Bu proje, Hollanda Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile Kalkınma Atölyesi tarafından uygulanmaktadır.

HAKKIMIZDA
Sosyal kalkınma alanında program ve projeler gerçekleştirmek isteyen bir grup genç, ulusal ve uluslararası
kalkınma çabalarına destek vermek ve bu sürecin bir
parçası olmak için 2003 yılında Kalkınma Atölyesi Çalışma Grubu’nu kurmuştur. Kalkınma Atölyesi, sosyal
antropoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, politika, biyoloji ve ormancılık gibi farklı alanlarda uzman profesyoneller tarafından 3 Kasım 2004 yılında kooperatif çatısı
olarak örgütlenmiştir.
Atölye’nin kooperatif şeklinde örgütlenmesinin başlıca
nedenleri, dayanışma, birlikte üretme ve yeni fikirlerle
sosyal kalkınma alanına katkıda bulunmak, sosyal kalkınma çalışmalarının farklı alanlarında çok ortaklı aktif
bir aktör haline gelmek ve ortakların ve gönüllülerin bu
sürece demokratik katılımını sağlamaktır.
Kalkınma Atölyesi, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde
kalkınmaya destek vermek ve her ölçekteki projelerin
sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına katkı
sağlamak amacıyla kurulmuş kâr amaçsız bir kooperatiftir.
ÇALIŞMA ALANLARI
• Çocuk işçiliği ile mücadele
• Mevsimlik işçi göçü
• Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve
toplumsal cinsiyet dengeli kalkınma
• Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması
• Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi
• Bölgesel ve uluslararası kalkınma iş birliklerinin geliştirilmesi
• Sürdürülebilir kalkınma modellerinin tasarlanması
ve uygulanması
Kalkınma Atölyesi hakkında detaylı bilgi için:
www.kalkinmaatolyesi.org

Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi
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PROJENİN AMACI VE BEKLENEN SONUÇLARI
Bu projenin amacı, Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğinin önlenmesinde yasal ve idari yapı
içerisindeki boşlukların tespit edilmesi ve bu boşluklar ile çocukların maruz kaldığı riskler ışığında alınması
gereken tedbirler belirlenerek ilgili taraflara yönelik etkin bir savunu çalışması yürütülmesidir.
Bu çalışmaların yürütülmesi için, Türkiye’de çocukların mevsimlik gezici tarım işçisi olarak en çok çalıştırıldığı
iki bölge ve üç ürün belirlenmiştir. Buna göre proje; fındık, pamuk ve narenciye hasadına odaklanarak, Ordu ve
Adana illerinde yürütülecektir. Projenin savunu çalışmaları ise dört ilde gerçekleştirilecektir: Ankara, İstanbul,
Ordu, Adana.

Mevsimlik tarım
işlerinde çalışan çocuk
sayısı tam olarak
bilinmemekle beraber,
TÜİK verilerine (2012)
göre en az 400 bin
çocuk tarım işlerinde
çalıştırılmaktadır.

Proje İlleri
İstanbul

Ordu
Ankara

Adana

ARKA PLAN
Türkiye’de yürürlükte olan İş Kanunu’na göre, 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. 15-18 yaş
arasındaki çocuklar ise eğitimlerine engel olmayacak, sağlık ve güvenliklerinin tam olarak güvence altına alındığı işlerde çalışabilirler. Mevsimlik gezici tarım işçiliği ise, bu güvenceler sağlanamadığından, ‘en kötü biçimdeki
çocuk işçiliği’ türlerinden biri olarak tanımlanmış ve 2001 yılında ILO’nun 182 no’lu Sözleşmesi’nin Türkiye
tarafından kabulü ile bu alanda asgari çalışma yaşı 18 olarak belirlenmiştir.
Ancak, çocuk işçiliği halen birçok sektörde varlığını sürdürmekte, hatta son yıllarda Türkiye’ye yönelen göçlerle
beraber bu sorunun daha da ağırlaştığı gözlemlenmektedir. Çocuk işçiliğinin en yaygın yaşandığı sektörlerin
başında tarım sektörü gelmektedir. Mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocuk sayısı tam olarak bilinmemekle
beraber, TÜİK verilerine (2012) göre en az 400 bin çocuk tarım işlerinde çalıştırılmaktadır.
Bu sorunun altında yatan temel nedenler arasında aşağıdakiler sayılabilir:
• Mevcut mevzuat tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda etkisiz kalmaktadır.
• Tarımda çocuk işçiliğini önlemekten sorumlu kurumlar işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir.
• Tarım işlerinde çalışan çocukların maruz kaldıkları riskler tam olarak (yaş gruplarına ve ürüne göre) analiz
edilmediği için kültürel kabuller ve geleneksel pratikler ile mücadelede başarılı olunamamaktadır.

PROJE FAALİYETLERİ
VE SONUÇLARI
• Mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mevcut yasal altyapının boşluk analizi
yapılacak ve raporlandırılacaktır.
• Mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğinin önlenmesinden sorumlu kurumların kapasite ve uygulamalarına yönelik boşluk analizi yapılacak ve raporlandırılacaktır.
• Mevsimlik tarımsal üretimde çalışan çocukların maruz kaldıkları riskler ürün bazlı olarak yaş gruplarına göre
analiz edilecek ve raporlandırılacaktır.
• Mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğinin önlenmesine ve belirlenen boşlukların giderilmesine yönelik
öneriler oluşturulacak ve merkezi ve yerel düzeyde savunu çalışmaları yürütülecektir.
Raporların hazırlanmasında, Ordu ve Adana’daki ilgili tüm tarafların görüşleri dikkate alınacaktır.

