındık toplamayı daha iyi 

bildiklerini söylüyorlar.”
111

  Duygu kendilerini bildiklerinden beri bu işi yaptıklarını 

ve bu adaletsizliğe ek olarak aldıkları ücretin, 35 TL’nin 3 TL’sini de çavuşa
112

 

verdiklerini söylemektedir.
113

  

            Tablo 2.24’e göre, mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere baktığımızda 

kadın ve erkeklere verilen ücretler arasındaki fark göze çarpmaktadır. Kadınlar 

erkeklere göre daha düşük ücretle çalışmaktadır. Kadın ücretlerinin, erkek ücretlerine 

en yakın olduğu Zonguldak ilinde, kadınlara günlük ücret olarak 30.82 lira 

verilirken, erkeklere 31.52 verilmektedir. Kadın erkek arasındaki farkın en yüksek 

olduğu il Konya’da  kadınlara 26.37 lira verilirken erkeklere 50.93 lira verilmektedir. 

Ocak 2011’de asgari ücret 796.50 olduğu dikkate alınırsa, asgari ücret üzerinden bir 

işçinin günlük ücreti 26.55 TL olarak hesaplanacak bu ücretinde mevsimlik tarım 

işçilerine ödenen ücretten düşük olduğu anlaşılacaktır.  Bunun yanında 2011 

verilerine göre Ardahan ilinde mevsimlik işçi olarak çalışan kadın işçiler 1000’in 

altında olduğu için hesaplanmaya dahil edilmemiştir. İllere baktığımız zaman birkaç 

il dışında sürekli çalışan tarım işçilerinin günlük ücretlerinin mevsimlik işçilerinin 

günlük ücretlerinden daha düşük olduğunu görürüz. Bunun nedeni mevsimlik işçi 

emeğinin kısa süreli ve yoğun emek gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

                                                           
111 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
 

112 Çavuş veya dayıbaşı denilen aracılar  işçilerle üreticiler arasındaki her türlü ilişkiyi sağlıyor. 

 
113 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
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Tablo 2.24: İllere Göre Mevsimlik İşçilere Ödenen Günlük Ücretler  (2011)  

İller Mevsimlik işçilere 

ödenen günlük ücret 

(2011) 

Sürekli Tarım  

İşçilerinin Aylık  

Ücretleri (2011) 

Sürekli Tarım  

İşçilerinin Günlük 

Ücretleri (2011)* 

Kadın  Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Adana 27,00 33,76  - 1024,33  34.14 

Ankara 29,67 32,46  - 1203,47  40.11 

Antalya 30,96 49,49 759,87 797,40 25.33 26.58 

Aydın 25,81 39,02  - 806,25  26.87 

Balıkesir 22,45 41,38  - 884,10  29.47 

Bursa 28,29 37,21  - 1316,67  43.88 

Çanakkale 27,21 51,66  -    - 

Denizli 29,32 44,26  -   - 

Edirne 31,67 50,48  - 919,05  30.63 

Eskişehir 29,67 34,78  - 1010,00  33.66 

Gaziantep 27,24 38,91  - 950,00  31.66 

Giresun 37,36 49,11  -    - 

Hatay 23,01 28,26  - 958,33  31.94 

Isparta 31,70 47,24  -    - 

Mersin 27,81 40,33 675,00 863,89 22.5 28.79 

İzmir 29,06 37,88  - 1064,26  35.47 

Konya 26,37 50,93  - 1303,64  43.45 

Malatya 24,93 30,16  - 718,06  23.93 

Manisa 30,36 39,54  - 1047,92  34.93 

Kahramanmaraş 29,37 35,07  -    - 

Ordu 36,22 42,35  -    - 

Sakarya 32,01 37,86  -    - 

Samsun 33,21 39,06  -    - 

Zonguldak 30,82 31,52  -    - 

Ardahan  - 53,67  - 908,48  30.28 

Kilis 27,19 37,21  -    - 

Osmaniye 29,77 36,82  -    - 

Düzce 33,27 39,84  -    - 

* Sürekli işçilerin aylık ücretleri otuza bölünerek sürekli işçilerin günlük ücretleri hesaplanmıştır. 

Kaynak: TUİK İşgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

             Tablo 2.25, Cinsiyet ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması 1. Düzey'e göre  

2010 yılı ortalama çalışma süreleri, aylık ve günlük ortalama brüt ücret bilgisini 

vermektedir.   Kadın ve erkekler arasındaki ücret farkına baktığımızda, İstanbul, Batı 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınların saat, günlük ve aylık ücreti 

erkeklerinkinden yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu üç bölgede, erkeklerin 

kadınlardan daha düşük ücretlendirilmesinin sebebi, kadınların bazı sektörlerde 

erkeklere göre daha fazla tercih edilmesi, bunun yanında erkek nüfusun işgücü 

talebinin bu üç bölgede fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Kadın ve erkek ücret 

farkının arasındaki en büyük farkının işsizliğin yoğun olduğu Kuzeydoğu Anadolu 

ve Batı Marmara ile erkek istihdamının gerektirdiği işlerin yoğunlukta olması 
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sebebiyle Doğu Marmara’da gözlemlenmektedir. Yine ücretlere baktığımızda en 

düşük ücretlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde saptandığı görülmektedir.  

 

Tablo 2.25: Cinsiyet ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre 

ortalama çalışma süreleri ve aylık ortalama brüt ücret (2010) 

 
 Haftalık Çalışma 

Saati  

Aylık Ücreti 

Ödenen Süre 

Saatlik 

Ortalama Brüt 

Ucret  

Aylık Ortalama 

Brüt Ücret 

Günlük 

Ortalama Brüt 

Ücret* 

 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

İstanbul 
44,4 44,7 196,4 199,2 9,4 8,6   1 851   1 715 

 61.7 57.16 

Batı Marmara 
45,0 44,8  199,3 209,0 5,8 7,0   1 150   1 456 

38.33 42.56 

Ege 

44,5 44,8 198,3 203,0 5,7 6,3   1 131   1 277 

37.7 42.56 

Doğu Marmara 
44,8 44,9 201,3 208,0 6,0 7,7   1 213   1 595 

40.43 53.16 

Batı Anadolu 43,9 44,2 193,4 197,2 8,7 8,4   1 684   1 653 56.13 55.1 

Akdeniz 44,7 45,0 196,4 200,1 6,2 6,3   1 213   1 259 40.43 41.96 

Orta Anadolu 
44,5 44,8 196,5 203,3 5,3 6,3   1 043   1 282 

34.76 42.73 

Batı Karadeniz 43,8 44,6 192,6 198,7 5,6 6,1   1 076   1 215 35.86 40.5 

Doğu Karadeniz 
44,6 44,8 196,1 197,5 4,9 5,8    966   1 142 

32.2 38.06 

Kuzeydoğu 

Anadolu 43,7 44,2 192,4 193,7 5,8 7,5   1 110   1 462 

37 48.73 

Ortadoğu 

Anadolu 44,9 44,7 197,2 197,5 5,6 6,4   1 101   1 266 

36.7 42.2 

Güneydoğu 

Anadolu 
        

44,8 44,9 196,0 197,3 6,0 5,4   1 173  1 056 

39.1 35.2 

* Sürekli işçilerin aylık ücretleri otuza bölünerek sürekli işçilerin günlük ücretleri 

hesaplanmıştır. 

Kaynak: TUİK İşgücü verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

      

   3.6.3 On İki Saati Aşan Günlük Çalışma ve Yerel Tarım İşçileri ile Göçle 

Gelen İşçiler Arasındaki Ücret Farkı      

             İşverenin ücretleri, çalışma koşullarını keyfince belirlediği, işgücünü 

koruyan yasaların  işlemediği buna ek olarak işçilerin haklarını arayacak bir örgüt 

yapısının olmaması gezici işçilerin koşullarını belirginleştirmektedir. Yerli işçiler ile 

gezici tarım işçileri arasındaki ücret farkı, kadınlara verilen erkeklere kıyasla düşük 

ücretler bu kuralsızlığın sonucu gerçekleşmektedir. Yerli işçinin gezici işçiden farklı 

olarak barınma koşullarına, yola ekstradan para ödemek zorunda kalmadığı 

düşünülürse, ayrıca gezici tarım işçisinin yerli işçiden farklı olarak tarım aracısına 
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günlük ücretinin yüzde onunu verdiği dikkate alınırsa yerli işçiyle gezici tarım 

işçisinin arasındaki ücret farkı daha da belirginleşmektedir. 

             Fındık üreticisi fındık toplamaya gelen tarım işçisine, yerli işçiyle 

aralarındaki ücret farkının nedenini, yerli işçinin fındığa aşina olduğu için onlardan 

daha iyi fındık toplaması olarak açıklamıştır. Göçle gelen işçiler ise yıllardır fındığa 

geldiklerini, yıllardır fındık topladıklarını ve ücret farkıyla ilgili yapılan açıklamaya 

anlam veremediklerini söylüyorlar. Görüşme yaptığım Zarife “Yemeği işveren 

vermez biz kendimiz getiririz.  Burada çalışan yerlilere 40-45 arası veriyorlar. Bize 

fındık toplamayı bilmediğimiz için 35 lira verdiklerini söylüyorlar.  Zaten elimiz 

mahkum bize söylenen paraya çalışmaya o kadar yol geldik, nasıl geri döneriz 

onlarda bunu biliyorlar.”
114

  demektedir. 

             Tarım üreticisinin, fındık toplamayı daha iyi bildiğini iddia ettiği yerli 

işçiden ziyade gezici tarım işçisini tercih etmesi gezici işçiye yerli işçiye kıyasla 

daha az ücret verebilmesi sebebiyledir. Ücretlerin düşük olmasında, aracının tarım 

üretici ile gezici tarım işçisi arasında fındık toplama işini daha ucuza yapacak taşeron 

bir ilişki kurmasından kaynaklanmaktadır. Göçmen işçinin 12 saat çalışması 

karşılığında kendisine verilen günlük yevmiyenin, günde 8 saat çalışan yerli işçiye 

verilen ücretten az olması ve gene gezici tarım işçisi kadınların tarlada 12 saate 

çalışmaya ek olarak ailenin idaresine ve bakımına gün içinde harcadığı saat 

düşünüldüğünde 14 saate ulaşan emeğinin ücreti yerli işçiye verilen ücretten düşük 

olması, bu taşeron yapıdan kaynaklanmaktadır.  

             Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma saatleri, sabahın erken saatlerinde 

başlayıp  akşam saatlerine kadar süren, yaklaşık 12 saati aşan bir  çalışma şekli 

olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların  çalışma sonrası ev içi işlerini, çocuk bakımını 

da bu süreye eklediğimizde yaklaşık olarak 13-14 saatlik bir çalışma da kadınların 

payına düşüyor. Şemse 5.30-6.00 gibi kalktıklarını 7’de işe başladıklarını, akşam 

7.00-8.00 gibi çadır kente döndüklerini söylüyor. Zelal “6-6.30 gibi kalkıyoruz,  

sobayı yakıyoruz çayımız pişiriyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Bulaşıkları içine 

koyuyoruz. Yıkamıyoruz. Adamlarla işe gidiyoruz. Çalışıyoruz. Akşam geliyoruz. 

Akşam yemeğini yiyince o bulaşıkları hepsini beraber yıkıyoruz.”
115

  diyor. Duygu 

                                                           
114 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 1 Eylül 2012. 

 

115 Düzce, Kaynaşlı,  çadır kent, 15 Ağustos 2012. 
 



74 
 

fındıkta 7-6 arası çalıştıklarını, 10.00’da kahvaltı molası, 1 saat öğlen yemeği arası,  

15 dakika da mola verdiklerini söylüyor.  Görüşme yaptığım Teberik “Sabah altıda 

kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum,  bizi almaya geliyorlar arabayla, bahçeye gidiyoruz. 

7’de fındık toplamaya başlıyoruz. Akşam çadır kente gelince birde yemek 

hazırlıyoruz, genelde bulgur, ekmek, soğan, turşu, bazen domates peynir, çayla 

bisküvi geçiştiriyorsun ama çıkan bulaşığı yıkamak, çocuklar üstü başı perişan onlara 

kız bağır sende hal kalmıyor.”
116

 demektedir. 

 

    3.6.4  İş Kanunu’nun Dışladığı Alan: Gezici Tarım İşçileri  

             Tarımın son otuz yıllık seyri içinde göze çarpan en önemli değişimlerden 

biri,  birçok çiftçi ailesinin değişen koşullarla birlikte eskiden yaptığı tarımsal 

faaliyeti sürdürememesidir.  Tarımsal girdinin arttığı buna karşı tarımsal çıktının 

azaldığı bir durumda ekonomik durumu kötüleşen çiftçinin ilk başvurduğu 

yöntemlerden biri borçlanma olmaktadır.  Bu sürecin sonucunda ya kendi toprağında 

tarım yapmayı sürdüremediği için toprağını satıyor, ya da borçlanma yüzünden iflas 

edip toprağından oluyor.  Bundan sonra başvuracağı yollar çok çeşitli değil. Ya 

büyük şehirlere göç edip, güvencesiz, sigortasız, düşük ücretli işlerde çalışıyor ya da 

gezici işçi olarak Türkiye’nin çeşitli illerine ailesiyle birlikte çalışmaya gidiyor. İki 

durumda da ucuz emek gücüne dahil oluyor.
117

 

             Gezici işçiler, tarımsal ürünün ekiminden, sulamasına, hasadına kadar bir 

ürünün yetiştirilmesindeki tüm aşamalara dahil olmalarına rağmen İş Kanunu’nun 

kapsamına dahil değiller. İş Kanunu işlevini, işveren ile çalıştırdığı işçiler arasında 

hak ve sorumlukları düzenlemek olarak tanımlamaktadır ve İş Kanunu kapsamına 

girmeyen alanları 4. Madde İstisnalar bölümünde tarif etmektedir. İş Kanunu’nun  4. 

Maddesi  İstisnalar bölümünde, ‘50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman 

işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde” ve “aile ekonomisi sınırları 

içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde” ve “iş ilişkilerinde” bu kanunun 

uygulanamayacağı belirtilmiştir. Gezici tarım işçileri bu yasanın çerçevelediği alana 

dahil olamadığından bir çalışanın sahip olduğu hiçbir hakka sahip olamıyorlar, 

“sözleşme yapma, ücret, sözleşme feshi, haftalık ve yıllık izin, hastalık izni, işçi 

                                                           
116 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 1 Eylül 2012. 
 

117  Mütevellioğlu N., Sayım I., Türkiye’de Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm, s:173. Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de 

Neoliberal Dönüşüm. 
 



75 
 

sağlığı ve güvenliği yaptırımları gibi haklardan yararlanamıyorlar.”
118

 İş Kanunu’nda 

düzenlemelerin hiç biri tarımda gezici emeğin alanını düzenlemediği için, bu alan 

işverenin keyfi uygulamalarının alanına dönüşmektedir. Tarımda gezici emek normal 

çalışma sürelerini aşan, yoğun emek gerektiren ama bunun karşılığında düşük ücret 

verilen bir emek  olarak normalleştirilmektedir. Bunun yanında gezici işçiler, tarım 

işçilerinden farklı olarak, bir  işletmede çalışan sayısı 50’den fazla da olsa kısa süreli, 

geçici oldukları, farklı işlerde çalıştıkları için yasanın kapsamına 

girememektedirler.
119

  

             İş Kanunu’nda tarım işçileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu (SSGSS) kapsamına giriyor. SSGSS kapsamındakiler iş kazası ve 

mesleki hastalıklar sebebiyle sağlık yardımı, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri, 

sigorta yardımları sağlanırken mevsimlik tarım işçileri sigortalı bile sayılmıyor, 

sosyal güvenlik hakkından da yararlanamıyorlar. SSGSS’de tarımsal faaliyet;  

“Tarımsal  faaliyet: Kendi  mülkünde, ortaklık  veya  kiralamak  suretiyle 

başkalarının  mülkünde  veya  kamuya  mahsus  mahallerde; ekim, dikim, 

bakım,  üretme,   yetiştirme  ve  ıslah  yoluyla  yahut  doğrudan  doğruya 

tabiattan istifade  etmek  suretiyle  bitki,  orman,  hayvan  ve  su  ürünleri 

elde edilmesini veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazası, 

taşınması veya pazarlanması’ olarak tanımlanmaktadır.”
120

 

 

           Gezici tarım işçileri, bu tanıma uygun olarak çalıştığı halde, genellikle tarım 

bölgelerinde 50’den az  işçi çalıştırılan işletmelerde çalıştıklarından ve gezici tarım 

emeğinin geçici bir emek türü olmasından dolayı İş Kanunu’nu kapsamına dahil 

edilememesi nedeniyle sosyal sigorta hakkından yararlanamıyorlar. Sigortasız olan 

mevsimlik tarım işçileri Sosyal Güvenlik Yasası’ndaki değişikler sonrası yeşil kartın 

karşıladığı sağlık hizmetinden faydalanamaz hale gelmektedir. Yeni yasal düzenleme 

ile yeşil karttan faydalanabilecek olanların gelirinin 2011 rakamlarıyla 265,5 TL’den 

az olması gerekliliğinin getirilmesi birçok gezici tarım işçisini ücretsiz olarak yeşil 

kart hakkına sahip olmaktan çıkmıştır. Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi 

altında olmayan ve harcamalarını karşılayacak gücü olmayanların, 2002 sayılı yasaya 

                                                           
118 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yasal Durumu, MSG Yayın Kurulu, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik 

Dergisi, sayfa: 2, 2010. 

 

119 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yasal Durumu, MSG Yayın Kurulu, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik 

Dergisi, 2010, s:2. 
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göre sağlık giderlerin yeşil kart aracılığıyla devlet tarafından karşılanmaktaydı.
121

 Bir 

işletmede çalışan işçilerin 50’den az olması ve çalışılan sürenin bir aydan az olması 

durumlarında iş kanunu uygulanmaması sonucu 2-3 hafta küçük bahçelerde çalışan 

mevsimlik tarım işçileri işsiz statüsünde görülüyordu ve tamamı yeşil karttan 

yararlanabiliyordu. Fakat iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda yeşil kartın 

hiçbir etkisi yoktu.  

“Taslak olarak TBMM’de bekleyen ‘Sosyal Yardımlar ve Primsiz 

Ödemeler Kanunu’ yürürlüğe girdiğinde yeni uygulama başlatılacak; 

3816 sayılı ‘Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 

Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun’ 

yürürlükten kalkacak, Yeşil Kartlılar Sağlık Bakanlığı’ndan alınıp Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na devredilecek. GSS İşlemleri Yönetmeliği’ne göre 

uygulamanın 1 Ekim 2008’de girmesi beklenirken önce 1 Ekim 2010, 

sonra da 1 Ocak 2012 tarihine ertelendi. Yapılan hazırlığa göre ‘Gelir 

Testi Yönetmeliği’ tamamlanarak (1 Temmuz 2011) Başbakanlığa 

gönderildi, yeni düzenlemede kişisel yaşam düzeyi brüt asgari ücretin 

1/3’den (2011 rakamlarıyla 265,5 TL) az olanlara Yeşil Kart verilecek. 

Başka bir ifadeyle birçok kişi Yeşil Kart güvencesini kaybedecek. Aylık 

265,5 TL’den az geliri olanlar Yeşil Kart ile sağlık hizmeti alabilecek 

iken; 265,5–837,0 TL arasında geliri olanlar ise ek prim (33,2–104,6 TL 

arasında) ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Mevcut 

uygulamada düşük gelirli tarım işçileri Yeşil Kart ile sağlık 

hizmetlerinden kısmen yararlanmalarına rağmen, çalışmak için geldikleri 

illerde Yeşil Kart süresi dolan mevsimlik tarım işçileri vize işlemlerinde 

bürokratik ve şüpheli (potansiyel suçlu) güçlükler yaşamaktadırlar. İş 

kazası ve meslek hastalıkları sigortası hakkından ve koruyucu sağlık 

hizmetlerinden mahrum olan, düzenli ve ücretsiz sağlık taramaları 

yapılamayan tarım işçileri; işçi sağlığı kapsamında zorunlu olan işe 

başlama ve sonrasındaki periyodik olarak yapılması gereken 

muayenelerden de yararlanamamaktadırlar.”
122

 

             “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart 

Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun” yürürlükten kalkması 

sonucu, 1 Temmuz 2011 yılında tamamlanan Gelir Testi Yönetmeliği ile geliri asgari 

ücretin  1/3’ünden az olanlara yeşil kart verilmesi yürürlüğe girmiştir. Bunun 

sonucunda bir çok mevsimlik tarım işçisinin yeşil kart hakkını kaybetmiştir. 

Uygulamada düşük gelir grubuna dahil olan tarım işçileri, yeşil kartın sağlık 

hizmetlerinden belli oranlarda yararlanabilse de, mevsimlik tarım işçileri geldikleri 

bölgelerde yeşil kart süreleri dolduğu için tedavi edilememektedirler.  

                                                           
121  http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=70257 Erişim: [23 Nisan 2013].  
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             64 yaşındaki Hüseyin Koçer sağlık güvencesi olmadığını, yıllardır 

mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı için bacağının rahatsız olduğunu ve ayakta 

durmaması gerekse de uzun ve yoğun çalışma koşullarının buna uygun olmadığını 

söylemektedir. Hüseyin Koçer, Düzce Çadır Kent’te kimsenin Sağlık Güvencesi 

olmadığını vurgulamaktadır.
123

 Her hangi bir iş kazası ya da mesleki rahatsızlıklar 

sonucu sigortanın işçiye ödemesi gereken, geçici ya da sürekli iş göremez ücretinden, 

mevsimlik işçiler iş kanununun sınırlarına girmediği için faydalanamamaktadırlar.
124

 

             Görüşme yaptığım, 68 yaşındaki Cemil, kalp sorunu olduğundan bahsediyor. 

“Geçende gittim sağlık ocağına, bizim kart ne zaman çıkar dedim, 6 ay sonra gel 

dediler, yeşil kart geçmiyor artık ama onun yerine başka bir şey yapacaklarmış. 

Kimlik numarasıyla gidiyorsun.  Bana dediler ki senin sigortan varmış dediler bende 

evet dedim, ama ben onu öldürdüm ödeyemediğim için”
125

 Gezici işçiliğe 

başlamadan, önce kendi hesabına çalıştığı ve bu sebeple, 2926 sayılı Tarımda Kendi 

Adına ve Hesabına Çalışanların Sigorta Kanunu uyarınca sigortalı olabilenlerin 

ödemesi zorunlu olan primlerin bilgisini vermektedir. Daha önce bu yasadan 

faydalanarak primlerini ödeyen üreticiler, değişen koşullarda primlerini 

ödeyemeyince sigortalarını kapatıyorlar.
126

 

 3.6.5 Mevsimlik Tarım İşçilerin Mekansal Olarak Tecrit Edilmesi: Çadır 

Kentler  

             Mevsimlik tarım işçileri için çadır kent uygulaması, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından  2010 yılında uygulanmasına başlanan METİP 

(Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi 

Projesi) tarafından yürütülmektedir. Bu proje ile tarım işçilerinin yoğunluklu olarak 

geldikleri bölgelerde çadır kentler kuruluyor ve gelen insanların barınma, sağlık, 

eğitim, altyapı, sosyal çevre ve ilişkiler kurma gibi ihtiyaçlarını gerçekleştirmeleri 

hedeflenmektedir.  

“İşçilerin ihtiyaç duyduğu ekmek ve yemek pişirme, çamaşır ve bulaşık 

yıkama ile tuvalet ve banyo mahalleri gibi asgari ihtiyaçların karşılandığı 

barınma yerlerinin işverenlerce karşılanması sağlanacak, bunun 
                                                           
123 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 

 

124 Düzce, Kaynaşlı, çadır kent, 25 Ağustos 2012. 
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sağlanamadığı bölgelerde; işçilerin yoğun olarak çalıştığı yerlere en 

yakın mesafede, alt yapısı il özel idarelerince hazırlanacak 

toplulaştırılmış uygunyerleşim yerleri oluşturulacaktır. Yerleşim 

alanlarının; doğa olaylarından fazla etkilenmeyecek, elektrik, su, 

kanalizasyon, yol gibi hizmetlerin sunumunun kolaylıkla sağlanabileceği, 

sağlık şartlarıuygun, tehlikeli tesislere ve girilmesi yasak yerlere yeterli 

mesafede, barınacak işçilerinsayısına uygun büyüklükteki hazine arazileri 

arasından seçilmesine özen gösterilecektir. Bu yerleşim yerlerindeki içme 

ve kullanım suyu ile elektrik ihtiyacı; şebeke tesisi,mahallinde sondaj, su 

tankı/tankeri, elektrik hattı tesisi veya jeneratör temini suretiyle il özel 

idarelerince sağlanacak ve kullanım bedelleri kullananlardan 

alınacaktır.”
127 

            Türkiye genelindeki örneklere bakıldığında barınma dışında diğer hedeflenen 

amaçların çoğunun gerçekleşmediğini görmekteyiz. Çadır Kentlerin şehir 

merkezinden uzakta kurulması, yerel halkla her hangi bir iletişimin önünü 

kesmektedir. Örneğin Bursa’da Yenişehir ilçesine bağlı Çardak köyünde ki Çadır 

kentin mevsimlik işçilerin daha önceki koşullarını değiştirmediği Çadır Kenti ziyaret 

eden Bursa Tabip Odası ve Bursa Barosu tarafından dile getirilmiştir.
128 

 “Ağırlıklı olarak Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik 

işçilerin gündelikleri 30 lira civarında bunun 3 ile 5 lirasını kendilerini 

bölgeye getiren çavuşlara veriyorlar. İşçiler Yenişehir Kaymakamlığı 

tarafından ücretsiz olarak verilen çadırları kullanıyorlar. Ancak çadırlar 

toprak zemin üzerine herhangi bir yükselti olmaksızın kendileri 

tarafından yerleştiriliyor. Bu durum aşarı yağışlarda hem zemin temizliği 

ve hijyen koşulları açısından risk oluşturuyor. Nisan’dan Kasım ayına 

kadar 6 ay boyunca kalınan bu bölgede 25 yıldır ne devlet ne de 

mevsimlik işçiler tarafından ağaçlandırma yapılmamış. Tuvalet ve banyo 

gereksinimleri için kamp içine konteynır ve kabinler yerleştirilmiş fakat 

bu yerlerin su bağlantısı yok. Temizlikleri sağlanamıyor. Mutfaklar eskisi 

gibi bezlerden yapılan bölmelere yapılıyor. Çöp toplamak için geçtiğimiz 

yıllarda konulan çöp bidonları bu yıl yok. Kamp alanından çöpler 

toplanmıyor. Uzaklaştırmak için de çalışmalar yapılmıyor.”
129 

             Peljin Kadın Evi’nin Mardinli mevsimlik işçiler üzerine yaptığı araştırmada 

mevsimlik işçilerin gittikleri yerlerde ki barınma koşullarının çok kötü olduğu 

belirtmektedir. “Toprak üzerine yerleştirilmiş el yapımı çadırlarda barınan işçilerin 

temiz içme suyuna ve elektriğe erişimi yok. Tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını, etrafını 

bezle kapattıkları, üstü açık alanlarda karşılıyorlar. Bu ağır koşullarda yaşayan ve 

                                                           
127 Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Genelge 2010/6, 24 Mart 2010. 

128 ‘‘Mevsimlik tarım işçileri insanlık dışı koşullara terk edildi ’’ 16 Ağustos 2012, Erişim: http://haber.sol.org.tr/kent-

gundemleri/mevsimlik-tarim-iscileri-insanlik-disi-kosullara-terk-edildi-haberi-58474 [23 Nisan 2013]. 
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çalışan işçiler arasında ishal, sıtma ve bel fıtığı gibi hastalıklar yaygın.”
130

 Barınma 

yerlerinde temiz içme suyu bulmanın da en önemli sorunlardan biri olduğu ve temiz 

suyun olmaması pek çok hastalığa neden olduğu belirtilmektedir. Yemeklerin çok 

sağlıksız koşullarda toprak alanda yapılması ciddi sağlık sorunlarını tetikleyen başka 

bir unsur olduğu araştırmada vurgulanmıştır.
131

 

            Düzce’de Çadır Kent’e gitmeden önce Düzce Otobüs Terminali’nde Çadır 

Kent’i sorduğum esnaf ve çevre halkı Çadır Kent’in varlığından ve nerede 

olduğundan haberdar değildi. Bu bağlamda çadır kentlerin mevsimlik işçilerin göz 

önünde olmamasını ve geldikleri bölgelerde yöre halkıyla karşılaşmamalarını 

sağlayan bir işlevi yerine getirdiği açıktır. Genelge de bahsedildiği gibi Çadır 

Kentlerin kurulması, burada barınan insanların yaşam koşullarını düzeltilmenin 

ötesinde, asıl amaçlanan yoksulluğun görünür olmasının yarattığı rahatsızlığı 

gidermektir. Çevredeki halkın, mevsimlik işçileri bir tehlike olarak görmesi sonucu 

olarak görünürlüklerini azaltmak için işçi aileleri çadır kentlere yerleştirilmiş ve bu 

göçer yoksulluğu normalleştirilmeye çalışılmıştır.  

             Bu çalışma için gidilen, Düzce Kaynaşlı Eski Şehir Stadına kurulan Çadır 

Kentte, yerleşim yerlerine uzakta, Jandarma Komutanlığı’nın hemen yanına 

kurulmuştur. 2010 senesi öncesinde ki barınma koşulları düşünüldüğünde, mevsimlik 

işçi ailelerinin boş bulunan alanlara ya da otoyol kenarlarına kurdukları çadırlara 

kıyasla, çadır kentlerin bu durumu bir parça da olsa iyileştirdiği söylenebilir. 

Görüşme yaptığım kadınlardan eşi çavuş olan Fikret; “Düzce Kaymakam’ından 

Allah razı olsun çadır kente bizi yerleştirdi.”
132

 demektedir.  Fikret’in aksine 

görüşme yaptığım kadınlardan bir diğeri Zelal, çadır kentte yaşamanın 

zorluklarından bahsetmektedir.  “Elektrik yok, su yok, televizyon yok. Güzel rahat 

bir uyku uyuyamıyoruz. Küçük çadırın içinde tıkılıp kalıyoruz. Yağmur yağıyor, bir 

yere gidemiyoruz. Biraz hapisteymişsin gibi oluyor. Şehirde olmak buradan daha 

iyi.”
133

  diyor. 

                                                           
 

130  Bianet.org, 8 Aralık 2011, ‘‘Mevsimlik Tarım İşçileri:  Bostanda doğduk, bostanda ölecez ’’ Erişim: 

http://www.bianet.org/ biamag/toplum/134611-bostanda-dogduk-bostanda-olecez, [23 Nisan 2013].  
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132 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 25 Ağustos 2012. 

 

133 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 15 Ağustos 2012. 
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            Çadır kentlerin bölgedeki yerleşim yerlerinden uzakta kurulması dikkate 

alınırsa, çadır kentlerin mevsimlik işçilerin yaşam koşullarını düzeltmekten çok, 

mevsimlik tarım emeğini düzenlemeyi amaçladığı anlaşılacaktır Bunun yanında çadır 

kentler, 2010 öncesinde dağınık olarak bölgeye gelen işçileri bir araya getirmiştir. 

Bir arada olma hali yalnız olmadıklarını duygusunu güçlendirmekte ve yaşanan 

herhangi bir haksızlığa karşı beraberce tepki gösterme pratiğini biçimlendirmektedir. 

Örneğin Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ağustos 2012 tarihinde 500 tarım işçisi 

yevmiyelerinin 35 liradan 32 liraya düşmesi nedeniyle birlikte hareket ederek iş 

bırakmıştır. Yerli işçilere 60 lira verilirken kendilerine verilen 35 liranın 32 liraya 

düşürülmesine tepki göstermiş, kaldıkları çadır kentte de sağlıksız koşullarda 

yaşamak zorunda kaldıklarını söylemişlerdir.
134

 

            Çadır kentler yıl içinde çeşitli tarım bölgelerine giden gezici tarım işçileri için 

geçici yerleşim yerleri haline gelmektedir. Yıl içinde çadır kentlerde kalınan gün 

sayısı toplamı, kendi evlerinde kalınan süreyi geçmektedir. Mevsimlik tarım 

işçiliğinin gezici tarım işçiliğine dönüşmesi tarım emeğini hem mevsim ve uzaklık 

önemsenmeksizin yapılan bir emeğe dönüştürmüş hem de bu emeğin göçerlik halini, 

yıl içinde çeşitli tarım bölgelerinin çadır kentlerinde kalma sürelerini de uzatmıştır. 

 3.7 Tarımda Kadın Emeği ve Gezici Tarım Emeğinin Örgütlenmesi 

             3.7.1 Tarımda Kadın Emeği 

            Türkiye’de tarımda kadın istihdamının yüksek oluşu nedeniyle, 2000 yılı 

sonrası tarımsal istihdamdaki azalma, istihdam oranları düşünülürse kadınları 

erkeklerden daha çok etkilemiştir. Tablo 1.11, 2004-2012 yılları arasında tarım ve 

tarım dışı sektörlerde kadın ve erkek istidamı bilgisini vermektedir. 2000 yılında 

tarımda kadın istihdamı toplam kadın istihdamı içerisinde %75.2’ken, 2004 yılına 

gelindiğinde %50.8’e ve düzenli azalmaya devam ederek 2012 yılında toplam kadın 

istihdamı içerisinde %39.3’e gerilemiştir.  

            Tarımda azalan istihdam oranları, kadın istihdamının genel kadın istihdamı 

içindeki payını 2000 yılından itibaren düşme eğilimine sokmuştur. 2008 yılında  

krizin neden olduğu  tarımsal istihdamdaki artış kadın istihdamındaki düşüşü 

durdurmuş tarımda kadın istihdamını genel istihdam içindeki  payını %42’lerde 

                                                           
134 Sendika.org , 30 Ağustos 2012 ,  ‘‘500 Mevsimlik tarım işçisi iş bıraktı’’,  Erişim : http://www.sendika.org/2012/08/500-
mevsimlik-tarim-iscisi-is-birakti,  [23 Nisan 2013]. 
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sabitlemiştir, fakat 2012’de bu oran tekrar düşme eğilimine girerek %39.3’e 

gerilemiştir. 2008 krizinden sonra tarımda istihdam artışı, tarımda ücretsiz aile 

emeği, kendi hesabına ve gezici tarım emeği oranlarını arttırmıştır. TUİK’in 2007-

2009 yılları arasında tarımsal istihdam ve nüfus bilgilerine bölgesel olarak 

bakıldığında özellikle üç bölgede istihdam artışının büyük oranda ücretli ve maaşlı 

çalışan sayısına bağlı olduğu görülmektedir. 

“Tarım istihdamı artışında işteki duruma göre sınıflandırmaya bakıldığında 

bunun yüzde 54'ü ücretsiz aile işçilerindeki artıştan, yüzde 34'ü kendi 

hesabına çalışanlardaki artıştan yüzde 12'si ise ücretli ve maaşlı 

çalışanlardaki artıştan kaynaklandığı görülüyor. Bölgesel olarak 

bakıldığında çoğu bölgede tarımda istihdam artışı kendi hesabına çalışan ve 

ücretsiz aile işçilerinden kaynaklanırken, 3 bölge için tarımda ücretli ve 

maaşlı çalışan sayısında büyük artış görülüyor. Şanlıurfa, Diyarbakır 

bölgesindeki 36 bin kişilik artışın 25 bini, Adana, Mersin bölgesindeki 63 

bin kişilik artışın 25 bini ücretli ve maaşlı sayısındaki artıştan kaynaklandı. 

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde ise ücretli ve maaşlı sayısı 26 

bin artarken, kendi hesabına çalışan sayısı 12 bin azaldı ve toplamda 

istihdam artışı 13 bin oldu. Hatta TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 

bölgesinde tarımda çalışanlar kendi hesaplarına çalışmaktan vazgeçip 

ücretli/maaşlı çalışmayı tercih eder hale gelmiş görünüyor. TR62 (Adana, 

Mersin)'de ise ücretli ve maaşlı çalışanlardaki artış toplam tarım istihdamı 

artışının üçte birini açıklıyor.”
135

 

3.7.2 Tarımda Emeğin Örgütlenmesinde Ailenin Rolü  

             Türkiye’de genel eğilimden farklı olarak, tarımda kadın istihdamının yüksek 

oluşunda, kadının aile yapısının dışına çıkmadan işgücüne dahil olmasının önemli bir 

etkisi vardır.  Türkiye’de ataerkil aile modeline dayalı bakım rejimi, ailenin bakımını 

ve ev içi rolleri kadının sırtına yüklemeye devam etmektedir. Bu bağlamda, kadın 

istihdamının tarım sektöründe yüksek çıkmasının nedenlerinden biri ataerkil aile 

yapısının belirleyiciliği çerçevesinde tarım sektörünün kadının ev ve iş arasında 

çatışma yaşamadığı bir alan oluşturmasından kaynaklanmaktadır.136  Tarımsal yapı 

aile üzerinden işleyen bir yapı teşkil ettiğinden, aile içi geleneksel rollerin devam 

etmesi sebebiyle, kadının tarımda erkekten daha fazla rol üstlenmesi durumlarında 

bile, kadının söz hakkı sınırlı olmaktadır.
137

  Örneğin kadının kendi kazandığı ücrette 

söz sahibi olmaması, gezici işçi ailelerinin durumunda da gözlemlenmektedir. Tarım 

sektöründe hakim olan küçük işletmeler ücretsiz aile emeğine dayanan, geleneksel 

                                                           
135 Gürsel, S., İmamoğlu, Z., Zeydanlı, T., Tarımda İstihdam Bilmecesi, Betam, 2010, s: 3. 

136 İlkkaracan, ,i., Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru, İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları; s: 22. 

 

137 Kandiyoti, D., Kadınlar ve Haneiçi Üretim: Türkiye’de Kırsal Dönüşüm Etkileri, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, s:51. 
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yapıyı koruyan kadınların ev içi rollerinin değişime uğramadığı iş ve aile emeği 

arasında ki ortaklık ve bağ kadının tarımda erkeklerle aynı oranlarda çalışmasını 

sağlamaktadır.   

             Günde yaklaşık olarak 13 saat çalıştıkları söyleyen Duygu fındıkta 7-6 arası 

çalıştıklarını, 7 günlük iş bulduklarını ona başlayacaklarını söylüyor. Şemse 5.30-

6.00 gibi kalkıyorlar akşam 7.00-8.00 gibi döndüklerinden bahsediyor. “Şimdi bir iş 

bulduk, 4 günlük, 32 liraya günlüğü. Kadınlar daha az,  çocuklar adamların aldığının 

yarısını alırlar.”
138

 

3.7.3 Eğitimin Kaçmamış Büyüsüne Rağmen Okutulamayan Çocuklar  

 

             Yoksulluktan kurtulmak, daha iyi bir yaşama kavuşmak için eğitim 

geçmişten bugüne hala önemli bir araç olarak görülmektedir. Modern, çağdaş bir 

toplumun parçası olma mitinden öte tamamen, iktisadi kaygılarla aileler çocuklarının 

iyi bir eğitim alması için uğraşmaktadırlar. Görüşme yaptığım gezici tarım işçileri 

ailelerinde de, eğitimin hayatlarını değiştireceği fikri tazeliğini korumaktaydı. Buna 

rağmen gezici tarım işçileri ailelerinde çocuklar büyük oranlarda eğitime dahil 

olamamakta, özellikle kız çocukları erkek çocuklara kıyasla daha fazla oranlarda 

okula gönderilememektedir. Kız çocuklarının, erkek çocuklarına oranla daha fazla 

oranlarda eğitim alamaması hem maddi imkansızlıklara dayanmakta, hem de 

sonrasında pişmanlığı barındırsa da hala varlığını koruyan kız çocukları çok 

okumamalı fikrine yaslanmaktadır. Görüşme yaptığım 64 yaşında olmasına rağmen 

hem çavuş hem de işçi olarak çalışmaya devam eden Hüseyin Koçer sekiz çocuğu 

olduğunu ve kızlarını okutmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtmektedir. 

“Adana’da 17-18 pamuğun çapası ben kızımı çalıştırmam orada. Güneş insanın 

tepesini deliyor. Ben yaptım eskiden çok ama çocuğumu çalıştırmam. Kızlarımı 

okutmadım, kız kısmı okur mu dediler, bende göndermedim okula. Sen babana dua 

et seni okutmuş, zaten nerde okutacağım para mı var.”
139

  Okumak fikri başka bir 

hayatın kapısını açacağı fikriyle ilintili olarak gezici işçi aileleri için önemli 

olmaktadır. Görüşme yaptığım kadınların ortak olarak dillendirdiği okuma isteği, 

aslında zihinlerde mevsimlik işçiliğin yaşam koşullarından kurtulmakla ilişkilidir. 

                                                           
138 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 15 Ağustos 2012. 

 
139 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 25 Ağustos 2012. 



83 
 

              Tablo 2.26, 2006 ve 2012  yılında kır ve kent nüfusu içerisinde yaş grubu, 

cinsiyet ve çalışma durumuna göre okula devam  etmeyen çocukların bilgisini 

vermektedir. 2006 yılında, 6 ile 17 yaşı arasında okula gönderilemeyen çocukların 

sayısı 2.314 bin olarak saptanmış, bu sayının 1.331 binini kadınlar oluştururken, 983 

binini erkekler oluşturmaktadır. 2006 yılında 6-14 yaş grubu arasında ilköğretime 

devam edemeyen 860 bin çocuğun, 515 binini kadınlar oluştururken, 345 binini 

erkekler oluşturmaktadır. Eğitim basamakları yükseldikçe okula devam edememe 

rakamları artmış, kadın ve erkekler arasındaki 6.14 yaş grubu arasındaki farka göre 

azalmıştır. 2006 yılında 15-17 yaş grubu arasında okula devam edemeyenler 1.454 

bin iken bu sayının 638 bini erkek, 816 bini kadındır. 2006 yılında kentte okula 

devam edemeyen erkek sayısı 630 bin, kadın sayısı 682 binken kırda okula devam 

edemeyen erkek 353 bin kadın ise 650 bindir. Bu rakamlara baktığımızda kentte 

okula devam edemeyen kadın ve erkek çocuk rakamları birbirine denkken, kırda  

okula gitmeyen kız çocukları ile erkek çocuklar arasında ki fark dikkat çekicidir. 

Kırda kente kıyasla kız çocuklarının okutulmaması tercihi daha yaygın bir eğilimdir. 

Kırda tarım sektöründe yüksek olan kadın istihdamı, okula devam etme şansı 

bulamayan kız çocuklarının tarım dışında başka alanlarda çalışmasının güçlüğüyle 

alakalıdır. 

            Görüşme yaptığım Gülcan,16 yaşında Şırnak Cizre’li, 12 kişilik bir ailede 6 

kız çocuktan biri, 4 erkek kardeşi var.  Gülcan ilkokul mezunu olduğunu, okumak 

istediğini ama imkansızlıklar yüzünden okula gidemediğinden bahsediyor.
140

  

Görüşme yaptığım bir diğer görüşmeci, Duygu, 20 yaşında Hatay’dan gelmişler. 

Duygu, Gülcan gibi  ilkokul mezunu olduğunu ve babasının onu okula ilkokuldan 

sonra göndermediğini anlatıyor.
141

  Duygu’nun annesi Fikret ise 45 yaşında, okuma 

yazması yok. Görüşme yaptığım bir diğer görüşmeci Nezaket, 17 yaşında, Hatay’dan 

gelmişler, 6 kardeşler. Nezaket babasının onu okula göndermek istediğini ama maddi 

imkansızlıklar yüzünden gönderemediğini ve 10 yaşından beri fındık topladığını 

söylüyor.
142

   

             Tablo 2.27, 2004-2012 yılları arasında kırda eğitim durumuna göre 15 yaş ve 

üstü kadın istihdamı bilgisini vermektedir.  2004 senesinde okuma yazma 

                                                           
140 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 15 Ağustos 2012. 
 

141 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 25 Ağustos 2012. 

 
142 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 1 Eylül 2012. 
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bilmeyenlerin oranı kadın istihdamının  %26.4’ünü oluştururken, bu oran yıllarla 

düzenli olarak azalsa da 2012 yılına gelindiğinde %21.8 gibi yüksek bir rakamı 

oluşturmaya devam etmiştir. Kırda eğitim durumuna göre kadın istihdamına 

baktığımızda lise altı eğitim grubuna dahil olanların en büyük orana sahip olduğunu 

görmekteyiz. 2004 senesinde kadın istihdamı içinde lise altı eğitime sahip olan 

kadınlar %67.4’ü oluştururken, 2012’de ise %68.3’ünü oluşturmaktadır. Gezici tarım 

işçi ailelerinde kadınların çoğunluğunu ilköğretim mezunu olması, tablodaki lise altı 

eğitime sahip kadınların genel istihdam içindeki ağırlığı ile  uyumludur. Kadın 

istihdamı içinde lise ve yükseköğrenim hakkını elde eden kadınlar ise en küçük 

dilimi oluşturduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2.26: Yaş Grubu, Cinsiyet, Çalışma Durumuna Göre Okula Devam Etmeyen 

Çocuklar 2006-2012 (Bin Kişi) 

Yaş grubu ve 

Cinsiyet 

Okula Devam 

Etmeyen Çocuk 

Sayısı 

Ekonomik İşlerde 

Çalışanlar 

Ev İşlerinde 

Faaliyette 

Bulunanlar 

Çalışmayanlar 

2006 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

(Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

Toplam  2 314  1 297   618   448  1 023   503   673   346 

6-14   860   319   115   53   293   112   452   155 

15-17  1 454   978   502   395   730   391   222   192 

Erkek   983   628   398   311   180   98   404   219 

6-14   345   133   67   24   38   21   240   89 

15-17   638   495   331   287   142   77   164   131 

Kadın  1 331   669   220   136   842   405   269   127 

6-14   515   186   48   29   254   91   212   66 

15-17   816   483   171   108   588   314   57   61 

Kent   1 311   639   353   203   542   252   416   184 

6-14   458   154   56   16   126   52   276   85 

15-17   854   486   297   187   416   200   140   99 

Erkek   630   340   252   161   124   60   255   119 

6-14   212   76   34   10   24   14   154   52 

15-17   418   264   218   151   100   46   100   67 

Kadın   682   300   101   42   419   192   162   65 

6-14   246   78   22   6   102   38   122   33 

15-17   436   222   79   36   317   154   40   32 

Kır   1 002   658   265   244   480   251   257   162 

6-14   402   166   60   37   167   60   176   69 

15-17   600   492   205   208   314   191   81   93 

Erkek   353   289   147   150   57   38   149   101 

6-14   133   58   33   14   14   7   85   37 

15-17   220   231   113   136   43   31   64   64 

Kadın   650   369   118   94   424   213   108   62 

6-14   269   108   26   23   152   53   90   32 

15-17   381   261   92   72   271   160   17   29 

 Kaynak: TUİK  işgücü istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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    Tablo 2.27: Kırda Eğitim Durumuna Göre Kadın İstihdamı ( 15+ yaş) ( Bin kişi) 

Yıllar Okuma  

yazma 

bilmeyenler 

(%) 

 

 

Lise altı 

eğitimler 

(%) 

 

Lise (%) Mesleki 

veya  

Teknik    

Lise 

(%) 

 

Yüksek-

öğretim 

(%) Toplam 

2004 674 26.4 1.721 67.4 64 2.5 41 1.6  53 2.1 2.553 

2005 599 24.7 1.622 70 81 3.3 55 2.3  65 2.7 2.422 

2006 588 24.5 1.597 66.4 85 3.5 58 2.4  77 3.2 2.405 

2007 569 23.6 1.599 66.4 92 3.8 63 2.6  86 3.6 2.409 

2008 550 22.2 1.683 67.9 84 3.4 66 2.7  94 3.8 2.477 

2009 573 21.9 1.787 68.2 89 3.4 66 2.5 104 4 2.619 

2010 634 22.3 1.937 67.9 90 3.2 73 2.6 117 4.1 2.851 

2011 677 21.9 2.116 68.5 100 3.3 75 2.4 120 3.9 3.088 

2012 679 21.8 2.129 68.3 105 3.3 71 2.3 134 4.3 3.118 

Kaynak : TUİK İşgücü İstatistikleri 

 

             Erkek çocukların, kızlardan farklı olarak okula gitme olanakları daha yüksek 

olmasına rağmen, onlarında başka sorunları vardır. Mesela sürekli yer değiştirdikleri 

için okula düzenli gidememeleri, derslerden ve okuldan uzak kalmaları en önemli 

sorunlardan birini oluşturmaktadır. Görüşme yaptığım Menan, 16 yaşında Lise 2’ye 

gidiyor. “Her yaz geliyoruz, dershaneye gideceğim onun parası için geliyorum.”
143

   

Mahmut Diyarbakırlı, 10 yaşında, okula gidiyor ama oda sürekli okulunun 

değiştiğinden, öğretmenlerinin, arkadaşlarının değişmesinden şikayet ediyor.
144

 

             Aileler ise çocuklarının okumasını istediklerini belirtmektedirler. Cafer 53 

yaşında Hatay’dan gelmiş, 4 kızı 3 oğlu var , hepsi evli, 2 oğlu ve gelinleri ile fındık 

toplamaya gelmişler. Cafer “Çocuklarım çalışsın istemezdim ama okula gitselerdi 

başka olurdu.  Torunlar var sırada okusalar böyle hayat çekilmiyor.”
145

 diyerek en 

azından torunlarının okumasını istediğini belirtmektedir.  Hatay’dan gelen ve üç 

çocuğu olan bir diğer görüşmeci Zarife çocukların okula devam etmekte yaşadıkları 

sorunlardan  bahsediyor. “Eve dönünce çocuklar okula gidecek geç başlayacaklar 

ama ne yapalım emanet edecek kimse yok.”
146

  

            İş kanununun işlemediği alanlardan biri de çocuk işçiliğidir. Peljin Kadın Evi 

yaptığı araştırmada mevsimlik işçilerinin aileleriyle birlikte göç etmesinin tarımda 

çocuk emeğini arttırdığı söylemektedir.  

                                                           
143 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 25 Ağustos 2012. 

 

144 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 15 Ağustos 2012. 
 

145 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 1 Eylül 2012. 

 
146 Düzce, Kaynaşlı, Çadır Kent, 1 Eylül 2012. 



86 
 

             Tablo 2.28, 2001 yılı tarımsal işletmelerde esas işi tarımsal faaliyet olan hane 

halkı fertlerinin işteki durumunu ve yaş grubunun bilgisini vermektedir. Bu verilere 

baktığımızda tarımda çalışan çocuk sayısının bilgisine de ulaşırız. Tarımda çalışan 

çocuk işçilerin yaş grubu 9-12 yaş  aralığına kadar inmektedir. 9-12 yaş aralığına 

baktığımızda kadınların sayısının (2.192 kişi), erkeklere (1.106 kişi) göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu bilgiden kız çocuklarının, erkeklere oranla okula daha az 

gönderildikleri sonucu çıkarılabilir.
147

 13-15 yaş aralığında çalışan çocuk sayısına 

baktığımızda erkekler kadınlardan fazladır. 13-15 yaş aralığında çalışan çocukların 

sayısı 7415 ile toplam mevsimlik  tarım işçilerin 53 380’nin %13’ünü 

oluşturmaktadır. 15 yaş altında çalışan çocuk sayısı  ise 10 713 kişi ile toplam çalışan 

sayısının %20’sini oluşturmaktadır. 

Tablo 2.28: 2001 Yılı Tarımsal İşletmelerde Esas İşi Tarımsal Faaliyet Olan Hane 

Halkı Fertlerinin İşteki  Durumu ve Yaş Grubu  

İşteki 

durum 

Toplam  9-12 yaş 13-15 yaş 15+ 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Türkiye 

 

Toplam 

 

4 448 852 

 

3  716 597 

 

128 417 

 

106 478 

 

227 547 

 

202 016 

 

4 092 888 

 

3 408 103 

ücretli 

(maaşlı) 

 

3 772 577 - - 21 103 3 751 

 

474 

Yevmiyeli 

(mevsimlik) 

 

35 722 
17 608 1 106 2 192 4 347 3 068 30 269 

 

12  348 

İşveren  

49 449 8 114 - - - 127 49 449 

 

7 987 

Kendi 

hesabına 

 

2 544 111 
240 665 2 703 1 042 3 806 2 744 2 537 602 

 

236 879 

Ücretsiz 

aile işçisi 

1 815 798 
3 449 633 124 608 103 244 219 373 195 974 1 471 817 

3 150 415 

  Kaynak :TUİK işgücü istatistikleri 

            Tablo 2.29, 2006 ve 2012 yıllarında yaş grubu, cinsiyet, çalışma durumuna 

göre kırda ve genel toplam içinde ekonomik faaliyette çalışan çocukların bilgisini 

vermektedir.  2006 yılında 505 bin ücretli ve yevmiyeli çalışan çocuk sayısı 

içerisinde 120 bini kırda bulunurken, 2012 yılında ücretli ve yevmiyeli çocuk sayısı 

470 gerilemiş buna rağmen kırda yevmiyeli ve ücretli çocuk sayısı 145 bine 

yükselmiştir. 2006 senesinde kırda yevmiyeli ve ücretli erkek çocuk sayısı 75 binden 

107 bine yükselirken kadınların sayısı 45 binden 38 bine gerilemiştir. 

                                                           
 
147 Haneye giren gelirin azalması durumda ilk önce vazgeçilen, sağlık ve eğitim hizmetleridir. 
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 Tablo 2.29: Yaş Grubu, Cinsiyet, Çalışma Durumuna Göre Ekonomik Faal 

Çalışan Çocuklar 2006-2012 (Bin Kişi) 

Yaş 

grubu ve 

Cinsiyet 

Toplam Ücretli veya 

Yevmiyeli 

Kendi Hesabına Ücretsiz Aile işçisi 

2006 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2006 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

2012 

( Ekim, 

Kasım, 

Aralık) 

Toplam 890 893 505 470 24 10 362 413 

6-14 285 292 103 70 6 1 176 222 

15-17 605 601 402 400 18 9 186 191 

Erkek 601 614 348 353 19 10 235 252 

6-14 191 185 67 50 4 1 119 133 

15-17 411 430 280 303 15 9 116 118 

Kadın 289 279 157 117 5 1 127 161 

6-14 95 108 36 19 2  - 57 88 

15-17 194 171 121 98 3 1 70 73 

Kır  

Toplam 400 493 120 145 8 5 271 342 

6-14 165 214 33 25 2  - 130 189 

15-17 235 279 87 121 7 5 141 153 

Erkek 239 312 75 107 7 5 158 200 

6-14 103 128 19 18 2  - 82 110 

15-17 137 184 56 88 5 5 75 91 

Kadın 161 181 45 38 2 0 113 142 

6-14 63 86 15 6  -  - 48 79 

15-17 98 95 31 32 2 0 65 63 

Kaynak: TUİK 2006-2012 çocuk işgücü istatistiklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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4. SONUÇ:  ÇEŞİTLENEN GÖÇ HAREKETLİLİĞİ  

 

            Türkiye’de iç göç hareketliliği, çeşitliliğini ve anlamlarını çoğaltarak önemini 

sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalışmanın sacayaklarından biri olan, Türkiye göç 

tarihi içerisinde kırsal alandaki değişimlerin neden olduğu iç göç de, 1950’lerden 

2000’li yıllara gelene kadar her dönemin özgün koşullarına göre, birbirinden farklı 

biçimlerde gerçekleşmiştir. 1950’lerde, tarımda hızlı bir mekanizasyona gidilmesi, 

vasıflı işgücüne olan talebi arttırırken, var olan tarımsal istihdamı da azaltmıştır.
148

 

Bu süreç kırdan kente göç hareketliliğini etkilemiştir. 

             İç göç tartışmaları, 1960’larda kırdan kente göç ve kentleşme sorununun 

üzerine yoğunlaşırken, 1970’li yıllar ile beraber bu tartışmalara şehirden şehre 

göçün, kentten kıra geri göç tartışmaları da eklenmiştir. 1990’larda ise Doğu illerinde 

yaşanan zorunlu göç deneyimi, bir milyon üstünde insanı göç etmek zorunda 

bırakmıştır.  

 “Bu kişiler 15 ila 2-3 arasındaki sürelerde tarlada ürünlerini, bağ   

bahçelerini, hayvanlarını bırakıp taşıyabileceği ne varsa onu alarak, 

malını mülkünü paraya çevirme olanağı bulamadan tüm yaşamları 

boyunca yaşadıkları toprakları, köylerini, evlerini terk etmek zorunda 

kaldılar.”
149

 

 

               2000’li yıllar ise tarımda var olan mevsimlik tarım işçiliğinin yaşadığı 

dönüşümlerin belirginleştiği yıllar olmuştur. Mevsimlik tarım işçiliği bu dönemde, 

kısa süreli yapılıp memlekete geri dönülen  ve yakın bölgelere yapılan emek göçü 

olmaktan çıkarak yılın 7-8 ayı yoğun olarak yapılan gezici tarım işçiliği 

dönüşmüştür. Eski tanımından farklı olarak gezici tarım emeği  bir güzergah 

üzerinde sürekli hareket halinde olmanın biçimlendirdiği bir emek göçü olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
150

 Bir başka önemli değişimde, mevsimlik işçiliğin sürekli 

                                                           
148 Büke A., Çetinkaya Ö., ‘Emek Yoğun Tarımsal Üretimin Mecburlar Ordusu : Türkiye’de Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri, 

Doğudan; Temmuz- Ağustos 2009 s:56. 
 

149 Bakır, O., Türkiye’de Kürtlerin Yerinden Edilme Sorunu Doğudan Temmuz Ağustos s:108. 
 
150 Büke A., Çetinkaya Ö., a.g.e.,  s:55. 
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yapılan bir emeğe dönüşmesiyle ilişkili olarak önemli tarım bölgelerinde göç eden 

tarım işçilerinin yerleşikleşme eğilimidir.  

 “Adana bu anlamda değerlendirilebilecek kent merkezlerinden biridir. 

Adana sınırları içinde kalan 19 Mayıs Mahallesi, Solaklı, Doğankent gibi 

yerleşim yerleri ağırlıklı olarak mevsimlik tarım işçileri tarafından 

oluşturulmuştur. Her ne kadar en önemli çalışma alanına yerleşmiş 

olsalar da bahsi geçen yerleşik (Adana özelinde) işçiler yine mevsimlik 

göçe katılarak Ege, İç Anadolu ve   Batı Karadeniz bölgelerine çalışmaya 

gitmektedirler.”
151

 

 

             Kentleşmenin %70’leri geçtiği
152

 1990’lı yıllarda, artık kente göç etme 

pratiğinin sorunsallaştırdığı açıklamalar değil, kentten kente göç, tersine (geri) göç 

ya da bu sürecin en önemli getirisi olarak belirginleşen sürekli hareket halinde, 

sürekli bir güzergah üzerinde olma halinin sorunsallaştıran  açıklamalar önem 

kazanmıştır. Gezici tarım işçilerin oluşturduğu bu  göç hareketliliği, emek  

piyasasında iş bulma koşullarının zorlaştığı bir dönemde kısa süreli, düşük ücretli 

işlerde çalışmak için sürekli iş arayan, buldukları işlere göre sürekli yer değiştiren  

nüfusun hareketliliğidir.
153

 Bu bağlamda göç etme yani yaşama yerini daha önce var 

olduğu emek pazarının dışına çıkarma
154

 hem iş hem barınma olanaklarının 

değişmesi anlamına gelmektedir. 

4.1 1950’lerden 2000’lere Değişen ve Çeşitlenen İç Göç Kategorileri 

Bağlamında  Tarım İşçileri 

 

             Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde kırda iç göç hareketlerine baktığımızda, 

1923-1950 yılları arasında iç göç hareketliliğinin diğer yıllara göre, daha sınırlı 

olduğunu görüyoruz. Bu dönemde tarımda büyük tarım arazilerinde, özellikle Adana, 

Akdeniz ve Ege bölgelerinde ücretli işçi çalıştırılması gözlemlenirken, Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde toprak sahibinin köy dışında başka işlerle uğraşması sebebiyle 

de topraklarını ortakçılık ve kiracılıkla işletmeleri yaygındır.
155

 Yani kendi başına 

geçimini idame ettiremeyen küçük toprak sahibi ve topraksız köylüler tarım 

                                                           
 

151 Bkz. Ek 1. 
 
152 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s:172. 

 

153 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, a.g.e., s:173. 
 

154 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, a.g.e., s:173. 

 
155 Köymen, O., Kapitalizm ve Köylülük : Ağalar, Üretenler, Patronlar s:109. 
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arazilerinde işçi, ortakçı, kiracısı olarak çalışmaktadırlar. Bu dönemde tarımda hakim 

olan eğilimin, köylünün başka bir iş bilmemesi sebebiyle asgari geçimini 

sağlayamasa da tarımda kalmayı göç etmeye tercih ettiği görülmektedir.
156

 

1930’larda başlayan toprak reformu tartışmalarında, İçişleri bakanı Şükrü Kaya’nin 

söylediklerini aktaran Oya Köymen, topraksızların başkalarının arazilerinde 

çalışmalarının yaygınlığından ve bu çalışmanın sonucunda ellerinde “bir kara 

ekmek” den başka bir şey geçmediğinden bahsetmektedir.  Özellikle Güneydoğu 

bölgesinde tarımsal faaliyette azalan ekonomik gelire rağmen kentte göç etme imkanı 

olmayan nüfus, yeni geçim stratejileri geliştirmiş,  tarımda mevsimlik işçilik hızla 

yayılan yaşam biçimlerinden biri olmuştur.
157 

Mevsimlik tarım işçiliğine dahil 

olanlar içerisinde topraksız köylüler önemli bir ağırlığa sahiptir. 1950 yılı tarım 

sayımına göre kırsal kesimde topraksız köylü ailesi sayısı 336.746 ile tüm toprakla 

uğraşan aile sayısının %14.5’ini oluştururken, 1970’de 479.721 bin aile ile %17.5’e 

oluşturmuş, 1973 yılında ise hızlı bir artışla 829.155’e,  tarımla uğraşan ailelerin 

%21.8’ine , ulaşmıştır.
158

  

            Tarımsal faaliyetin dışına çıkmayı tercih etmeyip tarımda çalışmaya devam 

edenlerin yanında, 1929 buhranı sonrasında bir kısım yoksul buğday üreticisinin 

kentlere göç ettiği de görülmektedir.
159

 

              1938’de Adana, Ege ve Trakya gibi  dış pazar için üretim yapan büyük tarım 

işletmelerinin varlığı, toprak farklılaşmasının belirginleşmesi tarımda tarım işçisinin 

ortaya çıktığını göstermektedir. “1950 yılı tarım sayımına göre, gerek mevsimlik 

gerekse de devamlı tarım işçiliği yapanların miktarı 810.795 olarak 

görülmektedir.”
160

 1950 yılı tarım sayımlarına göre tarımda mevsimlik işçi olarak 

çalışanların sayısı 559.492 kişi ile toplam tarım işçisi sayısının 810 795 kişinin 

%69’unu oluşturmaktadır.
161

 Bu dönemde tarımda özellikle 20 hektarın altında 

toprağa sahip olan ailelerin geçinebilmesi,  hem kendi toprağını işlemesi hem de tüm 

ailenin mevsimlik  tarım işçiliği yapmasıyla mümkün olmaktadır. Tarımda 20 

                                                           
 
156 Köymen, O., a.g.e. s: 110-114. 
 

157 Büke A., Çetinkaya Ö., a.g.e. s:57. 
 

158 Tekeli, A., a.g.e. s:85. 

 
159 Köymen, O., a.g.e. s. 126. 
 

160 Tekeli, İ., a.g.e.  s: 76. 
 

161 Makal, A., Türkiye’de 1950-1965 Döneminde Tarım Kesiminde İs  gücü ve Ücretli Emeg e İlis  kin Gelis  meler, s: 118. 



92 
 

hektarın altında arazisi olanların oranına baktığımızda mevsimlik çalışmak zorunda 

olanların tarımda önemli bir ağırlık oluşturduğunu gözlemleriz. 

 

                 “Türkiye’deki   tarımsal  arazilerin  yapısı   incelendiğinde,  küçük  ölçekli   

                  işletmelerin   (0–5  hektar)    toplam   işletmelerin   %65’ini   oluşturduğu   

                 görülmektedir.  İşletmelerin   %94’ü de  20  hektardan   daha   düşük  bir      

                 büyüklüğe  sahiptir.  Büyük  ölçekli  tarımsal  işletmeler ile  uzmanlaşmış     

                 işletmelere daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde rastlanmaktadır.”
162

  

 

              İlhan Tekeli, mevsimlik göçü kısa mesafeli ve iki dalgalı olarak 

tanımlamaktadır: “Birinci dalga, nisan-mayıs aylarında çapalama, su kanallarını 

açma ve benzeri işleri görmeye gelen emekçileri getirir. İkinci dalga ise hasat zamanı 

olur.”
163

  Eğer aile hem kendi toprağını ekiyor hem de mevsimlik işçilik yapıyorsa bu 

iki durumun birbiriyle çakışmaması gerekir. “Örneğin pamuk bölgesinde çapaya ve 

pamuk toplamaya giden mevsimlik tarım işçisi, kendi toprağına buğday 

ekecektir.”
164

 Bu durum çiftçinin yüksek gelir getiren ürünü dikmesini engellediği 

için, aile bazen toprağını kiralamayı tercih etmektedir.
165

 

            1950’lere gelindiğinde tarımda mekanizasyon sonrası makineli tarıma 

geçilmesi verimliliği arttırmasına rağmen, bu değişimden ortakçılar, topraksız 

köylüler ve küçük üreticiler olumsuz etkilenmiştir.
166

  

“Eğer Marshall Planı’nın tarım makineleri tahmin ettiğim gibi köylüyü 

kente  göçe zorlarsa, nasıl yaşayabileceğini düşünemiyorum. Hızlı 

tarımsal makineleşme, hızlı bir sanayileşmeyle birlikte yürümezse 

birlikte yürümezse, topraktan koparılan ve başka yerde iş imkanı 

olmayan halkın önemli bir bölümü için yıkım getirir.”
167 

 

 

 
           Bu süreçte tarımsal istihdamda düşme gözlemlenmiş,  tarımdan kopan 

işgücünün kırdan kente göç deneyimi başlamıştır. Türkiye’de 1954 yılında yapılan 

Türkiye’de Zirai Makineleşme, Ziraatta Makine Kullanılmasının Doğurduğu Teknik, 

Ekonomik ve Sosyal Meseleler Üzerine Bir Araştırma’da, tarımda makineleşme ile 

                                                           
 

162 Akbıyık, N., Türkiye’de Tarım Kesiminde İs   Gücü Piyasaların Yapısı, s:222. 
 

163 Tekeli, İ., a.g.e.  s: 91. 
 
164 Tekeli, İ., a.g.e.  s: 91. 
 

165 Tekeli, İ., a.g.e.  s: 91. 
 

166 Büke A., Çetinkaya Ö., a.g.e. s:56. 
 
167 Robinson, R.,D., Letters to the Institue of Current World Affairs, 8 Ağustos 1949  Köymen, O., a.g.e.,  s:135. 
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beraber en büyük işsizliğin Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde saptandığını, kente 

göç edenlerin büyük kısmının bu bölgelerden olduğunu iddia edilmektedir.
168

 Göçün 

bu dönemde yoğunlaştığını, 1950 öncesi 10 yıllık dönem için de %21’lik nüfus 

artışına rağmen, 1950-1960 döneminde kent nüfusunun %79 oranında artması da 

kanıtlamaktadır.
169

 İlhan Tekeli kırdaki makineleşmenin, kırdan kente göçü 

tetiklediği saptamasının doğru oluğunu kabul etmekle birlikte yetersiz bir açıklama 

olduğunu belirtmektedir. Tekeli, 1948-1970 dönemini üç farklı döneme ayırarak 

tarımda yaşanan dönüşümü anlamaya çalışmaktadır. İlk dönem 1948-1956 yılları 

arasında, makineleşmenin başladığı dönemdir. Bu dönemde ekim alanları hızla 

artmış, tarımsal üretimde buna bağlı olarak artmıştır. Tekeli bu dönemde tarımda iş 

gücünün düşmediğine, aksine yükseldiğine işaret etmektedir. Bu durumda, tarımda 

işgücünün azalmadığı koşullarda, kırdan kente göçü açıklamada traktör 

kullanılmasının yaygınlaşması yetersiz bir açıklama olmaktadır. Bunun yanında 

Atakan Büke ve Özgür Çetinkaya, makineleşmenin tarımsal işgücünü azaltmasa da 

tarımsal istihdamı düşürdüğünün altını çiziyorlar. 1950 yılında tarım sektörünün 

istihdamdaki payı %84.8 iken, 1960 yılında %74.8’e gerilemiştir ve bu dönemde 

işgücü içerisinde ücretlilerin oranı önemli ölçüde artmıştır.
170

 İkici dönem: 1956-

1963 döneminde traktör artışında bir duraklama,  ekilebilir toprakların sınırına 

yaklaşılması, tarımsal kredilerde duraklama gözlemlenmesi sebebiyle tarımsal üretim 

sınırlı kalmıştır. Bu dönemde kırdan kente göçün artması beklenirken, kentler nüfus 

artış hızını korumuştur. 1963 döneminden sonra ise traktör sayısı hızla artmaya 

başlamış, ama ekilen arazi artışı sınırlı kalmıştır.
171

   

“
Ertürk  buradan  yola  çıkarak  kırsal  ailelerin kendilerini  etkileyen bu    

dönüşüm sürecine ayak uydurabilmek için toprağa bağlı serbest dolaşan     

emeğe dönüştüklerini  kaydeder. Kırsal  dönüşümün  etkisinin  en yoğun  

yaşandığı  1950  ve  1980  yılları  arasında  bu  emek  gücü  kır  ile  kent 

arasında  kalmış, hem tarım hem de tarım dışı işlerde istihdam edilmiştir. 

Yeri   geldiğinde  haneden  sadece  bir ya da birkaç üye mevsimlik işlere 

yönelmiş  (örneğin  inşaat  işçiliğinde olduğu gibi hane içinden  baba  ve 

yetişmiş erkek  çocuklar) yeri geldiğinde de tüm hane üyeleri mevsimlik 

göçe katılmıştır. (mevsimlik tarım  işlerinde olduğu gibi)”
172

 

                                                           
 

168 Köymen, O., a.g.e. s:137. 
 
169 Köymen, O., a.g.e., s:138. 
 

170 Makal, A., a.g.e. s:106. 
 

171 Tekel, İ., a.g.e., s:70-74. 
 
172 Ertürk, Y., Patterns of Child Labor in Rural Turkey,  Büke A., Çetinkaya Ö., a.g.e. s:55. 
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             1990’larda iç göç pratiğine, Doğu illerinde savaş koşullarının neden olduğu  

zorunlu göçte dahil oldu.
173 

 İç göç, “belli bir zaman dilimi içinde belli bir yerleşme 

alanında yaşayanların kendi iradeleriyle yaşam yerlerini söz konusu yerleşme 

alanının dışına taşıma”
174

 olarak açıklandığında, bu tanımın içine dahil olmayan 

göçün bir zorunlu hal olduğu durumları örneğin kırda tarıma bağlı hayatlarını idame 

ettiren insanların topraktan ayrılma deneyimlerinin dayandığı zorunluluğu 

kapsamamaktadır. Bunun yanında tarım alanında 2000’ler sonrasında sürekli bir 

güzergah üzerinde olma halinin belirginleştiği gezici tarım emeği göçü, iç göçü göç 

edilen yerde ki kalıcılık, oradan ayrılmama halleriyle tanımlandığında, bu  tanımın 

dışında kalmaktadır. 
 

             İç göç dinamiğine baktığımızda, ekonomik, sosyal, kültürel eşitsizliklerin 

neden olduğu göçün hem göç eden insanın tercihine dayanan, hem de göç edilen 

bölgelerdeki emek talebine bağlı olduğu görülmektedir. Türkiye’de kırdan kentte göç 

trafiğinin başladığı 1950’li yıllarda  kentin işgücü talebi kırın çözülmesine neden 

olurken, 1980’lerde ise  % 70’in üzerinde bir kentleşme, aşırı kentleşme
175

 olgusu 

yaşanmıştır. Bu yıllardan sonra Türkiye’de hakim olan göç türünün kentten kente 

göç türü olmaya başladığı iddia edilmiştir.
176

 Örneğin Ankara’da 1975’den sonra 

İzmir’de 1985’den sonra nüfusun yükselme seyrinin durduğunu söyleyebiliriz, fakat 

İstanbul’a ait verilere baktığımız zaman, böyle bir durgunluğun olmadığı hatta 

nüfustaki artışın en çok 1970’ler sonrası görüldüğü gözlemliyoruz.
177

  

             1950-1980 yılları arasındaki dönemde kentte, kırdan gelen nüfusu istihdam 

etme olanakları, 1980 sonrası dönemle karşılaştırıldığında daha elverişlidir. 1950-

1980 yılları arasındaki ithal ikameci sanayileşme modeli döneminde, kentsel erkek 

istihdam artışında ve kentsel erkek yetişkin nüfus artışında bire bir örtüşme 

                                                           
 
173 “Zorunlu göç özellikle Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş Siirt, Şırnak, Van ve 

Tunceli’de yoğun olarak yaşanmıştır. Devlet kurumları yaklaşık olarak 378.335 kişinin göç ettiğini  farklı  sivil toplum örgütleri 

(başta Göç-Der olmak üzere ) 3milyon ile 4 milyon arasında bir sayıdan söz etmektedir.’’ İclal Ayşe Küçükkırca, Etnisite, 
Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri, Toplum ve Kuram, sayı:6-7, 2012, s:200. 

 

174 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, sayfa :173. 
 

175 “Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı bu iç göçü kaldıramadığı için Türkiye’nin şehirleşmesine ‘aşırı şehirleşme’ veya 

‘çarpık kentleşme’ gibi isimler verilmektedir. Bu süreç içinde; Artan gecekondulaşma, Kentsel hizmetlerin aksaması,  İşsizlik, 
yoksulluk, eğitimsizlik, Göç edenlerin topluma uyumsuzluğu, Şehir kültürüne yabancılık ve  Kültürler arası çatışma gibi 

sorunlar yaşanmaktadır.” Ayşe Odabaşı, Göç, Çarpık Kentleşme  ve Toplumsal Etkileri, Erişim:  

http://ayseodabasi.com/images/goc.pdf(30 Nisan 2013). 
 

176 Tekeli, İ., a.g.e., s :43. 

 
177 Tekeli, İ., a.g.e., s :210-211. 
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gözlemlenmiş, kentte yetişkin erkek nüfusunda her 100 kişilik artışa karşılık tarım 

dışı erkek piyasası nerdeyse 100 yeni erkek istihdam yaratmıştır.
178

 1980’lerle 

beraber ihracata dayalı büyüme modeli ve piyasa ekonomisi koşullarında kadın 

emeği, kentte ucuz ve esnek emek talebinin artmasıyla önem kazanmıştır. 1980’den 

sonra kentte, kadın istihdamı artışı ile kentte yetişkin kadın nüfusu artışı arasındaki 

makas daralarak;  kadın nüfusunda her 100 kişilik artışına karşılık, tarım dışı kadın 

istihdamı 19.7 kişi artmıştır.
179  

Tablo 3.30, İllerin 1975-2000 Dönemi Net Göç Hızına Göre Sıralanışı  

 

İller 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000 

Net göç Net göç 

hızı 

Net göç Net göç 

hızı 

Net göç Net göç 

hızı 

Net göç Net göç 

hızı 

İstanbul 
288 653 73,4  297 598 60,5  656 677 107,6  407 448 46,1 

İzmir 
119 896 73,7  82 173 41,9  146 208 63,8  120 375 39,9 

Ankara 
49 499 20,6  36 631 13,0  69 511 24,9  90 884 25,6 

  

 

  

 

  

 

  

Kaynak: TUİK,  Göç İstatistik tablolarından yararlanılarak oluşturulmuştur. 

            Tablo 3.30’daki verilere baktığımızda, göç dinamiklerine baktığımızda 

insanların göç etmelerine, bulundukları bölgelerdeki emek piyasasına dahil 

olamamaları ya da geçimlerini yaşadıkları bölgelerde idame ettirememeleri büyük 

şehirlere göçü hızlandırmıştır. Gezici tarım emeği pratiğinde,  göç edilen bölgelerde 

ücretlerin düşüklüğü göç koşullarını zorlaştırmış, ellerinde yıl içinde belirli bir süre 

geçimlerini sağlayacak bir para birikmediğinden yeni göç yolları aranmış, yine 

yollara düşülmüştür.   

             Tablo 3.31, kırda 1989-1999 yılları arasında tarımdaki ücretli ve yevmiyeli 

sayılarının bilgisini vermektedir. Tarımda çalışan ücretli sayısının bu dönemde iniş 

çıkışlı bir seyir izlese de düşme eğilimi içinde olduğu görülmektedir. 1989 Nisan 

verilerine göre 101 bin olan ücretli sayısı, 1999 Nisan’ında 42 bine gerilemiştir. 

1989-1999 dönemleri arasında yevmiyeli sayılarına baktığımızda ücretli sayılarına 

kıyasla yevmiyeli sayılarının çok yüksek olduğu ve tarımda ücretli yerine yevmiyeli 

                                                           
 
178 İlkkaracan, İ., Uzlaştırma Politikalarının Yokluğunda Türkiye Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, İş ve 

Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları, s: 25. 

 
179 İlkkaracan, İ., a.g.e .,s:26. 
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işçi kullanımının tercih edildiği görülmektedir. 2001 yılında azalan tarımsal 

istihdamla beraber yevmiyeli ve ücretli sayısı azalmış, 2000 yılında yevmiyeli sayısı 

294 bin iken, 2001 yılında 229 bine gerilemiştir. 2003-2008 arasındaki dönemde 

azalan tarımsal istihdama rağmen yevmiyeli ve ücretli işçi sayısı artmıştır. 2003 

yılında 330 bin olan ücretli ve yevmiyeli sayısı tarımda çalışan nüfus içerisinde 

%5.1’lik bir paya sahipken 2008 yılında 393 bine yükselerek tarımda toplam çalışan 

nüfusunun %8.9’unu oluşturmuştur. 2008 yılından sonra artmaya devam ederek 2011 

yılında 523 bin ile toplam içerisindeki oranını %10.2’ye yükselmiştir. 

 

Tablo 3.31: Kırda 1989-1999 Yılları Arasında Tarımdaki Ücretli ve Yevmiyeli 

Sayısı (Bin Kişi, 15+yaş) 
Yıllar Ücretli Yevmiyeli 

1989 Nisan  101 203 

1990 Nisan 138 188 

1991 Nisan 37 181 

1992 Nisan 74 260 

1993 Nisan 80 252 

1994 Nisan 44 171 

1995 Nisan 49 316 

1996 Nisan 62 311 

1997 Nisan 43 287 

1998 Nisan 59 250 

1999 Nisan 42 341 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

 

 4.2  2008 Krizi ile Beraber Kentten Kıra Geri Göç ve Artan Tarımsal İstihdam  

            Göç tartışmalarında 1980’lere kadar olan dönemde, kırdan kente göç başat 

sorunsaldı. 1980’lerden sonra karşımıza çıkan olgu ise, göç pratiğinin çeşitlendiği ve  

kırdan kente göçün hakim olduğu göç anlatısına, kentin göç eden nüfusa eskisine 

göre daha az istihdam olanakları sunması sebebiyle ve özellikle 2008 kriziyle 

belirginleşen, kentten kıra geri göç pratiğinin eklenmesidir. Göç etme sebebini 

oluşturan beklentilerin gerçekleşmeme durumunu göz önüne alarak, “köyden kente 

göç eden kişilerin, çok uzun süre köyle ilişkisini kesmediği”
180

 gözlemlenmiştir. Bu 

durumda kentten kıra geri göç nedenleri olarak kentte istihdam piyasasında yer 

                                                           
 
180 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s :177. 
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bulamama ya da elde ettiği kazancın geçimini devam ettirmemesi önemli 

sebeplerdendir. 1950-1980 döneminde göçün cinsiyet bakımından seçici olduğu 

çalışma yaşında erkek nüfus göçünün yüksek olduğu gözlenmektedir. Kentte göç 

eden erkek nüfus,  belirli bir iş sağladıktan sonra aile kurma aşamasına gelince, kadın 

göçüne kaynaklık etmektedir.
181

 Kadınların başlarda göç etmeyip kırda kalması, 

geriye göçü kolaylaştırmıştır.
182

 Göç eden nüfusun göç ettiği bölgeye uyum sağlayıp 

sağlayamaması sadece iş bulup bulmamasıyla ilişkili değildir. Kırdan kentte göç 

eden nüfus kent kültürüne, yaşayışına dahil olmadan kırdaki yaşayışlarını kente taşır. 

Kent kültürüne nüfuz edemeyince, kırdaki kültürün taşıyıcısı olmaya devam ettikçe, 

kentten kıra dönüş zor verilen bir karar olmaktan çıkar. 

            Kriz dönemlerinde daralan işgücü piyasası sebebiyle iş bulamayan nüfusun 

kıra geri dönmesi, 2008 kriziyle beraber artmıştır. 2000 yılında 7.769 bin olan 

tarımsal istihdam 2007 yılında 4.867 bine düşmüştür.  2001-2006 yılları arasında 

tarımdan kopan bu işgücü daha önce yaptığı tarımsal faaliyetin dışında, başka alanda 

istihdam olanakları aramıştır. Tarımsal istihdamdaki bu hızlı düşüş, 2008 yılından 

itibaren tersi bir seyir izlemiş ve tarımsal istihdamda bu yıldan itibaren beklenemedik 

bir artış gözlemlenmiştir. 2009’dan 2012’ye gelindiğinde azalmadan artmaya devam 

eden tarımsal istihdamın, 2008 istihdam krizi sonrası, işsizlik oranlarının yükselmesi, 

iş bulma olanaklarının kısırlaştığı bir ortamda,  kentten kıra geri dönüşün çözüm 

olarak görülmesi sonucunda gerçekleşmiştir. 

        

4.3 Bir Güzergah Üzerinde Olmanın Sürekliliği; Yerleşiklikten Göçebeliğe, 

Göçebelikten Yerleşikliğe Bir Döngü İçerisinde Gezici Tarım İşçileri   

            Gezici tarım işçiliği tarımsal yapıların dönüşmesi sonrası kırsal alandaki 

nüfusun bir kısmının hayatlarını idame ettirmek için yaptıkları  bir emek türü olarak 

ortaya çıkmıştır. Tarımsal yapıdaki değişimler, sadece tarımla uğraşan aileleri daha 

önce yaptıkları tarımsal faaliyeti devam edemez konuma getirmekle kalmadı, aynı 

zamanda mevsimlik tarım işçisi olanların durumlarında da değişikliklere, 

dönüşümlere neden oldu. Yılın belli dönemlerinde tarım işçisi olarak  Türkiye’nin 

                                                           
 
181 Tekeli, İ., Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s:177. 

 

182 Mehmet, E., İç Göçün Unutulan Kaynakları: Tarımsal Farklılaşma ve Dönüşüm Dinamikleri,  II. Ulusal Sosyoloji 
Kongresi: Toplum ve Göç , Devlet İstatistik  Enstitüsü 1997. s:493. 
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çeşitli bölgelerine çalışmaya giden bu nüfusun, 2000’li yıllarla beraber  hem göç 

yolları çeşitlendi hem de sayıları arttı.    

            Tarımda çalışan gezici tarım işçilerinin sosyo ekonomik durumu, tarımsal 

istihdamının azalması ve  küçük üreticinin bir kısmının bu süreçte gezici tarım 

emeğine dahil olması gibi etkenlerle beraber değişti.  Eskiden sadece belirli 

zamanlarda göçmen tarım işçisi olarak  başka illere giden aileler, artık kış aylarında 

çalışmakta, tarımda göçmen emeğine dahil olmaktadırlar. Sürekli hareket halinde 

olan, buldukları işe göre göç eden aileler, geçmişteki göç yollarından farklı bir rota 

izlemektedirler. Gezici işçi ailelerinin artmasından kaynaklı, geçimlerini sadece belli 

zamanlarda yaptıkları göçlerle sağlayamamaları, onlara işi ayarlayan aracıların 

varlığı dolayısıyla, gezici işçi aileleri gidilecek yer, uzaklık, zaman gibi durumlarda 

söz sahibi olamamaktadır. Hayatlarını devam ettirmek için tarımda gezici tarım işçisi 

olarak çalışmak dışında fazla seçeneği olmayan bu nüfus artan sayılarıyla yıl 

içerisinde Türkiye’nin neredeyse bütün tarım bölgelerinde rastlanmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı tarımda var olan gezici tarım işçiliğinin durumunu daha iyi 

anlayabilmek ile birlikte eşit, özgür ve adil bir dünya için tarımda gezici tarım 

işçilerinin durumunun değiştirilmesi için verilen uğraşlara katkı koymaktır. 
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Ek: 1 

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Göç Haritası 

 

Kaynak: Deniz Pelek’in Seasonal Migrant Workers in Agriculture: The Cases of 

Ordu and Polatlı adlı tez çalışmasından alınmıştır. S:133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Ek: 2 

Görüşme Formu 

 

HANE HALKI TABLOSU 

Kişiler hane 

reisine 

yakınlığına 

göre  

(hane reisi, 

baba, anne, 

çocuklar vb) 

 

Cinsiyet 

 

Yaş 

 

Eğitim (Şu anda 

okuyorsa hangi 

düzeyde, 

okul/sınıf, bitirdi 

ise hangi 

düzeyde) 

 

Yaptığı işler  

( Etraflıca 

tanımlayın) 

 

Gelir   

(  günlük/ 

yaklaşık 

aylık) 

 

Sosyal 

Güvence 

var mı? 

Doğum 

Yeri 

 

        

        

        

        

 

 

1.Hanede yaşayan kaç kişi var? 

2. Hanede gelir getiren tarım işinde çalışan kaç kişi var? 

3.Hanede toplam kaç çocuk var? Kaç kız, kaç erkek? Hanede yaşamayan çocuk var 

mı?  Varsa neredeler ? Ne yapıyorlar ? Çalışıyorlar mı ?  

 

4. Ailenin göç hikayesi nedir? İş, sosyal, kültürel çevre, ekonomik koşullar nelerdir ?   

 

5. Memleketinizde geçim kaynağını nasıl sağlıyordunuz?  

6.Yaptığınız işi detaylı anlatır mısınız ? 

   - Bir günde neler yapar? Çalışma saatleri ? Her gün çalışır mı ? Ailece mi 

çalışır/Kendi başına mı/ Kaç kişi çalışırlar/ Beraber çalıştığımız kişilerle aranızda bir 

aile, akraba, hemşerilik var mı ? 

7. Bu işe ilk nasıl başladı? Başlama hikayesi nedir? Neden? Ne zaman? İlk kimlerle 

ilişki kurdun? Bu işi  ilk kimlerden  duyup, öğrendin?   
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8. Yaptığınız iş sizin sağlığınızı etkiliyor mu?  Şimdiye kadar bir sorun yaşadınız mı? 

Sağlık sorunu olursa sizin ve/ veya ailenizin hangi hastanelere / sağlık kurumlarına 

başvurursunuz?   

9. İşinizi yaparken karşılaştığınız sorunları nasıl çözersiniz? Bu konuda bir örnek 

verir mi?   

 

10.  Yaptığınız işten memnun musunuz?   

-Evetse, Neden?   

-Hayırsa, Neden?   

11.  Başka bir iş yapmak ister miydi? Hangi işi yapmak isterdi? Neden? Ne gibi farkı 

olurdu?  

  

12. Çocuklarının bu işe devam etmesini ister miydi? Çocuklarının ilerde ne gibi bir iş 

yapmasını ister?    

 

13. Yaptığın  işin  olumlu / olumsuz yanları nelerdir?   

Olumlu =     

Olumsuz=   

14.Toplumda bu işi yapanlara karşı ne gibi tutumlar oluyor?   Siz  nelerle 

karşılaşıyorsunuz?   
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