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Çocuk işçiliği uluslararası literatürde, “çoğu kez 
çocukları, çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, 
potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel 
ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler” olarak 
tanımlanmaktadır.

Sanayi Devrimi ile başlayan pazar için üretim ya-
rışı, daha fazla üretim ve daha fazla kazanma hır-
sı, üretimde güvencesiz, örgütsüz ve düşük ücretle 
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TARIMIN HAYALET İŞÇİLERİ:
ÇOCUK İŞÇİLER

Urfa’dan Ordu’ya gelen çocuklar fındık hasadı için çalışıyor. 
Fotoğraf: hayatadestek.org / Kerem Yücel

çalışacak iş gücü arayışı ile birleşince çocuk emeği 
sömürüsü çağımızın önemli bir sorunu haline gel-
miştir.

2019 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rapo-
runa göre dünyada 73 milyonu tehlikeli işlerde ol-
mak üzere, 152 milyon çocuk işçi çalıştırılmaktadır. 
Tarım, hizmet ve sanayi sektörü çocukların en yo-
ğun emek sömürüsüne maruz kaldıkları alanlardır.



2

HDP TARIM BÜLTENİ EYLÜL-EKİM
2020 / SAYI: 09-10

 İzmir’in güney sınırındaki Kiraz ilçesine Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik 
tarım işçisi Nilgün Us, koronavirüs ile ilgili bir tedbir alamadıklarını ve 
günlük ücretlerinin az olduğunu ifade ediyor: “Sigortamız yok. Günde 10 
saat 80 TL’ye çalışıyoruz. Sabah 5:30- 6:00’da kalkıyoruz. Hazırlanıyoruz. 
Kahvaltımızı yapıyoruz. Tarlaya giriyoruz. Akşam saat 17:00’da paydos 
ediyoruz, bazen 17:30 oluyor” diyor.

Us, dayıbaşı ve elçi diye adlandırılan komisyoncuların kendilerine iş ayarla-
dıklarını ve işçi başına 10-15 TL kesinti yaptıklarını aktardı.

Hindistan’da Jawaharlal Nehru Stadyumu önünde bir inşaat projesinde 
ebeveynlerinin yakınında çalışan Hintli çocuklar 30.01.2010 ( Daniel Berehu-
lak / Getty Images)

Kendi tarım işletmesinde asgari yaşam standartlarının altında, 
az topraklı veya topraksız aileler ile kentlerdeki işsiz ve yoksul 
aileler geçimlerini sağlayabilmek ve hayatta kalabilmek ama-
cıyla, daha fazla tarımsal iş olanağı bulunan yörelere giderek 
mevsimlik işgücü olarak çalışmaktadırlar. Bu aileler, düzenli 
gelir getiren başka işleri olmadığı için, en kolay ulaşabildikle-
ri iş olan tarım işçiliğini yapmaktadırlar. Mevsimlik tarım işçisi 
aileler, sosyal destek yokluğunda ve yoksulluk döngüsünden 
kurtulamadığı için çocuklarını da yanlarında götürerek tarım 
işçisi olarak çalıştırmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu (2019) 
verilerine göre, mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri 79 
lira, erkek işçilerin ücretleri ise 94 lira olarak açıklanmıştır.

Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme’nin 1‘inci maddesine göre, 18 yaşına kadar her 
insan çocuktur. ILO’nun 87’inci Genel Konferansında kabul 
edilen “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Acil Eylem Sözleşmesi”ne göre 
çocuk ifadesi 18 yaşın altındaki herkesi kapsamaktadır.

Dünyada milyonlarca çocuk işçi; fiziksel, zihinsel, eğitsel, sos-
yal, duygusal ve kültürel gelişimlerine zarar veren işlerde ça-
lışmaktadır. Bu işler gerek uluslararası sözleşmelerle gerek ül-
kelerin kendi yasalarıyla çocukların çalışmasının yasak olduğu 
işlerdir.  ILO’nun 1973 tarih ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi, 
çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasını öngör-
mektedir. Bu sözleşme, 1999 tarihinde kabul edilen 182 sayılı 
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi 
ile pekiştirilmiştir. Bu sözleşme, çocuk işçiliğinin en kötü bi-
çimlerinin hemen sona erdirilmesine yönelik ivedi önlemlerin 
alınmasını öngörmektedir.

Fotoğraf: https://tr.euronews.com/2020/08/06/turkiye-nin-gorunmez-iscileri-
mevsimlik-tar-m-islerinde-cal-sanlar-n-hayat-mucadelesi

https://gazete.red/1-milyon-cocuk-tarikatlarin-elinde-2-milyon-cocuk-isci-483-
bin-cocuk-evliligi-var/

Asya Kıtası’nın kırsal bölgesinde  çalışan kadın çiftçi  pirinç elerken
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TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE TARIMDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Tarım sektörü özelinde düşünüldüğünde; yaşam koşulları, ça-
lışma koşulları ve eğitim/sağlık hizmetlerine ulaşım konusun-
da en dezavantajlı gruplar arasında bu sektörde çalışan çocuk-
lar yer almaktadır. Bu çocukların tarım sektöründe çalışmaya 
başlamalarında ailelerinin sosyoekonomik yapılarının önemi 
yadsınamaz. Özellikle kent yoksulu, az topraklı ve/veya toprak-
sız aileler geçimleri sağlayabilmek adına daha fazla tarımsal iş 
olanağı olan yörelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gitmek 
zorundadırlar. 

Türkiye’de çocuk işçi sayısı 850-900 bin civarında hesap edil-
mektedir. Bunların yarıya yakını, mevsimlik başkalarının tarla-
larında çalışan 250-300 bin ve ailesine yardım için kendi ara-
zilerinde çalışan 150-200 bin kadar çocuk hesap edildiğinde 
toplamda 400-500 bin çocuğun tarımda çalıştığı düşünül-
mektedir. Bu konuda kesin bir sayı bulunamamaktadır. Bunun 
nedeni kapsamlı bir çalışmanın yapılmasının güçlüğü olarak 
kabul edilebilmektedir.

Kaynak: http://www.ciftlikdergisi.com.tr/mevsimlik-tarimda-cocuk-is-
ciligi-uzerine/

Mevsimlik göçün bir parçası olan çocuklar gittikleri yerlerde tarımsal emeğin 
bir parçası olmak durumunda kalmaktadırlar. Çocukların bedensel, zihinsel 
ve ruhsal gelişimlerine uygun olmayan bu tarımsal işlerde Türkiye’de çalışan 
çocukların yaklaşık %50’si bulunmaktadır.

TÜİK işgücü Anketi 2018 Mart dönemi sonuçlarına göre Ta-
rımda çalışan 4 milyon 983 bin kişi vardır ve bunlar 2017 yı-
lındakinden (5 milyon 36 bin) azalmıştır. Tarımda çalışanların 
%81,2’si kayıt dışı çalışmaktadır. Bu tarımsal istihdamının en az 
%40’nı mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu kabul edilmek-
tedir. Bu durumda Türkiye’de yaklaşık olarak 2 milyon civarın-
da mevsimlik tarım işçisi varlığından söz edebiliriz. Mevsimlik 
göçleri sırasında aileler ekonomik ve sosyal zorunluluklar ne-
deniyle çocuklarını da yanlarında götürmektedirler.

Fotoğraf: https://tr.euronews.com/ 
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1- TARIM İŞÇİLİĞİNİN AĞIR İŞ OLMASI SORUNU

Mevsimlik tarım işçileri, Türkiye’nin değişik bölgelerin-
de pamuk, fındık, pirinç, narenciye, şeker pancarı, tü-
tün vb. ürünlerin tarımında çapa, hasat gibi ağır işler-
de yoğun olarak çalışmaktadır. Tarım sektöründeki bu 
işlerin ağır iş statüsünde değerlendirilmesinin nedeni 
şunlardır: 

Bu ağır işlerin çocuklar için çok daha tehlikeli olduğu 
açıktır. Tarım sektöründe çalışan çocuklar hem ağır iş-
lerde çalışmakta hem de ILO’nun belirlediği çalışma 
süresinin çok üzerinde, günlük 12 saati aşan süreler-
de haftada en az 72 saat, çalışmaktadırlar. Kız çocuk-

larında bu durum daha da vahim bir hal almaktadır. 
Tarlada çalışan kız çocukları aynı zamanda ev işlerinin 
sorumluluğu altında ezilmektedir. Bu çalışma saatleri 
çocuğun iradesi dışında; anne, baba ya da aracı kişile-
rin kararıyla belirlenmektedir.

Güneşin altında veya soğuk havalarda saatlerce çalışmak,

Güvenli olmayan alet ve makinelerle çalışmak, 

Tehlikeli kimyasallara maruz kalmak, 

Kişisel koruyucu olmaksızın çalışmak, 

Ağır yükler taşımak

Çevresel faktörlere (aşırı sıcak, toz, tehlikeli hayvanlar, zehirli bitkiler vb.) Karşı savunmasız kalmaktır.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice’ye çalışmaya gelen kız çocukları

https://ekmekvegul.net/gundem/yoksullugun-ve-savasin-yuku-cocuk-iscilerin-omzunda
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Yasalarla çocuk işçiliğinin önlenmesi adına çeşitli düzenleme-
ler yapılmıştır. Bunlar sırasıyla;

4857 Sayılı MADDE 71- (Değişik: 4/4/2015- 6645/ 38 md.) On 
beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. An-
cak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını ta-
mamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına deva-
mına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört 
yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve 
ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 
devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetle-
rinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin 
almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabi-
lecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psiko-
lojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 
Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin 
devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde iz-
lemesine zarar veremez.

On sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç 
işçiler bakımından yasak olan işler ile 
on beş yaşını tamamlamış, ancak 
on sekiz yaşını tamamlamamış 
genç işçilerin çalışmasına izin 
verilecek işler, on dört yaşını 
doldurmuş ve zorunlu ilköğ-
retim çağını tamamlamış 
çocukların çalıştırılabilecek-
leri hafif işler, on altı yaşını 
doldurmuş fakat onsekiz ya-
şını bitirmemiş genç işçilerin 
hangi çeşit işlerde çalıştırılabile-
cekleri ve çalışma koşulları Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle be-
lirlenir.(1) (2)

(Değişik: 4/4/2015- 6645/ 38 md.) Zorunlu ilköğretim çağını 
tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların ça-
lışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, 
kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve 
haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını ta-
mamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate ka-
dar artırılabilir.

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim 
dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak 
üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Oku-
lun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dör-
düncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. (3)

(Ek: 4/4/2015- 6645/ 38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyet-
lerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma 
izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve 
dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin öden-
mesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlı-
ğı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde soğan hasadında çalışan ve ailelerine yardım 
eden çocuklar (AA/ 6.10.2020)

https://www.trthaber.com/foto-galeri/tarlalarda-buyuyen-cocuklar/29355/
sayfa-1.html

2- TARIM İŞÇİLİĞİNDE YASAL DÜZENLEMELERİN UYGULANMAMASI
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4857 sayılı kanunda söz edilen ve ağır tarım işlerinde çalıştı-
rılan çocukların çoğunluğu Türkiye’nin de imzaladığı ILO söz-
leşmesine göre işgücüne katılmaması gereken 15 yaş altındaki 
çocuklardan oluşmaktadır. 

2012 yılında hazırlanan “Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve 
Toplumsal Duyarlılık” raporuna göre tarım sektöründe çocuk-
ların işgücüne katılım yaş ortalaması; erkek çocuklarında 9,2 
iken kız çocuklarında ise 9,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ta-
rım işçisi olan çocukların gelirleri hane halkının ortak parası 
olarak kabul edilip çocuğun masrafları özelinde kullanılma-
maktadır. Bu çocuklar, özellikle Kürt illerinde yaşayan kırsal 
veya kentli eğitim çağındaki çocuklardır. 

 “Hayata Destek Derneği’nin (2014) 168 mevsimlik tarım işçisi 
hane halkı ile yaptığı 1.353 kişinin verisini içeren araştırmada, 
bu hanelerde yaşayan çocukların büyük oranlarda tarlalarda, 

Tarlalarda ailelerine yardım etmek zorunda olan ve Covid-19 salgını döne-
minde Sivas’a patates hasadına gelen tarım işçisi çocuklar, çadırda eğitim 
almak durumunda kalıyor. (16.10.2020)

httpwww.bizimsivas.com.trhaberders_zili_bu_kez_tarlada_caldi-26369.html

3- EĞİTİM SORUNU

bahçelerde çalıştığı tespit edilmiştir. 5-11 yaş grubundaki ço-
cukların %35’i tarlada çalışırken, bu oran 12-15 yaş grubunda 
%78’e, 16-18 yaş grubunda ise %85’e çıkmaktadır. Mevsimlik 
gezici tarım göçüne katılan çocukların, tarlada çalışsın ya da 
çalışmasın, çok büyük bir kısmının eğitim yaşamları kesintiye 
uğramaktadır. Hayata Destek Derneği’nin araştırması göster-
mektedir ki, tarlada, bahçede çalışan çocukların eğitim hayat-
ları açısından yüksek oranda okulu terk etme ve devamsızlık 
söz konusudur. Tarlada çalışan çocukların (18 yaş ve altı) %50’si 
eğitimini terk etmiştir ve bu oran tarlada çalışmayan çocuklar 
için bile %21’dir. Tarlada çalışan ve eğitimlerine devam eden 
çocukların %57’si okuluna düzenli devam edemiyorken, bu 
oran çalışmayan çocuklar arasında %43’tür.”  

http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/
Virus%20mu%20yoksulluk%20mu.pdf
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Covid-19 sürecinde eğitim ve öğretimde uzaktan online eği-
time geçilmesi mevsimlik tarım işçisi çocukların içinde bulun-
duğu vahim durumu daha belirgi hale getirmiştir. Uzaktan 
eğitime geçilmesi ile bir dijital eğitim platformu olan EBA ‘dan 
yararlanabilmek; televizyon, tablet/bilgisayar ve internet bağ-
lantısına sahip olmayı gerektirirken, tarım sektöründe çalışan 
çocuklar gerekli alt yapı ve donanımdan yoksun oldukları hal-
de bu çocuklar Millî Eğitim Bakanlığı eliyle yok sayılmıştır. Her 
bireye eğitim hakkına erişimi sağlayacak koşulları sunmakla 
mükellef olan iktidar ve Mili Eğitim Bakanlığı çadırlara ne elekt-
rik ne internet ne de bilgisayar desteği sağlamıştır. Bu nedenle 
tarımsal iş gücünün parçası olan bu çocuklar eğitim hayatın-
dan iktidar eliyle dışlanmıştır.  Eğitimin toplumsal katmanlar 
arasında dikey hareketliliği ve geçişliliği sağlama iddiası karşı-
lıksız kalmıştır. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, tarım sek-
töründe çalışan çocuklara başka bir gelecek imkânı sunmayan 
bu yaklaşım nedeniyle tarım işçilerinin çocukları yine tarım 
işçisi olmaya mahkûm edilmiştir.

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, mevsimlik 
tarım çocuk işçileri ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında; çocuk 
işçiliğini meşrulaştıran “Yaz tatili kitaplarını, bir salkım doma-
tesle takas ettik. Öğretmenlerimizden, müdürlerimizden bir ri-
cam var: Yolunuzu tarlalara düşürün bu yaz. Çocuklara kitabını 
verin, sohbetinizi verin lütfen.” şeklinde bir tweet atmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çocuk işçiliğine karşı çıkması 
ve bu çocukların yeri okuldur demesi beklenirken Bakan, bu 
çocukları twitter’a adeta malzeme yapmıştır.

Sosyal devlet anlayışıyla AKP hükümetinin bu çocuklara eği-
timden sağlığa bütün olanakları seferber etmesi gerekirken 
çocuklar ucuz iş gücü olarak görülmektedir. Bu örnek, AKP’nin 
her konuda olduğu gibi sermayeyi önceleyen, sermayenin 
daha çok kazanması için çocukların tarlada çalışmasını dahi 
meşru ve normal gören bir anlayıştan başka bir şey değildir.

Diğer yandan TÜİK’in 2019 yılı Çocuk İşgücü An-
keti’nde çalışan çocuk sayıları gerçeği yansıtma-
maktadır. Bu anketin yapıldığı zaman ve değer-
lendirmeye alınan veriler incelendiğinde çocuk 
işçiliğinin ve çalışma yaşamındaki çocukların 
gerçek durumları gizlenmeye ve kamuoyunun 
dikkatinden saklanmaya çalışıldığı görülmekte-
dir.

2019 yılı TÜİK Çocuk İşgücü Anketi Ekim- Aralık 
döneminde yapılmıştır. Ekim –Aralık dönemi ta-
rımsal faaliyetlerin en aza indiği ve eğitim –öğ-
retim dönemin başlaması nedeniyle mevsimlik 
tarım işçilerinin kendi yaşadıkları yere geri dön-
düğü zamanı kapsamaktadır. Tarımsal faaliyet-
lerde çalışan çocuklarla ilgili veriler, çocukların 
tarlada ağırlıklı olarak çalıştığı bahar ve yaz dö-
nemlerinde toplanmadığı için, bu veriler gerçeği 
yansıtmamaktadır.

3- EĞİTİM SORUNU

Fotoğraf: twitter.com

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarlada çocuk işçilerle
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 Yılın 4 ile 7 ayı arasındaki süreyi, yaşadıkları yerlerin uzağın-
da, çadırlarda geçiren çocukların temel sağlık hizmetinden de 
uzak kaldığı bir gerçektir. Tarımsal üretimin bir parçası olan ço-
cukların sağlıklı koşullardan uzak bir hayat sürmelerinin sonu-
cu olarak çeşitli hastalıklarla mücadele ettikleri bilinmektedir. 
Bunun yanı sıra, kız ve erkek çocukları arasında ayrımcı bir tu-
tumun olduğu ortadadır. Kız çocuklarının bulaşıcı hastalıklara 
karşı aşılanma oranı %12 iken erkek çocuklarının bulaşıcı has-
talıklara karşı aşılanma oranı %52’dir. Aynı zamanda, çocukla-
rın ruh sağlığı; uzun çalışma saatleri, monotizm, yetersiz uyku, 
eğitimden uzak kalma ve yetersiz oyun zamanı  gibi neden-
lerle olumsuz etkilenmektedir. Olumsuz etkilere maruz kalan 
bu çocuklar kendilerini yorgun, kayıtsız, bezgin, içe dönük ve 
değersiz hissetmektedirler.

Tarlada çalışan çocukların ruh sağlıklarını korumak adına al-

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda sağlık şöyle tanımlanmıştır:

Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.

4- SAĞLIK SORUNU

27 Haziran 2020 ‘de Konya Yunak’ta mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 
aracın trafik kazası yapmış, meydana gelen kazada 2’si çocuk 7 mevsimlik 
tarım işçisi yaşamını yitirmiştir.

httpsdokuz8haber.netemekdunyasikonyada-tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-ve-
tir-carpisti-6-kisi-oldu

maları gereken psikolojik destek hizmeti ulaşılması imkânsız 
bir noktadadır. 

Aynı zamanda, akran kaynaşması, uyku düzeninin sağlanma-
sı, yetersiz oyun zamanının önüne geçilmesi vb. çalışmalarla 
çocukların duygusal ve ruhsal gelişimlerini tamamlamaları ih-
tiyacında da artış olmuştur.

Mevsimlik çocuk tarım işçileri tehlikeli olan çalışma şartları ya-
nında trafik kazası, su kanalında boğulma, tarım ilacı zehirlen-
mesi vb. iş kazlarına da maruz kalmaktadırlar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’ne göre 2020’nin ilk 8 
ayında iş cinayetleri en çok tarım, inşaat, ticaret/büro, sağlık, 
taşımacılık, metal, belediye/genel işler ve tekstil işkollarında 
gerçekleşti, en az en az 1.306 işçi öldü. Temmuz ayında en az 
164 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 164 kişinin ara-
sında tarım ve metal iş kolunda çalışan 7 çocuk işçi vardı.
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Temel olarak devletin güvenlikçi politikaları sonucu  kendi 
topraklarından kopartılan yüzbinlerce tarım emekçisi kendi 
yaşam alanlarının dışına sürülerek, hiç bilmedikleri coğrafya-
lara, bilmedikleri kültürlerin ortasına atılarak her türlü şiddete 
maruz kalmaktadırlar.  

Mevsimlik tarım işçileri göç ettikleri yerlerde, genelde yerleşik 
halktan uzak alanlara yerleşmektedirler.  Yöre halkı ile mevsim-
lik işçiler arasında görünmeyen bir iletişim duvarı oluşmakta-
dır. Bu duvarı ören olgu ise sistemin tekçi ve ötekileştirici politi-
kalarıdır. Bütün bu politikaların getirdiği sonuç ise son yıllarda 
gittikçe artan ve olağan hale gelen linç kültürüdür. Özellikle 
son yıllarda “milli hisler”i gerekçe gösteren herkes, kendisini 

5- DEVLET POLİTİKASI

Mardin Mazıdağı’ndan Sakarya’ya giden 16 fındık işçisi, 5 Eylül’de işveren ve 
köylülerin saldırısına uğradı. Fındık işçileri, saldırı sonrası memleketlerine 
dönmek zorunda kaldı. 

Saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, 

olaydan önce işverenle aralarında bir sorun 

olmadığını, çalıştıkları fındık bahçesinde 

girdikleri sırada kendilerine hitaben “köpek 

sürüsü” denilerek hakarette bulunulduğunu, 

bunun üzerine bahçeden çıktıklarını, 

bahçeden çıktıkları sırada ise “Siz burayı 

memleketiniz mi sandınız, burası bizim” 

şeklinde tehdit edildiklerini ve sopalarla 

kendilerine saldırıda bulunulduğunu söyledi. 

Satın aldığımız her tarımsal üründe

ve soframıza koyduğumuz her besinde,

insan onuruna yakışmayan koşullarda çalışan

çocukların emeği vardır!

mezopotamyajansi.com

devlet otoritesi gibi görüp, suçlu gördüğü kişilere saldırmayı 
meşru hale getirmektedir. 

İşçilerin çalışmak için gittikleri yerlerdeki halkın, çeşitli pro-
vokasyonlarla, çoğunluğu Kürt   işçilerden oluşan mevsimlik 
tarım işçilerine ırkçı saldırılarda bulunması, Türkiye’nin acı ger-
çeklerinden biri olarak sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu saldırı-
lardan en çok etkilenenler ise yine çocuklar olmaktadır. 

Çocuklar, daha hayatın başında, kendilerini bu linç kültürünün 
ve ötekileştirme halinin içinde bulmaktadır. Gerekli eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanamayan tarım işçisi ço-
cuklar kötü çalışma koşulları, düşük ücret ve sosyal güvence-
den yoksun kalmak gibi problemlerle büyümektedir.
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 Æ Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının 
eğitimlerine devam edebileceği gezici eğitim 
merkezleri oluşturulmalıdır.

 Æ Okul öncesi eğitim veren merkezlerin, ta-
rım işçilerinin çoğunlukta olduğu bölgelerde 
yaygınlaştırılarak eğitimde fırsat eşitliği sağ-
lanmalıdır. Bu çerçevede, uzaktan eğitim için 
mevsimlik tarım işçisi ailelere ücretsiz elektrik 
verilmesi, internet bağlantısı sağlanması ve 
okul çağındaki çocuklara da tablet/bilgisayar 
dağıtılması gerekmektedir.

 Æ Çocukların öğrenme kayıplarının telafi edil-
mesine yönelik programlar oluşturulmalı ve 
ivedilikle devreye sokulmalıdır.

 Æ Ailelere eğitim danışmanlığı hizmeti sağ-
lanmalıdır.

 Æ Kız çocuklarının her türlü imkândan daha az 
yararlanabildiği göz önünde bulundurularak 
cinsiyete duyarlı stratejiler geliştirilmelidir.

 Æ Bulaşıcı hastalıklara karşı başta çocuklar 
olmak üzere göçün parçası olan herkesin aşı-
lanması ve düzenli şekilde sağlık taramalarının 
yapılması gerekmektedir.

 Æ Çocukların ağır işlerde, ucuz iş gücü olarak 
kullanılmasının önüne geçilmesi için var olan 
yasal düzenlemeler ivedilikle uygulanmalıdır.

 Æ Çocukların ruh sağlığı göz önünde bulun-
durularak psikologlar ve çocuk gelişimi uz-
manları desteğinde çalışmalar yürütülmelidir.

HDP NE DİYOR

HDP Genel Merkez
Adres: Barbaros Mah. Büklüm Cad. No: 117 06680
Çankaya/Ankara 

@HDPgenelmerkezi
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