
PROGRAM AMAÇLARI VE FAALİYETLER

UNICEF ve Kalkınma Atölyesi, beraber yürüttüğü Çocuk İşçiliği Mücadele Programını (2021-2022) son yıllarda 
çocuk işçiliği özelinde elde ettikleri başarılı sonuçlar üzerine inşa etmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2019-
2020 yılları arasında, bu işbirliğinde yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) çocuk 
işçiliği ile mücadele ve izlemeye yönelik faaliyetlerini destekleme odağında yürütülmüştür. Bu çerçevede yürütülen 
Program, sivil toplum, kamu ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği açısından örnek sonuçlar ortaya 
koymuştur. Kamu kurumları işbaşı eğitimleri ile desteklenmiş, İl Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ile ortak 
katılımlı bir yöntemle mevcut durum analizleri ve uygulama programları hazırlanmıştır.

Program, aşağıdaki 3 bileşen temelinde uygulanacaktır. 

• Özel sektör, kamu kurumları ve STK’ların çeşitli sektörlerdeki çocuk işçiliği ile mücadele etmesi,

• Afetlerde / acil durumlarda çocuk işçiliği riski altındaki çocukların korunmasını desteklemek için araçlar 
geliştirilmesi ve bu araçların yaygınlaştırılması,

• Çocuk işçiliğiyle mücadelede ulusal çalışmalara katkı sağlamak ve çalışmaları geliştirmek amacıyla kanıt 
oluşturulması.

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 an-
tropoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, politika, biyoloji ve ormancılık gibi farklı alanlarda uzman profesyoneller tarafından 3 Kasım 2004 
yılında kooperatif olarak örgütlenmiştir. Bilindiği üzere sosyal kalkınma alanında kooperatif tarzı örgütlenme Türkiye’de ve de dünyada 
yaygın bir örgütlenme biçimi değildir. Atölye’nin kooperatif şeklinde örgütlenmesinin başlıca nedeni dayanışma, birlikte üretme ve sosyal 
kalkınma alanına yeni fikirlerle katkıda bulunmaktır. Ayrıca sosyal kalkınma çalışmalarının farklı alanlarında çok ortaklı aktif bir aktör 
haline gelmek ve ortakların sürece demokratik katılımını sağlamaktır. Kalkınma Atölyesi, Türkiye’de kalkınmaya destek vermek ve her 
ölçekteki projelerin sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kâr amaçsız bir kooperatiftir. 
Kalkınma Atölyesi, ayrıca sivil toplum örgütlerinin ve üretici birliklerinin yönetişim, sosyal kalkınma, eğitim, çocuk ve gençlik alanların-
da kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi dâhilinde programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Atölye’nin güçlü olduğu alanlar yerel 
kalkınma programları ve projelerin geliştirilmesi, araştırma ve kapasite geliştirme çalışmaları, gençler için kooperatifçilik hareketi, arıcılık, 
mevsimlik işçi göçü ve çocuk işçiliğidir.

GENEL AMAÇLAR

•  Çocuk işçiliğiyle mücadele 

•  Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması 

•  Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

•  Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet dengeli kalkınma 

•  Bölgesel ve uluslararası kalkınma işbirliklerinin geliştirilmesi 

•  Sürdürülebilir kalkınma modellerinin tasarlanması ve uygulanması

İLKELER

•  Yoksulluk ve yoksunlukla mücadele

•  Demokratik katılım

•  Sürdürülebilirlik, tekrarlanabilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik

•  Dezavantajlı gruplarla çalışma

•  Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet

•  Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine odaklanma

•  Çocuk güvenliği ve cinsel sömürü ve istismardan korunma

Kalkınma Atölyesi Bilim, Kültür, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim ve İşletme Kooperatifi 
Çankaya Mah. Üsküp Cad. 16/14 Çankaya-Ankara 
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*TÜİK (2020, Mart). Çocuk İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. 
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160 milyon çalışan çocuktan 97 milyonu 
oğlan çocuğu.

69 milyon çocuk (neredeyse çalışan 
çocukların yarısı) tehlikeli işlerde 
çalışıyor.

TÜİK (2019) Çocuk İşgücü Anketi*
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Çocuk işçiliği, ortadan kaldırılmak adına çeşitli yasal ve pratik önlemler 
alınmasına rağmen, Türkiye’de kalıcı bir sorun olmuştur. Genellikle; yoksulluk, 
sosyal normlar, iş uygulamaları ya da sosyal koruma ve eğitim hizmetlerindeki 
eksiklikler üzerinden açıklanmaktadır. Hane halkı gelirine katkıda bulunması 
için çocuklara bel bağlamak zorunda kalmış, çaresiz, düşük gelirli haneler ve 
meslek öğrenmek ve/ veya para kazanmak adına erken yaşlarda çalışmaya 
başlayan çocuklar; bazı sosyal normlar çerçevesinde gerekçelendirilerek 
normalize edilebilmektedir. Yoksulluk ve sosyal normların yarattığı ihtiyaçlar 
etrafında gelişen kayıt dışı iş ve kayıt dışı sektörler, çeşitli işletmelerde 
çocuk işçiliğine yol açabilmektedir.

Özel sektör aktörleri çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması 
anlamında hayati bir rol üstlenebilir. Diğer yandan, iş dünyasının çocuk işçiliğine olan 
talebinin yok sayılamayacağı bir gerçektir. Tarım, imalat ve perakende dahil olmak 
üzere, tedarik zincirlerinin tüm aşamalarında çocuk işçiliği ile karşılaşmak mümkündür. 
Şirketler, kendi iş çevrelerinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasından sorumludur. 
Son yıllarda, tüketicinin taleplerini karşılarken etik tedarik zincirine de bağlı kalabilmek 
için çabalayan ve sosyal sorumluluk adına düzenlemeler yapan şirketlerin sayısı 
artmıştır. İşletmeleri insan hakları üzerindeki etkilerinden sorumlu tutmayı amaçlayan 
yasal düzenlemelerdeki artışa istinaden daha fazla ülke, durum tespiti ve önleme 
çalışmaları uygulamaya koymaktadır. Avrupa Birliği’nin 10 Mart 2021’de yayınladığı 
mevzuata istinaden, Avrupa Parlamentosu, şirketleri değer zincirleri dahilinde çevre 
ve insan hakları konularında kurumsal durum tespiti yapmaya zorlayacak yeni AB 
yasalarını büyük çoğunluğun oyu ile kabul etmiştir.  Bu gelişme, etkili Çevresel, Sosyal 
ve Kurumsal Yönetişim (ESG) girişimlerinin önünü açmış ve sorumlu iş davranışı için 
bir standart belirlemiştir.

ILO Çocuk İşçiliği Raporu 2020**

5-17 yaş arasında
toplam 16 milyon 457 bin çocuk

Tarım 
sektöründe 

çalışan çocuk 

% 30,8 % 23,7

% 45,5

15-17 yaş arası çalışan çocuk

12-14 yaş arası çalışan çocuk

5-11 yaş arası çalışan çocuk

%15,9

% 4,4

%79,7

Çocukların 
İstihdam Oranı 

(720 bin çocuk)

573.840 çalışan çocuk% 4,37
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31.680 ça
lışa

n ço
cuk

114.480 çalışan çocuk

Küresel düzeyde 160 milyon çocuk 
çalışıyor.

160 milyon çalışan çocuktan 63 
milyonu kız çocuğu.

160 
milyon

97 
milyon
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milyon
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sektöründe 

çalışan çocuk 

Hizmet 
sektöründe 

çalışan çocuk 

720 bin 
çalışan 
çocuk
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