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HEYETİN OLUŞUMU  

23 Aralık 2019 günü Adana ili Karataş ilçesi Tuzla mevkii Karagöçer köyünde 
bulunan tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarının Karataş Kaymakamlığı 
tarafından  yerinden söküldüğü gerekçesi ile Derneğimiz şubesi aranmış ve 
konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca; yaşanan olayla ilgili basında 
bir çok haber yer almıştır. İHD Adana şubesi olarak sürecin en başından 
itibaren takipçisi olduk. Tespit ve değerlendirme yapmak üzere ikinci kez 
yönetim kurulu kararı ile heyet oluşturulmuş olup, Heyette yönetim kurulu 
üyelerimiz İlhan ÖNGÖR, Serhat ÖKMEN, Halime TUNÇ, Osman FİLİZTEK ve 
Raif BOZDEMİR yer almışlardır. 01.01.2020 tarihinde olayın yaşandığı yere 
heyet olarak gidilmiş olup, olayın mağdurları ve tanıkları, yerli köylüler, tarla 
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ve bahçe sahipleri, muhtarlık ile bizzat görüşülmüş, olay yeri fotoğrafları 
çekilmiş olup, dosya oluşturulmuştur.  

KONU  

23 Aralık 2019 günü Adana ili Karataş ilçesi Tuzla mevkii Karagöçer köyünde 
bulunan tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarının Karataş Kaymakamlığı 
tarafından  jandarma gözetiminde yerinden sökülmesi olayı ile ilgili olarak, 
olayın mağdurları, tanıkları ile yapılan görüşmeler, çözüm önerileri ile ilgili 
tespit ve değerlendirme raporudur.  

OLAYIN OLUŞUMU  

23 Aralık 2019 günü Adana İlinde meydana gelen yoğun yağıştan dolayı gerek 
şehir merkezinde gerekse de kırsal bölgelerde ciddi maddi zararlar meydana 
gelmiş, yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde sel baskınları olmuştur. 23 Aralık 
2019 günü Adana İli  Karataş İlçesi Tuzla Mevkii Karagöçer köyü hudutları 
içerisinde DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında yaklaşık 25 yıldır yerleşik 
bulunan ve tarım işçilerinin yaşadığı 250’ye yakın çadırın bu sel ve yoğun 
yağıştan etkilendiği, ancak; bu etkilenmenin asıl nedeninin yoğun yağıştan 
ziyade, DSİ’ye ait 3 su tahliye pompalarından birinin arızalanması neticesinde 
kanalda bulunan suyun yükselmesi ve suyun tahliye edilememesi nedeniyle 
kanal kenarında bulunan 50’ye yakın çadır bu durumdan olumsuz 
etkilenmiştir.  

23 Aralık 2019 günü saat 09:00 sıralarında Karataş Kaymakamlığı yetkilileri ve 
jandarma ekipleri olay yerine gelerek “yoğun yağış ve sel tehlikesi olduğunu , 
hayati tehlikenin  söz konusu olduğunu bu nedenle DSİ’ye ait kanal kenarında 
bulunan yaklaşık 250 çadırın tamamının yerinde söküleceğini” belirterek diğer 
çadırlara oranla daha alçak bir zeminde kurulu bulunan ve kanal suyunun 
yükselmesi nedeniyle daha fazla olumsuz etkilenen yaklaşık 7 yıldır yerleşik 
olarak o mevkide bulunan  Suriyeli sığınmacı ve Güneydoğu’dan gelen tarım 
işçilerinin yaşadığı çadırlar kepçelerle yerinden sökülmeye başlanılmıştır. 
Yaklaşık 25 çadırın yerinden sökülmesi üzerine, başta diğer tarım işçileri 
olmak üzere köylüler, tarla sahipleri ve olayın sosyal medyada duyulması ile 
oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle çadırların yerinden sökülmesi işlemi 
Kaymakamlıkça durdurulmuştur. 
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Çadırları yerlerinde sökülen Suriyeli sığınmacı ve Güneydoğu’dan gelen tarım 
işçilerinin bir kısmı sadece şahsi özel eşyalarının alınmasına müsaade edilerek 
Kaymakamlık tarafından  Suriyeli tarım işçilerinin bir kısmı sığınmacı kampına 
gönderilmiş olup  bir kısmı ise kendi imkanları ile tanıdık akrabalarının yanına 
gitmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

TANIK ANLATIMLARI : 

Yaşanan olayla ilgili olarak olayın mağdurları ve tanıklarıyla bizzat görüşülmüş 
olup hem olay hakkında bilgi alınmış hem de sorunun çözümüne yönelik 
görüş ve talepleri alınmıştır.  

MAĞDUR MUHAMMED ILEV :Ben yaklaşık 7 yıldır bu köyde yaşıyor ve tarım 
işçiliğiyle geçimimi sağlıyorum. 6 çocuğum var, hepsinin yaşı küçüktür, sadece ben ve eşim 
tarlalarda günlük 60 TL yevmiye ile çalışmaktayız. Olay günü sabah saatlerinde köyün 
muhtarı gelip çadırların kaldırılacağını söyledi. Öğlen 2-3 gibi ise jandarma ve kepçeler 
geldiler. Bize hiçbir şekilde mühlet vermeden, eşyalarımızı dahi toplamamıza müsaade 
etmeden çadırlarımızı yerlerinden söktüler. Bize “Suriyelilerin burada kalması yasak, 
Adana’da kampa gidecekler” dediler. Oysa ki biz yıllardır burada yaşıyoruz. Bu çadırları da 
Karataş Belediyesinden izin alarak kurduk. Belediye  çadırlarımızın hepsine numara dahi 
verdi. Biz burada kullandığımız elektrik ve suyun parasını da veriyoruz. Çadırları 
kaldırmalarından sonra eşim ve çocuklarım başka yerde bulunan akrabalarımızın yanına 
yerleştiler, ben de bugün buraya zarar görmemiş birkaç parça eşyamızı almaya 
geldim.Durumumuz gördüğünüz gibidir, hepimiz mağduruz. 

MAĞDUR AHMED ZÜRGEN : Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. Geçimimi tarla ve 
bahçelerde çalışarak sağlıyorum.Olayın olduğu gün jandarma çadırlarımızın olduğu yere 
geldi ve çadırları kaldıracaklarını söylediler. Onlara nende kaldıracaklarını sorduğumuzda 
bize kanalın taşacağını söylediler.Oysa ben 6 yıldır burada yaşıyorum şimdiye kadar hiçbir 
zaman kanal taşmamıştır. Sonra çadırlarımızın hepsini hiçbir eşyamızı dahi almamıza izin 
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vermeden söktüler. Benim burada aynı zamanda çadırdan kurduğum bir bakkal dükkanım 
vardı..  Olay günü o çadırımı da yerle bir ettiler. Aynı zamanda küçük ve büyük baş 
hayvanlarım vardı, çadırlar sökülünce hayvanlarım da dışarıda kaldı ve büyük çoğunluğu 
telef oldu. Tüm bu sebeplerden  dolayı maddi manevi çok zarar gördük. 

MAĞDUR HAKİM ÖZEN : Biz 90’lı yıllarda şu an yaşadığımız yere göç ettik. Yaklaşık 
30 yıldır burada yaşıyor, tarım işçisi olarak geçimimizi sağlıyoruz. Olayın yaşandığı gün 
yoğun yağış sonucunda DSİ’ye ait  kanal pompaları çalışmadığı  için yükselen kanalın suyu  
çadırlarımızın içine kadar geldi bir çok küçük baş hayvanımız su içinde telef oldu, 
eşyalarımız sular içinde kaldı.olayın olduğu gün sabah saatlerinde köy muhtarı, jandarma 
ekipleri gelerek “çadırları buradan kaldıracağız “ dediler.Biz  ise kendilerine “ çadırlarımızı 
kaldıracaksanız, biz bu kışın ortasında  nereye gideceğiz. Bize bir yer gösterin” dedik. 
Ancak;  “şu anda bir yer yok burada da kalamazsınız, ileriki zamanlarda size bir yer 
bulacağız” dediler. Daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde bizim yan tarafımızda bulunan 
çadırları kepçeyle sökmeye başladılar . işçilerinin eşyalarını almalarına bile izin vermediler. 
Sadece bir kısım özel eşyalarını alabildiler. Çok kısa bir sürede yaklaşık 25 çadırı kepçeyle 
yıktılar.  Çadırları yıkılan Suriyeli işçilerin bir kısmını sığınmacı kampına götürdüler bir 
kısmını ise akrabalarının yanına gitmek zorunda kaldı. Güneydoğulu işçilerin bir kısmı ise 
ya buradaki akrabalarına gitti ya da memleketine döndüler. 

MAĞDUR AHMET : Ben Şırnaklıyım.Yıllar önce buraya geldim. Tarlalarda yevmiye ile 
çalışmaktayım. Yıllardan beri burada rezil bir hayat yaşıyoruz. Çocuklarımız hastalanıyor, 
bizler hastalanıyoruz. Her gelen sorunlarınıza çözüm bulacağız diyor, ama sonra çekip 
gidiyorlar. Hepsi yalan söylüyor. Bizim üzerimizden siyaset yapıyorlar. Sadece resimlerimizi 
çekip, facebooka koyuyorlar. Başka da kimsenin yaptığı bir şey yok. O yüzden ben hiç 
kimseye inanmıyor ve güvenmiyorum.Şu an da çadırım sular altında kalmış durumda,doğru 
dürüst hiçbir eşyam kalmamış, bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Kimsenin 
derdimize çare bulacağına da inanmıyorum. 

TANIK KARAGÖÇER MAHALLE MUHTARI SEDAT ÜNVEREN: Ben 
Karagöçer Mahallesi muhtarıyım.23 Aralık 2019 gecesi tüm Adana’nın olumsuz etkilendiği 
şiddetli bir yağmur yağdı. Köyümüz sınırları içerisinde bulunan DSİ’ye ait kanalın 
içerisindeki su tahliyesi görevi gören pompalardan biri bozulunca, kanal etrafındaki tarım 
işçilerine ait çadırlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Bozuk pompanın tamiri için 
TEDAŞ’ı aradık ancak gelen TEDAŞ ekibi de etraf çamur olduğundan arızayı gideremedi, 
bizler daha sonra kendi imkanlarımla elektrikçi çağırıp, sorunu gidermeye çalıştık. 
Pompanın çalışmamasından dolayı birçok çadır su altında kaldı. Bizler kendi imkanlarımızla 
gece yarısı, çadırlarda bulunanları tahliye ettik. Ardından Kaymakamlığa ait yetkililer ve 
Jandarma ekipleri köye gelip, kanal etrafındaki tarım işçilerine ait çadırları söktüler. 
Ardından bizler Adana Valisi  ve Vali Yardımcısı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Valilik 
bizlere kanal etrafında bulunan çadırların hepsinin kaldırılacağını, tarım işçileri için daha 
uygun bir yer bulacaklarını ancak henüz bunun planlamasını yapmadıklarını aktardılar. 
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Yaşanan bu olaydan dolayı köyümüz sınırları içerisinde yaşayan ve tarım işçiliği yapan 
insanlar maddi ve manevi olarak zarar gördüler. Burada yaşayan tarım işçileri çok zor 
şartlarda yaşamaktalar. En azından bundan sonra daha insani ve sağlıklı bir yerde 
yaşamalarını istiyoruz. Yine köyümüz ve çevresinin tarım bölgesi olması sebebi ile burada 
yıllardır yaşayan ve tarım işçiliği yapan insanlara hem geçim kapısı olmakta, hem de 
köyümüze fayda sağlamaktadır. Bu yüzden tarım işçilerinin işlerinden edilmelerini değil, 
yaşam şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz. 

TARLA SAHİBİ AHMET: Ben uzun yıllardır bu köyde tarla sahibi olarak 
bulunmaktayım. Olay günü DSİ kanalındaki pompanın arızalanması nedeniyle kanalda 
yağışın da etkisiyle sular yükselmiş ve kanal kenarında bulunan çadırlar zarar görmüştür. 
Karataş Kaymakamlığınca çadırların kaldırılmasına karar verilmiş ve olay günü yaklaşık 25 
çadır kepçelerle ve jandarma eşliğinde kaldırılmıştır. Ancak; en önemli sorun çadırarı 
yerinden sökülen bu insanların bu kışın ortasında nereye gideceğidir. Buna dair yetkililer 
hiçbir şey söylemediler. Yıllardır devam eden bu soruna hiçbir yetkili kurum çözüm 
bulmuyor. İşçilerin buradan gönderilmesi hem işçiler  için hem de biz tarla sahipleri için 
ciddi bir sorun olacaktır. Çünkü bu işçiler buradan gönderilirse hiçbir tarla ekilmez ve ürün 
kaldıramayız. Başka bölgelerden işçi getirmemiz mümkün değildir. Bu insanlar 20-25 yıldır 
buradalar. Buradaki köylülerle bir aile gibi olmuşlardır. Yapılması gereken bu insanların 
sağlıklı bir ortamda barınabilecekleri yerler tahsis etmek ya da bulundukları kanal 
boylarının sağlıklı ve güvenli hale getirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESPİTLERİMİZ: 

1-Adana ili Karataş ilçesi Tuzla mevkii Karagöçer Köyü DSİ’ye ait sulama kanalı 
etrafında 20-25 yıldan beri yerleşik olarak tarım işçilerine ait 250’ye yakın çadırın 
bulunduğu, 
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2-Tarım işçilerinin çoğunun 90’lı yıllarda Güneydoğu’dan göç eden işçilerden 
oluştuğu, son yıllarda ise bölgeye Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak tarım işçisi 
olarak geldiği, 

 

3-Tarım işçilerinin günlük 65,00 TL’ye çalıştıkları, 5,00 TL sini elçilere verdikleri, 

4-Özellikle Suriyeli sığınmacılarının çocuklarının gittikleri köy okulunda Arapça bilen 
öğretmeninin olmadığı, ders müfredatının Suriyeli sığınmacı çocuklara uygun 
olmadığı, bu nedenle aldıkları eğitimin yetersiz olduğu, 

5-Tarım işçilerinin yeterli sağlık olanaklarından faydalanmadıkları, tarım işçilerine 
ve çocuklara yönelik düzenli sağlık taramasının yapılmadığı, 

6-Sağlıklı yaşam koşullarının bulunmadığı, yaşam alanının tamamen hijyenik bir 
ortamdan yoksun olduğu,  

7-Tarım işçilerinin tuvalet ihtiyaçlarını kanal kenarında yaptıkları ve hijyenik 
olmayan barakalarda karşıladıkları, 

8-DSİ’ye ait kanalın hayvan pislikleriyle dolu olduğu, etrafa koku saçtığı ve özelikle 
yaz aylarında aşırı sivrisinek yoğunluğu yaşandığı, 

9-DSİ’ye ait bu kanalın etrafının beton duvarlarla örülmediği ve güvenlik amaçlı 
istinad duvarının bulunmadığı, kanalın temizliğinin yapılmadığı, güvenlik amaçlı 
istinad duvarı ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle çocukların kanalda 
boğulma riskinin bulunduğu, 

10-DSİ’ye ait bu kanalın içindeki çöp, hayvan pisliği ve otların yaklaşık 2 km ileride 
bulunan denize döküldüğü, 

11- Çadırların bulunduğu bölgede zeminin toprak olduğu, çadırlar arasındaki ara tali 
yola betonarme veya mucur dökülmediği, bu nedenle çadırların etrafı ve yolların 
çamurdan yürünemeyecek halde olduğu ,araçların geçişte zorlandığı , etrafın 
çöplerden geçilmediği ve çöplerin toplanmadığı, Belediye hizmetlerinden hiçbir 
şekilde faydalanamadıkları,  

12- 23 aralık günü Karataş Kaymakamlığınca önceden haber verilmeksizin çadırların 
yerinden söküldüğü, çadırlar sökülmeden önce tarım işçilerinin nereye götürüleceği 
konusunda bir bilgilendirmenin yapılmadığı,  
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13-Tarım işçilerinin ekonomik nedenlerle başka bir yerde barınma imkanlarının 
olmadığı ve mülki amirler tarafından söylenen sözlere ve vaadlere inanmadıkları, 

14- Bahçe ve tarla sahiplerinin ekonomik gerekçeler ve ucuz iş gücü nedeniyle tarım 
işçilerinin bulundukları bölgeden başka yere gönderilmesini istemedikleri, İşçilerin 
bölgeden gönderilmesi halinde ciddi bir üretim ve ekonomik kaybın yaşanacağı,  

15- Mülki amirlerce yeni bir yer tahsisi yapılacağı, ancak; bu yeni yapılacak yerde 
tarım işçilerinin günlük süt ve diğer yiyecek gıda ihtiyaçlarını karşılayacak küçükbaş 
ve büyükbaş hayvan yetiştiremeyeceklerinin söylendiği, bu nedenle tarım işçilerinin 
bu durumu kabul etmedikleri, 

16- Tüm çadırların numaralandırıldığı, ortak su ve elektrik sayaçlarının olduğu, 
kullanımları oranında bedel ödedikleri, 

17- Karataş Kaymakamlığınca yıkılan yaklaşık 25 çadırın çoğunluğunun Suriyeli 
sığınmacılar, Iraklı göçmenler ve güneydoğudan gelen  tarım işçileri çadırları olduğu, 
eşyalarının çoğunun çamur içinde ve kullanılamaz halde olduğu, 

18- Çadırların aynı yerde kurulmasının zemin ve hava şartları nedeniyle mümkün 
olmadığı, çadırları sökülen yaklaşık 25 ailenin  barınacakları başka bir yer 
olmadığından köyü terk ettikleri,  

19- Tüm olumsuz yaşam koşullarına rağmen, çadırda yaşayan tarım işçilerinin 
ekonomik gerekçeler ve zorunluluk nedeniyle yerlerinden gönderilmemek için 
mevcut duruma itiraz etmedikleri ve mülki amirler aleyhine konuşmaktan 
çekindikleri,  

20- Çocukların gelişimine yönelik hiçbir sosyal ve kültürel faaliyetin bulunmadığı, 
Kadınların hem ev işleri hem de tarlalarda çalıştıkları 

Tarafımızdan tespit edilen hususlardır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Heyetimizce yukarıda tespit edilen hususlar, gözlemlerimiz  göz önünde 
bulundurulduğunda bahsi geçen bölgede “insanca yaşam koşullarının asgari ölçüde dahi “ 
bulunmadığı tespit edilmiştir. “Barınma hakkı, sağlık hakkı, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerden yararlanma hakkı, eğitim hakkı, kamu olanaklarından eşit derecede 
yararlanma hakkı vb.” bir çok haktan faydalanmadıkları açıktır. Son yaşanan olayda her ne 
kadar Mülki amirler tarafından “çadırların başka bir yere taşınacağı ve portatif evler 
yapılacağı gibi bir vaat yada iddia ortaya atılmış ise de, buna dair hiçbir girişimde 
bulunulmamış olup, ki; tarım işçilerinin de bu sorunun çözüleceğine dair inancıda 
bulunmamaktadır. Yine en önemli sorunlardan olan ve acilen çözülmesi gereken husus 
DSİ’ye ait kanalının etrafının betonarme ile istinat duvarı ile örülmesi, kanalın 
temizlenmesi, uyarı levhalarının bulunması, çadırların etrafının yollarının betonarme veya 
mucur ile geçiş yollarının düzeltilmesi, tuvalet kanalizasyon sisteminin yapılması, elektrik 
sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve arıtılmış su ihtiyacının karşılanması vb. hususların 
bu aşamada acil olarak yapılması gerekmektedir. Kamunun temel görevi; birey ve 
toplulukların kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalandırılması ve sağlıklı yaşam 
koşullarını oluşturmaktır. Bu temel görev göz önünde bulundurularak uzun vadede 
yukarıda belirttiğimiz tespitler ve  yerleşik , geçici tarım işçilerinin ihtiyaçları tespit edilerek 
alt ve üst yapısı yapılmış, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının bulunduğu sağlık ve eğitim 
alanlarının bulunduğu, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik olarak gerek 
Valilikçe gerekse Yerel yönetimlerce ( Belediye Başkanlıkları) ortak bir çalışma yürütülmesi 
gerekmektedir. İhtiyaçlar temelinde soruna kalıcı çözümler bulunmadığı takdirde veya geç 
kalındığında ciddi yaşamsal tehlike oluşturulacak sonuçlar ile karşı karşıya kalınması 
sözkonusudur. 01.01.2020 
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