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1. GİRİŞ 

Mevsimlik tarım işinde çalışan işçilerin çalışma koşulları ile sosyal, kültürel, sağlık  

ve eğitimsel gereksinimlerinin; bu alanda çözüm, destek ve iyileşme bekleyen önemli 

hususlar olduğu bilinmektedir. Mevsimlik tarımda çalışan aile ve gruplar bir ay ile 

altı aylık sürelerle, ülkenin birçok il ve bölgesinde çok çeşitli tarım ürününün ekim, 

çapa ve hasadında çalışmak için göçer bir hayat sürmektedir. Bu çalışma biçimi, 

özellikle on altı yaşından küçük çocukların fiziksel, psiko – sosyal ve kültürel 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte, çoğu zaman eğitim hayatlarını sekteye 

uğratmaktadır. Göçer hayatın yanı sıra çocuğun yetişkinlerle birlikte bahçe veya 

tarlada aktif olarak çalışıyor olması, bu sorunların pekişmesine ve gelişimini 

sürdürmek için ihtiyaç duyduğu tüm unsurlardan neredeyse yoksun kalmasına yol 

açmaktadır.  

Fındık ürünü özelinde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda işçi, aracı ve bahçe 

sahibi açısından tespit edilen bazı önemli hususlar şunlardır: 

1. Fındık Türkiye açısından çok büyük bir ekonomik değerdir. Fındık ürününü 

etkileyen, bu üründen etkilenen ve birbiriyle etkileşim içinde olan ulusal ve 

uluslararası düzeyde birçok aktör bulunmaktadır. Bu aktörler içinde en 

dezavantajlı konumda bulunan şüphesiz mevsimlik tarımda çalışan aileler, en 

büyük zararı gören ise çocuklardır. Aileler daha fazla gelir elde etmek, tarım iş 

aracısı iş bağlantısını sürdürmek ve bahçe sahibi ise ürününü en kısa sürede 

toplatabilmek için çocukların mevsimlik tarımda çalışmasına sessiz 

kalabilmektedir.  

2. On altı yaşından küçük çocukların tarımda çalışmasının yasak olduğu; aile, aracı 

ve bahçe sahibi tarafından bilinmekte; ancak göz ardı edilmektedir.   
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3. Ekonomik yoksunluk, yetişkinlerin düzenli bir iş ve gelirlerinin olmaması 

çocuğun çalışmasının en önemli sebebidir.  

4. Özellikle uzun süreli çalışma döngüsü olan ailelerin çocuklarının eğitimden 

kopuşu çok daha kolay olmaktadır.   

5. Çok sayıda ailenin uzun süreli hareketliliği nedeniyle genelde ailelerin, özelde 

çocukların sağlıklı bir şekilde takip edilmesi mümkün olamamaktadır.  

6. 10 ile 800 kişilik grupları koordine eden tarım iş aracılarının işçilerle ilgili 

düzenli bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda tarım 

aracılarının sadece %23,4’ünün aracı belgesine sahip oldukları bunların da 

yarısından fazlasının belgelerini yenilemedikleri, özellikle fındık tarımının 

yapıldığı iller olan Ordu, Giresun, Sakarya ve Düzce illerinde tarım aracısı 

belgesine sahip aracı bulunmadığı rapor edilmiştir.1  Bu durum işçilerle ilgili 

sağlıklı bilgi elde edilmesini önleyen unsurlardan biridir. Aynı şekilde, tarım iş 

aracıları ile ilgili olarak da sağlıklı işleyen bir kayıt sistemi yoktur. Tarım İş 

Aracılığı Yönetmeliği ve ekleri bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla 

hazırlanmış olmakla birlikte, uygulamada yaygınlaşması için yoğun çaba 

gösterilmesi, aracılar ve bahçe sahipleri öncelikli olmak üzere kapsamlı 

bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Mevsimlik tarım işinde tarım iş aracıları, kilit pozisyondaki kişilerdir. Tarım iş 

aracısı, üretici ile mevsimlik tarım işçisi arasında iş bağlantısı kuran, bunun 

karşılığında işçiden veya işverenden belli bir miktar ücret alan kişidir. Kendilerini 

“Dayıbaşı” olarak tanımlayan aracılar; başında “Çavuş” bulunan birden fazla işçi 

grubunu sevk ve idare etmekte, işçi sayıları 40 ile 1000 kişi arasında 

değişebilmektedir. Çavuş, hasat dönemi öncesinde veya sırasında dayıbaşı ile irtibata 

geçerek iş bağlantısı talep etmekte ve genelde tüm hasat dönemi boyunca dayıbaşı 

                                                 

Yıldırak ve ark. 2011 
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tarafından bağlantı sağlanan bahçelerde çalışmaktadır. Bazı işçi grupları ise herhangi 

bir dayıbaşına bağlı olmadan, bir çavuş koordinasyonunda kendi iş bağlantılarını 

kurarak çalışmaktadır. Bu gruplarda işçi sayıları 10 ilâ 20 kişi arasında 

olabilmektedir.  

Bu iki grup arasındaki en önemli fark, “Dayıbaşı” nın iş bağlantısı kurması sebebiyle 

işçinin günlük ücretinden belli oranda (% 5 - 10) kesinti yapması, “Çavuş” un ise 

ücretini doğrudan işverenden (tarla / bahçe sahibi) almasıdır.  

 

Dayıbaşı ve çavuşlar arasında işçi seçimi açısından da önemli bir fark bulunmaktadır. 

Çavuşların işçi grupları aile, akraba ve komşulardan oluşuyorken; dayıbaşları akraba 

ve tanıdıkları kişilere ek olarak aynı veya farklı illerden tanımadıkları kişileri de işçi 

gruplarına dâhil etmektedirler.  

 

Sözlü olarak yapılan iş anlaşmalarında aracı, iş bağlantısı kurma, ücret garantisi 

sağlama, kalacak yer temin etme gibi sorumlulukları üstlenmektedir.  

“Tarım İş Aracıları Yönetmeliği” tarım iş aracısının kim olduğu, bu işin 

yapılabilmesi için gerekli iznin alınma koşulları, aracıların çalışma ve denetim 

şekilleri, mevsimlik tarım işçisi, aracı ve işveren arasındaki ilişkinin ne şekilde 

düzenleneceği gibi konuları hükme bağlamıştır. Yönetmelik, tarım iş aracısını 

“Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yapmak üzere kurumca izin verilen 

gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlamıştır. Tarım iş aracılarının kayıt altına 

alınma görevi Türkiye İş Kurumu'na aittir. Ancak mevsimlik tarım işinin geçici 

süreli olması, çok geniş bir alanda gerçekleşmesi, kayıt dışı çalışmanın yaygın 

olması, yeterli bilgilendirmenin olmaması gibi sebeplerle aracıların kayıt altına 

alınması istenen seviyede gerçekleşememiştir.  

Mevsimlik tarımda faaliyet gösteren işçi ve aracıların kayıt altına alınması;  
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a) İşçi ve aracı özelinde ekonomik hakların korunması, yaşam ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesine, 

b) Ülke ekonomisi açısından kayıt dışılığın kademeli olarak ortadan kaldırmasına,  

c) Çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal gereksinimler konusunda politikalar 

geliştirilmesine, 

d) Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla sürdürülen 

çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır.  

Belgeli çalışmanın avantajları konusunda gerçekleştirilecek bilgilendirme 

çalışmaları, tarım iş aracıları üzerinde kayıtlı çalışmaya yönelik bir motivasyon 

yaratarak bu amaçların gerçekleşmesine destek olacaktır.     

  

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Mevsimlik tarımın önemli bir aktörü olmalarına karşın tarım iş aracıları ile ilgili 

sağlıklı bir bilgi, veri ve araştırma bulunmamaktadır. Bu grubun demografik 

özellikleri, iş bağlantısı kurduğu mevsimlik tarım işçileri ile ilgili genel bilgiler, 

yıllık çalışma döngüsü, çalışma alışkanlıkları, aracı olarak üstlendiği sorumluluklar, 

tarım iş aracılığı ile ilgili bilgi düzeyi gibi konularda bilgi toplanarak bir veri tabanı 

oluşturulmasının, mevsimlik tarım alanında, gerçekleştirilmek istenen iyileşmeye; 

proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim çalışmasının ise aracıların 

belge alma konusundaki eksik bilgilerinin giderilmesine, önyargılarının aşılmasına 

ve bu konuda motivasyon yaratılmasına önemli katkı sağlaması öngörülmektedir. 

Tarım iş aracılarının kayıt altına alınarak ilgili mevzuat doğrultusunda 

çalışmalarının, 

 Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt altına alınmasına, 

 On altı yaşın altındaki çocukların çalıştırılmasının engellenmesine, 
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 İşçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileşmesine, 

 İşçiden ücret kesintisi yapılmasının önlenmesine ve ücret garantisinin 

sağlanmasına, 

 Ücret Tespit Komisyonları tarafından belirlenen çalışma usul ve esaslarına 

göre faaliyet gösterilmesine,  

 Tedarik zincirinin izlenebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlamasına 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Şüphesiz tüm bu çalışma ve düzenlemelerin paydaşlar ve sektörde yer alan tüm 

aktörler açısından en temel amacı ve en değerli sonucu, mevsimlik tarımda çocuk 

işçiliğinin sonlandırılmasıdır. Yapılan ve / veya planlanan tüm çalışma ve 

düzenlemelerin bu temel amaç üzerine kurgulanması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda,  

a) Fındık ürününde faaliyet gösteren tarım iş aracıları ile ilgili veri tabanına kaynak 

olacak sağlıklı ve kapsamlı bilgi elde edilebilmesi,  

b) Sahada farkındalık yaratılabilmesi,  

c) Tarım iş aracılarına mevzuat ile ilgili genel bilgilendirmede bulunulabilmesi, 

d) Bir eğitim modülü hazırlanarak, tarım iş aracılarına yönelik eğitim 

gerçekleştirilmesi ve eğitime katılan aracıların belge almalarının sağlanması 

amacıyla  

Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından “Tarım 

Aracılarının Veri Tabanının Oluşturulması ve Farkındalık Oluşturulması Yöntemi ile 

Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi” hazırlanmıştır.  

Proje, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok 

çalışmaya destek sağlayan FLA, fındığı hammadde olarak kullanan dünyanın en 

büyük üreticilerinden biri olan Nestle, bu firmanın tedarikçiliğini yapan ve 
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Türkiye'nin önde gelen fındık ihracatçılarından bir olan OLAM A.Ş. işbirliğinde 

gerçekleştirilmiştir.   

Proje kapsamında öncelikle saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş, muhtarlar ve kanaat 

önderleri başta olmak üzere gerekli görüşmeler yapılmış, veri toplama aracı 

hazırlanmış ve test edilmiştir. Proje ekibi bir genel koordinatör, bir proje asistanı, iki 

saha koordinatörü ve sekiz saha araştırma uzmanından oluşmuştur.   

07.08.2017 – 06.09.2017 tarihleri arasında Ordu, Düzce ve Sakarya illerinde 14 ilçe 

ve 52 köyde 277 tarım aracısı ve 02.01.2018 – 05.029.2018 tarihleri arasında 

Şanlıurfa ve Mardin illerinde 32 Tarım aracısı olmak üzere toplam 309 tarım aracısı 

çalışma örneklemini oluşturmaktadır. 

 

3. SINIRLILIKLAR  

Çalışma saha araştırması ile başlamıştır. Bazı köylerde muhtarlar, gerek yerel halk, 

gerekse tarım iş aracıları tarafından tanınıyor olmaları, güvenilir kişiler olarak kabul 

edilmeleri ve resmi kimlik taşımaları gibi sebeplerle aracılarla bağlantı kurulmasında 

kolaylaştırıcı rol üstlenmiştir.   

Doğu Karadeniz’de İkizce ve Kabataş Kaymakamlıkları ile işbirliği yapılarak 

muhtarlara yönelik toplantılar düzenlenmiş; bu toplantılara ilçe Kaymakamları da 

katılmıştır. Batı Karadeniz’de ise araştırma bölgesi muhtarları tek tek ziyaret edilerek 

güven ilişkisi oluşturulmuştur. Kaymakamlıkların ve muhtarların desteğini almış 

olmak yapılan araştırmayı kolaylaştırmış; buna rağmen saha araştırma uzmanlarımız 

çeşitli sınırlılıkları raporlamışlardır. Bunlar: 

3.1 Şüpheli Yaklaşım  

Üreticiler ve tarım aracıları, uluslararası şirket ve kuruluşlar tarafından sahada 

yürütülen çalışmalara şüpheyle yaklaşmaktadır. Özellikle üreticiler, bazı uluslararası 
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şirketlerin fındık fiyatının düşmesinde önemli rol oynadığını düşünmektedir. Bu 

durum güven duygusunun oluşmasında önemli bir engel oluşturmuştur.  

Şüpheli yaklaşım konusunda karşılaşılan bir diğer sınırlılık, görüşülen kişilerin 

sorulara net ve / veya doğru cevaplar vermekten kaçınmalarıdır. Görüşülen kişilerin 

ekonomik ve yasal sorumlulukla ilgili kaygılar nedeniyle işçi sayısı, çalışma süresi, 

işçilerin yaşları gibi sorulara sağlıklı cevaplar vermedikleri değerlendirilmiştir.     

3.2 Üretici Tepkileri 

Saha çalışması sırasında zaman zaman bahçe sahipleri ile de görüşülmüştür. Fındık 

taban fiyatının belirlenmesinin zamana yayılması ve açıklanan fiyatın beklentinin 

altında kalmasının, üreticilerde tepkiye yol açtığı gözlenmiştir. Kendi sorunlarına 

gereken hassasiyetin gösterilmediğini düşünen üreticiler, mevsimlik tarım işçilerine 

yönelik yürütülen çalışmalara karşı ön yargılı yaklaşmışlardır.  

3.3 Yapılan Diğer Çalışmalardan Kaynaklı Olumsuz Genellemeler 

2017 yılında ve öncesinde, mevsimlik tarım işçileri konusunda çok sayıda özel – 

gönüllü kurum ve kuruluş sahada çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaları 

yürüten kişilerin bilgi ve tecrübe eksikliği, bölgenin sosyal ve kültürel dinamiklerine 

yeteri kadar hâkim olmamaları, iletişim konusunda yaşanan aksaklıklar gibi 

sebeplerle yerel halk, kamu kurumları – görevlileri, tarım iş aracıları ve mevsimlik 

tarım işçileri arasında zaman zaman çeşitli iletişim kazalarının yaşandığı 

bilinmektedir. Saha çalışanları bu olumsuzluktan kısmen etkilenmiştir.  

3.4 Arazi Şartları 

Tedarik zinciri içerisinde yer alan bölgenin coğrafi koşulları engebeli ve yollar çok 

virajlıdır. Bu durum ulaşımın zorlaşmasına ve çalışma süresinin uzamasına yol 

açmıştır.  
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4.  YÖNTEM 

Proje kapsamında tarım iş aracılarına uygulanmak üzere 42 soruluk bir görüşme 

formu hazırlanmıştır.  Görüşmeler, formda yer alan sorular temel alınarak ağırlıklı 

olarak mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan noktalarda ek sorular 

sorularak alınmak istenen bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Nicel ve nitel olmak üzere 

karma model uygulanmıştır. Görüşme formu uygulanarak nicel verilere; ek sorular 

ve gözleme dayalı bulgular ile de nitel verilere ulaşılmıştır. Görüşme yapılanların 

tamamı, Proje hakkında ve görüşmenin amaçları konusunda bilgilendirilmiştir. 

4.1 Çalışma Grubu 

Projenin ana hedefi Ordu, Sakarya ve Düzce illerinde faaliyet gösteren tarım iş 

aracılarıdır. Ordu ilinde 163, Sakarya ilinde 40 ve Düzce ilinde 107 olmak üzere; üç 

ilde toplam 309 tarım iş aracısı çalışma grubunu oluşturmuştur.   

4.2 Verilerin Toplanması 

309 tarım iş aracısının tamamına “Aracı Görüşme Formu” uygulanmıştır. Form ve 

mülakat yöntemiyle elde edilen veriler gözlem ve değerlendirmelerle birlikte ele 

alınmıştır.  

Görüşmeler sırasında zaman zaman “Sınırlılıklar” bölümünde yer alan unsurlar 

nedeniyle güçlük yaşanmışsa da görüşmeler çoğunlukla olumlu bir şekilde 

gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmelerde tarım iş aracılarının demografik özellikleri, 

aracılık belgelerinin olup olmadığı, ortalama işçi sayıları, işçi aldıkları ve 

çalıştırdıkları iller, işçi seçme kriterleri, yıllık çalışma döngüleri, tarım iş aracısı 

olarak üstlendikleri sorumluluklar gibi konularda bilgi edinilmeye çalışılmıştır. 

Tarım iş aracılarının aracılık belgesi konusunda meraklı; ancak, yasal yükümlülük 

getirebileceği düşüncesiyle kaygılı oldukları gözlenmiştir. Bu konuda yapılacak bir 

eğitim çalışmasına katılım konusunda birçok tarım iş aracısının istekli olduğu, 

gözlenen bir diğer husus olmuştur.  
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4.3 Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Görüşme anketi verilerinin analizinde SPSS Portable paket programı kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu analizinde betimsel analiz yöntemi tercih 

edilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formu alan yazın taramasına dayalı olarak 

geliştirilmiştir. Formun kapsam geçerliliği geliştirmek için alanında uzman bir 

akademisyenin, bir sosyal bilimler uzmanının görüşlerine başvurulmuş ve 

düzeltmeleri yapılmıştır.  

Görüşme süresinin uzun olması (45 dk) güven ortamının artmasına sebep olmaktadır. 

Bu da sağlıklı verilerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Uzun süreli etkileşim 

çalışmanın geçerliğini arttırmıştır.
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5. BULGULAR  

Çalışma kapsamında görüşme gerçekleştirilen tarım iş aracıları; çalışma şekli, işçi 

belirleme kriterleri, gelir elde etme biçimleri gibi konulara göre “Dayıbaşı” ve 

“Çavuş” olarak iki farklı statüde konumlanmakta ve isimlendirilmektedir. “Dayıbaşı” 

ve “Çavuş” ayrımı ile ilgili bilgiler “Giriş” bölümünde açıklanmıştır. 

Çalışma kapsamında 136 çavuş ve 173 dayıbaşı ile görüşülmüştür. Dayıbaşlarının 

işçi sayıları ortalama 154, çavuşların işçi sayıları ise ortalama 18 kişi olarak 

belirlenmiştir.    

Dayıbaşlarının işçi ücretlerinden kesinti yaptığı ve bu kesinti miktarının genelde %10 

civarında olduğu belirlenmiştir. Bir diğer aracılık şekli olan çavuş statüsünde ise 

tarım iş aracıları diğer işçilerle birlikte çalışmakta, işçi yevmiyesinden kesinti 

yapmadan, işverenden çift yevmiye almaktadır.  

 

 

 Şekil 5-1 Dayıbaşı ve Çavuş sayısı ile çalıştırdıkları ortalama işçi sayısı 
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5.1 Görüşme Formu Uygulanan Tarım Aracılarına Ait Demografik Özellikler 

Çalışmanın alanı olan Doğu Karadeniz (Ordu) ve Batı Karadeniz (Düzce ve Sakarya) 

bölgelerinin verileri ayrı ayrı toplanarak analiz edilmiş ve bir bütün olarak 

değerlendirilip yorumlanmıştır. Tarım aracılarının %47 ‘si  (146 kişi) Batı Karadeniz 

illerine işçi sağlarken %53’ü (163 kişi) Doğu Karadeniz illerine işçi sağladığı tespit 

edilmiştir.  

5.1.1 Tarım İş Aracılarının Geldikleri İller 

Şekil 5-2,3,4’de Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerine işçi getiren tarım aracılarının 

geldikleri illerin dağılımları verilmiştir.  

 

Şekil 5-2 Batı Karadeniz’e Gelen Tarım Aracılarının Geldikleri İller 

Şekil 5.2’de Batı Karadeniz bölgesine gelen tarım aracılarının hangi illerden 

geldikleri verilmiştir. 146 tarım iş aracısının geldikleri iller incelendiğinde dağılımın 

%25 Diyarbakır, %28 Mardin, %16 Şanlıurfa, %12 Şırnak, %7 Mersin, %5 Batman 

ve %7 Diğer iller şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Adana, İstanbul, Sakarya, 

Elazığ, Antalya ve Düzce “Diğer” kapsamındaki illerdir. 
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Şekil 5-1 Doğu Karadeniz’e Gelen Tarım Aracılarının Geldikleri İller 

Şekil 5.3. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Tarım İş Aracılarının Geldikleri İllere Göre 

Dağılımı verilmiştir. 163 tarım iş aracısının geldikleri iller incelendiğinde dağılımın 

%72 Şanlıurfa, %16 Adıyaman, %2 Diyarbakır, %2 Gaziantep, %2 Mersin ve %4 

Diğer iller şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Batman, Malatya, Elazığ, 

Kahramanmaraş ve Hatay “Diğer” kapsamındaki illerdir.  
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Şekil 5-2 Doğu ve Batı Karadeniz’e Gelen Tarım Aracılarının Geldikleri İller 

Doğu ve Batı Karadeniz verileri bir bütün olarak ele alındığında 309 tarım iş 

aracısının geldikleri iller incelendiğinde dağılımın %45 Şanlıurfa, %14 Diyarbakır, 

%14 Mardin, %8 Adıyaman, ve %19  Diğer iller şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. 

Diğer illerin hangileri olduğu Batı ve Doğu Karadeniz verilerinde belirtilmiştir. 

5.1.2 Tarım Aracılarının Yaş Dağılımı 

Şekil 5-5,3,4’de Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerine işçi getiren tarım aracılarının 

geldikleri illerin dağılımları verilmiştir.  
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Şekil 5-3 Doğu ve Batı Karadeniz'e İşçi Getiren Tarım Aracılarının Yaş Dağılımı 

Şekil 5.5. Tarım İş Aracılarının Yaş Dağılımları verilmiştir. Tarım iş aracılarının yaş 

dağılımına bakıldığında bölgeler arasında anlamlı bir fark olmadığı; bütün olarak 

incelendiğinde % 67’sının kırk yaşın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 5-4 Tarım Aracılarının Yaş Dağılımı (Dayıbaşı) 
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Şekil 5-6’da görüldüğü gibi ‘’Dayıbaşı’’ olarak isimlendirilen tarım aracılarının  

%74’ünün 40 yaşının üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Şekil 5-5 Tarım Aracılarının Yaş Dağılımı (Çavuş) 

Şekil 5-7’de görüldüğü gibi ‘’Çavuş’’ olarak isimlendirilen tarım aracılarını 

%58’inin 40 yaşının üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  
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5.1.3 Tarım Aracılarının Öğrenim Durumu 

 

Şekil 5-6 Doğu ve Batı Karadeniz'e İşçi Getiren Tarım Aracılarının Öğrenim Durumları 

Tarım iş aracılarının öğrenim durumları incelendiğinde %9’unun hiç öğrenim 

görmediği, %70’unun ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Diğer bölümünde yer 

alan tarım iş aracıları okur – yazar veya üniversite mezunudur. Diğer bölümünde yer 

alan 4 tarım aracısının üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Tarım iş aracılığı aracılık mevzuatı gereği aracı belgesine sahip olabilmek için en az 

ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Bu durumda çalışmada yer alan %9’luk kısmı 

oluşturan 43 tarım iş aracısının aracılık işini yasalara uygun olarak yapma imkânı 

bulunmamaktadır.  
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Şekil 5-7 Tarım Aracılarının Öğrenim Durumları (Dayıbaşı) 

Şekil 5-9’da görüldüğü gibi ‘’Dayıbaşı’’ olarak isimlendirilen tarım aracılarının 

%9’u hiç öğrenim görmemiş ya da öğrenimini tamamlayamamıştır. Bu dilimde yer 

alan 15 Dayıbaşı tarım iş aracılık işini yasalara göre yapmayacağı anlaşılmaktadır.  

 

 

Şekil 5-8 Tarım Aracılarının Öğrenim Durumları (Çavuş) 
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Şekil 5-10’da verildiği gibi ‘’Çavuş’’ olarak isimlendirilen tarım aracılarının %20’si 

hiç öğrenim görmemiş ya da öğrenimini tamamlayamamıştır. Bu dilimde yer alan 28 

Çavuş tarım iş aracılık işini yasalara göre yapmayacağı anlaşılmaktadır.  

5.1.4 Tarım Aracılarının Mesleki Durum ve Sosyal Güvenceleri 

Tarım iş aracılarının mesleki durumları, sosyal güvenceleri ve geçmişte mevsimlik 

tarım işçiliği yapıp yapmadığı incelendiğinde; tarım aracılarının %96’sının geçmişte 

ve / veya halen mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı, ürünleri ve işverenleri tanıdığı 

anlaşılmaktadır.  

Bu veri,  

 Mevsimlik tarım işinin aileler tarafından bir meslek olarak görüldüğü,  

 Çavuş veya dayıbaşı statüsüne ulaşmanın bir nevi kariyer olarak algılandığı,  

 Mevsimlik tarım işinin aileler tarafından çalışma alışkanlığı olarak 

benimsendiği,  

 Eğitimsizlik ve ikamet edilen yerdeki iş imkânlarının sınırlı olması gibi 

sebeplerle zorunlu hale geldiği,  

 Yoksulluk ve işsizlik döngüsü içindeki aileler için tek seçenek olarak 

görüldüğü,  

Kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam ve çalışma biçimi olduğu gibi birçok farklı 

şekilde yorumlanabilecek değerli bir bulgudur.  

Tarım iş aracılarının %71’inin aracılık dışında bir işle uğraşmadığı ve %65’inin 

sosyal güvencesinin olmadığı tespit edilmiştir. Kamuda veya özel sektörde memur ve 

işçi statüsünde çalışan, dönemsel geçici işçi olarak istihdam edilen ve bu nedenle 

sosyal güvenlik kapsamına dâhil olan küçük bir grup bulunmaktadır. Bu kişiler, ek 

gelir elde etmek için izin sürelerinde mevsimlik tarım ve aracılık işleriyle 

uğraştıklarını ifade etmiştir.  
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Şekil 5-9 Tarım iş aracılarının aracılık işlerini yaptığı süreler 

Tarım iş aracılarının aracılık işlerini yaptığı süreler incelendiğinde %55’inin 10 

yıldan az, %27’sisnin 11-20 yıl arasında ve %18’inin 21 yıldan fazla süredir tarım 

aracılığı yaptığı tespit edilmiştir.  

Tarım iş aracılarının mevzuat ile ilgili bilgi ve uygunluk durumları incelendiğinde, 

%73’ünün mevzuatla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığı, %22'sinin ise bilgi sahibi 

olduğu; ancak, çocuk işçiliği, çalışma süreleri gibi birçok konuda farkındalık 

düzeylerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Tarım iş aracılarının %5,4’ünün  

belge sahibi olduğu, ancak hiçbirinin yönetmelik gereği İş-Kur'a rapor ya da 

sözleşme bildiriminde bulunmadığı anlaşılmıştır.   

5.1.5 Tarım Aracılarının Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

Tarım aracılarının %73’ünün geldikleri illerin Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır 

olduğu görülmektedir. Bu durum tarım aracılarına ve mevsimlik tarım işçilerine 

yönelik yerelde yapılacak çalışmalarda bu illeri işaret etmektedir. Ayrıca yerelde 

yapılacak çalışmalarda, Adıyaman ilinin Şanlıurfa iline, Batman, Şırnak ve 
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Diyarbakır illerinin ise Mardin illine yakınlığı göz önüne alınarak planlamalar 

yapılabileceği anlaşılmaktadır.   

Tarım aracılık işinin belirli bir tecrübe ve üretici bağlantısı gerektiği aracıların yaş 

dağılımından anlaşılmaktadır.  Tarım aracılarının %45’inin on yıldan fazla süredir bu 

işi yaptığı ve %71’inin aracılık dışında bir işle uğraşmadığı göz önüne alındığında, 

tarım aracılığının bir meslek olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

5.2 Görüşme Formu Uygulanan Tarım Aracılarının Getirdiği işçilere Ait 

Demografik Özellikler 

Tarım iş aracılarının fındık hasadı için bölgeye getirdiği işçi sayısı o yıl hasat 

edilecek fındık miktarına göre farklılık göstermektedir.  

2017 yılı fındık hasat döneminde bölgeye getirilen işçi sayıları incelendiğinde Batı 

Karadeniz Bölgesi Sakarya ilindeki çalışma alanına 4.930 işçi, Düzce ilindeki 

çalışma alanına 11.571 işçi; Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu ilindeki çalışma alanına 

ise 12.741 işçi geldiği tespit edilmiştir. 2017 yılında, proje alanına gelen işçi sayısı 

29.242 olarak belirlenmiştir. 

5.2.1 Doğu ve Batı Karadeniz bölgesi Farkları 

Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinin işçi sayıları incelendiğinde Batı Karadeniz için 

işçi ortalamasının 113; Doğu Karadeniz için ise 78 olduğu görülmektedir.  

Doğu Karadeniz bölgesine gelen işçi grupları incelendiğinde ‘’aile’’ işçiliğinin 

yoğun olduğu görülmektedir. Ailesi ile birlikte göç eden çocuklar sadece 

çalıştırılmak amacıyla değil, ailelerin yaşam alışkanlığı nedeniyle de bölgeye 

gelmektedir. Şanlıurfa ve Adıyaman’dan gelen ailelerde bu durum daha belirgin 

şekilde görülmektedir.  

Batı Karadeniz’de ise aile işçiliğinden ziyade ‘’grup’ adı verilen işçi gruplarının 

olduğu görülmektedir. Hasat döneminde bölgeye gelen her kişi sadece çalışmak 
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amacıyla gelmektedir. Bu sebeple Batı Karadeniz bölgesine getirilen 16 yaşın 

altındaki çocukların çalıştırılma riskinin daha fazla olduğu değerlendirilmektedir. 

5.2.2 Doğu ve Batı Karadeniz’e Gelen İşçilerin Cinsiyet Dağılımları 

Şekil 5-12 ‘de Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerine gelen işçilerin cinsiyet dağılımları 

verilmiştir. 

 

Şekil 5-10 Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerine gelen işçilerin cinsiyet dağılımları 

Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerine gelen işçilerin cinsiyet dağılımları 

incelendiğinde iki bölge arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı; işçilerin % 55’inin 

kadın, % 45,’inin erkek olduğu tespit edilmiştir. 
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Doğu Karadeniz’e gelen işçilerin 

cinsiyet dağılımı 

Batı Karadeniz’e gelen işçilerin cinsiyet 

dağılımı 

 Kadın Erkek  Kadın Erkek  

%56  %44  %54,5  %45,5  

7164 kişi 5577 kişi  9005 kişi 7496 kişi 

Toplam: 12741 kişi Toplam: 16501 kişi 

Çizelge 5-1.Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerine gelen işçilerin cinsiyeti ve dağılımı 

 Çizelge 5-1 incelendiğinde çalışma grubundaki işçilerin cinsiyet dağılımları 

incelendiğinde Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir.  

5.2.3 Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerine Gelen İşçilerin Yaş Ve Sayılarının 

Dağılımı 

 Çizelge 5-2 ‘de Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerine gelen 29.242 işçinin yaş 

dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 5-2. Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerine gelen işçilerin yaş dağılımı 

16 Yaş Altı 16-17 Yaş Arası 18-3- Yaş Arası 31-45 Yaş Arası 46 Yaş üzeri 

3716 7345 9971 6648 1562 

%12,7 %25,1 %34,1 %22,7 %5,4 

Toplam: 29242  
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16 yaşının altındaki çocuk sayısı incelendiğinde çocuk işçi ve ilerleyen yaşlarda 

çalışma riski altındaki çocuk oranının %12,7 olduğu söyleyebiliriz. Batı Karadeniz 

Bölgesindeki çocuk işçi ve çalıştırılma riski altındaki çocuk oranın %13,1, Doğu 

Karadeniz Bölgesinde ki çocuk işçi ve çalıştırılma riski altındaki çocuk oranının ise 

%12,21 olduğu görülmektedir.  

5.2.4 Tarım İş Aracılarının 16-18 Yaş Grubundaki Genç Mevsimlik Tarım 

İşçilere Yaptırdıkları İş Dağılımları 

Aşağıda  Tarım iş aracılarının 16-18 yaş grubundaki genç mevsimlik tarım işçilere 

yaptırdıkları iş dağılımları verilmiştir. 

Çizelge 5-3. Tarım iş aracılarının 16-18 yaş grubundaki genç mevsimlik tarım işçilere 

yaptırdıkları iş dağılımları 

 Çizelge 5.3’de 16-18 yaş grubundaki genç mevsimlik tarım işçilerinin (16-18 yaş) 

bahçede yaptıkları işler açısından sonuçlar verilmiştir. Sayısal verilerden anlaşıldığı 

üzere yetişkin işçilerle 16-18 yaş grubundaki genç mevsimlik tarım işçileri arasında 

önemli bir farklılık olmadığı, bahçeye çalışmaya giden tüm işçilerin her işi yaptığı, 

yaşa ve işin niteliğine bağlı bir görev dağılımı olmadığı tespit edilmiştir. Çocuk, genç 

ve yetişkin işçi sayıları Çizelge 5-2'de yer almaktadır. 

Çizelge 5.3’de çalışma grubu içerisinde yer alan tarım iş aracıları ile çalışan genç 

işçilerin %51’inin fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyecek işlerde çalıştırıldığı 

 Fındık 

toplama 
Çuval taşıma Filiz alma Diğer 

Tarım İş 

Aracıları 

Sayıları 

309 

%100 

142 

%46 

44 

%14 

13 

%5 

Genç İşçi Sayısı 7445 

%100 

3799 

%51 

1634 

%21 

536 

%7 
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anlaşılmaktadır. Fındık tarımında çuval taşıma, ağır yük kaldırmayı; fındık toplama 

ise eğilerek uzun süre aynı pozisyonda çalışmayı gerektirmektedir. Bu tür işler henüz 

fiziksel gelişimini tamamlamamış çocuk ve gençlerin sağlıkları üzerinde olumsuz 

sonuçlar yaratabilecek niteliktedir. Kuvvet, denge, tepki hızı, koordinasyon, esneklik 

gibi becerilerinin yeterince gelişmemiş olması sebebiyle kaza ve sakatlanmalara karşı 

yüksek risk taşımaktadır.  Çocuk ve gençlerin kas – iskelet sistemi hastalıkları başta 

olmak üzere gelecekte sağlık sorunları ile karşı karşıya kalma olasılığı 

yükselmektedir.  

Tarım iş aracılarının %96,7’sinin çalıştırdığı işçi grupları içerisinde mutlaka akrabası 

bulunmaktadır. İşçi grubunda akrabası bulunmayan %3,3 olan tarım aracılarının 

tamamının 150 ve üzeri işçisi bulunan dayıbaşı olduğu anlaşılmaktadır.  

5.2.5 Tarım İş Aracılarının İşçi Seçme Kriterlerine Ait Dağılımlar 

Tarım iş aracılarının işçi seçme kriterleriyle ile ilgili soruya verdikleri cevaplar 

Çizelge 5.4’te yer almaktadır. 

Uyumlu Çocuk Olmaması Tecrübeli Olması Diğer 

259 94 147 1 

Çizelge 5-4. Tarım iş aracılarının işçi seçme kriterlerine ait sonuçlar 

Görüşülen tarım aracıları işçi seçimi konusunda herhangi bir kriterlerinin olmadığını 

belirtmiştir. Ancak tartışma, kavga gibi olumsuzluklara yol açmayacak kişilerle 

çalışmaya özen gösterdiklerini, önceden ya da hasat dönemi içinde bu tür 

olumsuzluklara neden olan kişilerle iş bağlantılarını kestiklerini ifade etmişlerdir. 
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5.2.6 Tarım Aracılarının Gittikleri Diğer Ürünlere Ait Sonuçlar 

Tarım aracılarının gittikleri diğer ürünlere ait sonuçlar Çizelge 5.5’te verilmiştir. 

 

Ürün Adı 
Çalışılan 

Ay -

Mevsim 

Çalışma 

Şekli 

Tarım 

Aracısı 

Sayısı 

İşçi Sayısı 
Çalışılan 

İller 

Kaysı 
Haziran- 

Temmuz 
Hasat 111 12.924 Malatya 

Pancar 

Nisan-

Mayıs 

Ekim 

Çapa 

Hasat 
78 3.764 

Konya, 

Yozgat, 

Erzincan, 

Sivas, Muş, 

Kırşehir, 

Tokat, Elâzığ 

Pamuk 
Nisan 

Eylül- Ekim 

Çapa 

Hasat 
29 3.182 

Şanlıurfa, 

Adana, 

Diyarbakır, 

Adıyaman, 

Manisa, 

İzmir, Hatay 

Patates 

Nisan – 

Mayıs 

Eylül- Ekim 

Çapa 

Hasat 
50 7629 

Niğde, 

Nevşehir, 

Konya, 

Kayseri, 

Sivas, Tokat, 

Erzurum, 

Erzincan 

Domates 

Nisan- 

Mayıs 

Haziran- 

Temmuz 

Fide Dikim 

Hasat 
10 1609 

Antalya, 

Bursa, 

Eskişehir, 

Ankara, 

Tokat  
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Narenciye 

Ekim-, 

Kasım, 

Aralık, 

Ocak, 

Şubat, Mart 

Hasat 

Paketleme 
30 3060 

Adana, 

Mersin, 

Hatay, 

Antalya, 

Muğla 

Kiraz Haziran Hasat 18 1583 

Afyon, 

Konya, 

Isparta 

Elma 
Eylül, Ekim, 

Kasım 
Hasat 16 995 

Isparta, 

Antalya, 

Amasya, 

Niğde, 

Konya, 

Kayseri 

Çilek 

Şubat, Mart, 

Nisan, 

Mayıs, 

Eylül, Ekim, 

Kasım 

Hasat 14 1038 

Mersin, 

Antalya, 

Konya, Bursa 

Nohut 

Mayıs 

Haziran- 

Temmuz 

Çapa 

Hasat 
12 1126 

Çorum, Sivas, 

Yozgat, 

Kırşehir, 

Nevşehir, 

Elâzığ 

Sera 12 Ay 

Dikim 

Bakım 

Hasat 

8 1473 
Adana, 

Mersin 

Vişne Haziran Hasat 3 193 
Afyon, Konya 

(Akşehir) 

Soğan  Mayıs Çapa 3 380 

Adana, 

Ankara, 

Niğde 

Mercimek Haziran Hasat 4 92 

Yozgat, 

Çorum, 

Şanlıurfa 

Kimyon Temmuz Hasat 3 77 Konya 
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Kabak 

Çekirdeği 
Ekim Hasat 3 79 

Niğde, 

Kayseri, 

Konya 

Havuç 

Kasım, 

Aralık, 

Ocak, Şubat 

Hasat 1 450 Konya 

Nar Eylül Hasat 1 150 Muğla 

Çizelge 5-5. Tarım Aracılarının Fındık Dışında Gittikleri Diğer Ürünler  

Tarım aracılarının %38’inin (117 Tarım Aracısı) sadece fındık hasadı için işçi temin 

ettiği, %62’sinin (192 Tarım Aracısı) ise en az iki ürüne işçi sağladığı tespit 

edilmiştir. En az iki ürün için işçi temin eden tarım aracıları incelendiğinde kaysı, 

patates, şeker pancarı ve pamuk ürünlerinin yoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 5-11 Tarım iş aracılarının çalışma alışkanlıkları 

Sadece fındık hasadı için işçi sağlayan tarım aracı oranının %38 olduğu ve en az iki 

ürüne işçi sağlayan tarım aracılarının %62 olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 5-14 Tek ürün çalışma alışkanlığı bulunan tarım iş aracılarının dağılımı 

Tek ürüne (Fındık) çalışan 117 tarım aracıları incelendiğinde, bunların %67 ‘sinin 

Batı Karadeniz’de,  %33’ünün Doğu Karadeniz’de olduğu anlaşılmaktadır. Batı 

Karadeniz’e işçi sağlayan tarım aracılarının tek ürün çalışma alışkanlığının daha 

fazla olduğu anlaşılmaktadır.  



 

 

 

37 

 

 

 

 

Şekil 5-14 Tek ürün çalışma alışkanlığı bulunan tarım iş aracılarının il dağılımları 

Sadece fındık hasadına işçi sağlayan tarım aracılarının geldikleri iller incelendiğinde 

Mardin, Diyarbakı, Batman ve Şırnak illerinden gelen tarım aracılarının tek ürün 

alışkanlığının daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.  

5.3 Tarım Aracılarının Görev ve Sorumluklarına Ait Sonuçlar 

Tarım iş aracılarının tamamının işverenle herhangi bir sözleşme yapmadığı tespit 

edilmiştir. Bu durum anlaşmazlıklarda tarım aracısı ve işçiyi mağdur ettiği yapılan 

görüşmelerde beyan edilmektedir.  

5.3.1 Tarım İş Aracılarının Ücret ve Komisyon Tutumlarına Ait Veriler 

Tarım İş aracılarının aracılık hizmeti karşılığı ücretini kimden aldıklarına dair elde 

edilen veriler 5-15, 5-16, 5-17’de verilmiştir. 
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Şekil 5-15 Tarım iş aracılarının komisyon aldıkları kişiler 

%55’inin işverenden, %44’ünün işçiden ve %1’inin herikisinden de ücret aldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak dayıbaşları ve çavuşlar ayrı ayrı incelendiğinde ise; 

 

Şekil 5-16 Dayıbaşlılarının komisyon aldıkları kişiler 
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Dayıbaşlarının %69’unun ücretlerini işçiden, %30’unun işverenden ve %1’nin hem 

işçi hem de işverenden ücret aldıkları tespit edilmiştir.  

 

Şekil 5-17 Çavuşların komisyon aldıkları kişiler 

Çavuşların ise %87’sinin işverenden, %12’sinin işçiden ve %1’inin ise hem işçi hem 

de işverenden ücret aldıkları tespit edilmiştir.  Bu dağılımın Doğu ve Batı Karadeniz 

için bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır.  Bu veriler genel olarak 

incelendiğinde tarım iş aracılarının % 55’inin yaptıkları işin karşılığını mevzuata 

uygun şekilde aldığı tespit edilmiştir. Bu verinin yüksek çıkmasının sebebi, doğru 

bilgi paylaşılmaması ve ‘’Çavuş’’ diye isimlendirilen aracılarının %87’sinin 

ücretlerini işverenden almasından kaynaklanmaktadır.  

5.3.2 Tarım iş aracılarının ulaşım koşulları, ulaşım masrafları ve 

Konaklamaya ilişkin davranışlarına Ait Sonuçlar 

Çalışma koşulları, ücret, ulaşım, konaklama gibi durumlar ile ilgili önceden bilgi 

verilip verilmediği incelendiğinde %82’sinin bilgi verdiği %18’inin ise kısmen bilgi 

verdiği anlaşılmaktadır.  
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Ulaşım şekli ve masraflarına ait sorulara verilen cevaplar doğrultusunda Çizelge 5.6 

elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5-6. Tarım iş aracılarının ulaşım koşulları ve ulaşım masraflarına ilişkin 

davranışları 

İşçilerin ikametlerinden çalışacakları yerlere gelirken kullandıkları araçların uygun 

nitelikte olduğu; ulaşım masraflarının ise % 73 oranında işçi tarafından karşılandığı 

belirlenmiştir. İşçilerin hasat süresince kaldıkları yerden fındık bahçesine 

ulaşımlarının ise % 58 oranında kamyon, traktör, patpat gibi yolcu taşımaya uygun 

olmayan araçlarla sağlandığı tespit edilmiştir.   

Konaklamanın hangi koşullarda yapıldığına dair veriler, Batı Karadeniz’de METİP 

alanı olmadığından dolayı iki grupta incelenmiştir.  
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Çizelge 5-7. Doğu Karadeniz’deki Tarım iş aracılarının konaklama koşullarına ilişkin 

davranışları 

Doğu Karadeniz’de işçilerin  %44’ünün METİP alanında, %35’inin işverenin 

gösterdiği evde/yerde ve %21’inin ise METİP alanında yer bulamadığı için yol 

kenarı, dere kenarı gibi elverişsiz alanlarda konakladığı tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 5-8. Batı Karadeniz’deki Tarım iş aracılarının konaklama koşullarına ilişkin 

davranışları 
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Batı Karadeniz Bölgesinde yapılan görüşmelerde işçilerin %95’inin işverenin 

gösterdiği evlerde konakladıkları; ancak bu evlerin fiziki yeterlilik ve hijyen 

açısından önemli eksiklikleri olduğu ifade edilmiştir.  

5.3.3 Tarım İş Aracılarının İşçileri İçin Üstlendiği Sorumluluklar ve Giderlere 

İlişkin Sonuçlar 

Çizelge 5-9’da Tarım iş aracılarının işçileri için üstlendiği sorumluluklarına ilişkin 

davranışları verilmiştir. 

 

Çizelge 5-9. Tarım iş aracılarının üstlendiği sorumluluklarına ilişkin davranışları 

İşçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve tarım aracılarının sorumlulukları 

incelendiğinde işçilerin ihtiyaçlarının birçoğunun sorumluluğunu tarım aracısının 

üstlendiği; ancak, oluşan masrafların işçiden tahsil edildiği anlaşılmaktadır.  
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5.3.4 Tarım Aracılarının İşçilerin Ücretlerini Ödeme Durumu ve Ücret Tespit 

Komisyonu Kararları Hakkında Bilgi ve Uygulama Durumu 

Çizelge 5-10’da tarım aracılarının işçilerin ücretlerini ödeme durumu ve Ücret Tespit 

Komisyonu kararları hakkında bilgisi ve uygulaması verilmiştir. 

 

Çizelge 5-10. Tarım iş aracılarının üstlendiği sorumluluklarına ilişkin davranışları 

Çizelge 5.10’da da görüldüğü gibi tarım aracılarının %44 ‘ünün işçi ücretinden 

kesinti yaptığı görülmektedir. Ayrıca yapılan görüşmelerde 9 tarım aracısı işçilerden 

ücret almadıklarını, bunun yerine haftada bir gün tüm yevmiyelerini aldıklarını ifade 

etmektedirler. Bu durumda tarım aracılarının  %3 ‘nün ücret karşılığı işçiyi 

çalıştırdığı söyleyebilmekteyiz. Tarım aracılarının %68 ‘inin Ücret Tespit 

Komisyonu karalarından haberdar olduğu, %42 ‘sinin bu kararlara uyduğu ancak 

%47 ‘ünün bu karalara kısmen uyduğu tespit edilmişidir.  
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5.3.5 Tarım İş Aracılarına Bağlı Çalışan İşçilerin Çalışma saatleri ile ilgili 

Sonuçlar 

İşçilerin çalışma saatleri ile ilgili sorunun cevapları Şekil 5- 18, 19, 20’ de yer 

almaktadır.  

 

 

Şekil 5-18. Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi Tarım iş aracılarına bağlı işçilerin çalışma 

saatlerine ilişkin dağılım 

Şekil 5.18’de verilen bilgiler incelendiğinde Doğu ve Batı Karadeniz Bölgelerin’ 

deki toplam tarım işçilerinin %36 ‘sinin dinlenme saatleri haricinde 11-12 saat 

çalıştığı,  %47’ sinin ise 9-10 saat çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. İş kanununda 

belirtilen koşullara uygun olarak işçilerin sadece %17’sinin çalıştığı tespit edilmiştir.  
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Şekil 5-19. Doğu Karadeniz’deki Tarım iş aracılarına bağlı işçilerin çalışma saatlerine 

ilişkin dağılım 

Şekil 5.19’de verilen bilgiler incelendiğinde Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarım 

işçilerinin %30 ‘unun dinlenme saatleri haricinde 11-12 saat çalıştığı,  %39’ unun 

ise 9-10 saat çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. İş kanununda belirtilen koşullara uygun 

olarak işçilerin sadece %31’inin çalıştığı tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 5-20. Batı Karadeniz’deki Tarım iş aracılarına bağlı işçilerin çalışma saatlerine ilişkin 

dağılım 
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Şekil 5.20’de verilen bilgiler incelendiğinde Batı Karadeniz Bölgesindeki tarım 

işçilerinin %56 ‘sının dinlenme saatleri haricinde 11-12 saat çalıştığı,  %40’ının ise 

9-10 saat çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. İş kanununda belirtilen koşullara uygun 

olarak işçilerin sadece %4’ünün çalıştığı tespit edilmiştir. 

5.3.6 Tarım İş Aracılarının Proje Okulları Hakkında Bilgi Ve Tutumlarına 

Ait Sonuçlar 

Tarım iş aracılarının proje okulları hakkında bilgi, tutum ve davranışlarına ait sonuçlar 

Çizelge 5-10’da verilmiştir.  

 

 

Çizelge 5-10. Tarım iş aracılarının proje okulları hakkında bilgi ve tutumlarına ait sonuçlar 

Fındık tarımında çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına yönelik Çalışma Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Şirketler ve Sivil toplum 

kuruluşları 2012 yılından beri çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler kapsamında 

mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocuklarının eğitime yönlendirilmesi 

için proje okulları açılmış ve çocukların bu okullara devamları sağlanmaya 

çalışılmıştır.  
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Tarım iş aracılarına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada, aracıların yukarıda 

belirtilen proje okulları hakkındaki bilgi, görüş ve değerlendirmelerinin ne olduğu 

tespit edilmek istenmiştir.    

Tarım iş aracılarının, %45,6 ‘inin Proje okulları hakkında bilgisi olduğu ve 

yönlendirme yaptığını belirtilmekte; ayrıca tarım iş aracılarının %28‘sinin işçi 

grubunda bu okullara devam eden çocuk olduğu tespit edilmiştir.  

Proje okullarına devam eden çocuklar göz önüne alındığında, fındık hasadı için gelen 

mevsimlik tarım işçisi çocuklarının sadece %20 ‘si proje okullarından faydalandığı 

gözlemlenmiştir.
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6. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin “Tarım Aracılarının Veri 

Tabanının Oluşturulması ve Farkındalık Oluşturulması Yöntemi ile Çocuk İşçiliğinin 

Sonlandırılması’ adlı projesi kapsamında toplam 309 tarım aracısı ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Fındık hasat bölgeleri olan Düzce, Sakarya ve Ordu illerinde 

gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde mevzuatta tarım iş aracısı olarak 

nitelendirilen kişilerin pratikte iki farklı çalışma alışkanlığının ve unvanlarının 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar ‘’ Dayıbaşı ve Çavuş’’ olarak isimlendirilmektedir. 

‘Dayıbaşı’ olarak adlandırılan tarım iş aracısı ortalama 154 işçi çalıştırmakta ve 

işçiler ile birlikte hareket etmemektedir. İşçiler için iş bağlantısı, konaklama, ulaşım, 

ücret garantisi gibi hususlarda yardımcı olmakta ve işçiden %10 kesinti yaptığı 

anlaşılmaktadır. Ancak ‘’ Çavuş’’ olarak adlandırılan tarım iş aracılarının ise daha 

küçük işçi grupları ile çalışmakta ve işçi ortalamasının 18 olduğu anlaşılmaktadır. 

Çavuşların işçi ile beraber hareket ettiği, hatta çoğu zaman ailenin veya çalışma 

grubunun üyesi olduğu görülmektedir. Çavuşlar, işçi için iş garantisi, konaklama, 

ulaşım, ücret garantisi gibi konularda fazla destek sağlayamamakta, işçi ile beraber 

çalışmakta ve bunun için işverenden çift yevmiye almaktadır.  

Bu çalışma içerisinde Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesinde toplam 136 ‘Çavuş’ ve 

173 ‘Dayıbaşı’ ile görüşülerek veriler elde edilmiştir. Batı Karadeniz’de 76 Çavuş, 

70 Dayıbaşı, Doğu Karadeniz’ de ise 60 Çavuş, 103 Dayıbaşı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Çalışma alanı olan Batı Karadeniz (Düzce ve Sakarya)’de 146 tarım iş aracısı, Doğu 

Karadeniz (Ordu)’de 163 tarım iş aracısı tespit edilmiştir.  Sakarya ve Düzce İl’ine 

işçi sağlayan tarım iş aracılarının yarıdan fazlasının (%53) Diyarbakır ve Mardin 

illerinden geldiği, diğer kısmının ise Şanlıurfa, Şırnak, Mersin, Batman, Adana, 

İstanbul, Elazığ, Antalya, Sakarya ve Düzce illerinden geldikleri anlaşılmıştır. Ordu 
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İl’ine gelen  tarım aracısının büyük bir çoğunluğunun (%88) Şanlıurfa ve Adıyaman 

illerinden geldiği,  diğer kısmının ise Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Batman, 

Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay illerden geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu veri yerelde yapılacak çalışmalar için bizlere Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve 

Adıyaman illerini işaret etmektedir.  

Tarım iş aracıları yaş dağılımları bakımından irdelendiğinde özellikle Dayıbaşı ve 

Çavuşlar arsında farklılık olduğu görülmektedir. Dayıbaşlarının %74’ü 40 yaşın 

üzerinde iken bu durumun çavuşlarda %58 olduğu anlaşılmaktadır. Çavuş olarak 

isimlendirilen tarım iş aracılarının daha genç olduğu tespit edilmiştir.  

Tarım iş aracılarının bölgesel dağılımlarındaki öğrenim durumlarında bir farklılık 

yok iken Çavuş ve Dayıbaşları arasında farklılık olduğu görüşmüştür. Bu farklılık 

Dayıbaşlarının %9’unun hiç öğrenim görmediği, çavuşların ise %20’sinin hiç 

öğrenim görmediği şeklindedir. Bu sonuçlara göre her on tarım iş aracısından birinin 

yasal mevzuata göre kayıtlı hale gelemeyeceği anlaşılmaktadır. Veri tabanında yer 

alan tarım aracılarının %90’nından fazlasının yasal olarak çalışmasında bir engel 

olmamasına rağmen %73’nün mevzuat hakkında hiçbir bilgisinin olamadığı 

görülmektedir. Mevzuat ve hakları konusunda girişimde bulunan ve İş-Kur 

tarafından belge alan 15 tarım aracısının olduğu ancak 5 ‘inin belgesinin süresinin 

geçtiği anlaşılmaktadır.  

Tarım aracılarının neredeyse tamamının daha önce mevsimlik tarım işçisi olarak 

çalıştığı ve yapılan aracılık işini tamamen geçmişten öğrenilen deneyim ve 

pratiklerle yaptıkları anlaşılmaktadır.  Tarım aracılarının %71’sinin tarım aracılığı 

dışında bir işle uğraşmadığı ve %69’unun sosyal güvencesinin olmadığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında tarım iş aracılığının bir meslek 

olarak nitelendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.   

Tarım iş aracılarının fındık hasadı için getirdiği işçiler incelendiğinde ise işçi 

sayılarının fındık rekoltesine göre değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. 2017 fındık 
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hasadı döneminde Doğu ve Batı Karadeniz’de tespit edilen 309 tarım iş aracısının 

29.242 mevsimlik tarım işçisi getirdiği anlaşılmıştır. Örneklem büyüklüğü ile evren 

büyüklüğü kıyaslandığında, 2017 yılı fındık hasadında 80.000 ile 100.000 arasında 

mevsimlik tarım işçisinin çalıştığı tahminine ulaşılmıştır. Örneklem büyüklüğü ile 

evren büyüklüğü kıyaslandığında elde edilen verilerin fındık hasadında çalışan 

işçilerin %29’unu temsil ettiği anlaşılmaktadır.  Ayrıca Batı Karadeniz’in işçi 

ortalamasının Doğu Karadeniz’den daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.  

Fındık hasadı için bölgelere gelen mevsimlik tarım işçileri ile beraber çalıştırılmak 

amaçlı ya da çalışma riski altında 16 yaşının altında 3716 çocuk geldiği 

görülmektedir. Bu veri gelen işçilerin %12,7’sine denk gelmektedir. Toplam çocuk 

sayısının %58,12'i Batı Karadeniz'de, %41,88' i ise Doğu Karadeniz'de olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Tarım iş aracılarının işçi seçme kriterleri incelendiğinde genellikle işçilerin uyumlu 

ve tecrübeli olunmasını dikkate alınırken, 104 tarım iş aracı ‘’Çocuk 

bulunmamasını’’ önemsediği sonucuna ulaşılmıştır. Tarım iş aracıları, ‘’Çocuk 

İşçiliği’’ merkezli projeler uygulanmaya başlandıktan sonra üreticilerin işçi 

gruplarında çocuk istemediklerini belirtmişlerdir. Bu durumu yapılan çalışmaların 

amaca hizmet ettiğinin göstergesi olarak kabul edebiliriz. Ancak tarım iş aracıları, 

çocuk işçiliği hassasiyetinin sadece fındık tarımında önemsendiğini de 

belirtmişlerdir.  

Tarım iş aracılarının işçi sağladığı diğer tarım ürünleri ve iller incelendiğinde ise 31 

ilde 18 ürünün hasat, bakım ve paketleme işleri için işçi sağladıkları anlaşılmaktadır. 

En yoğun olan ürünlerin kaysı, şeker pancarı, pamuk, elma, patates ve narenciyenin 

olduğu görülmektedir.  

Tarım iş aracılarına bağlı olarak çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettikleri 

illerden çalışma iline gelirken trafik kurallarına uygun araçlarla geldikleri 

anlaşılmaktadır. Ancak konaklama alanı ve çalıştıkları bahçe arasındaki ulaşımın 
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trafik kurallarına uygun olmayan kamyon, traktör ve patpat gibi araçlarla sağladığı 

görülmektedir. Bu durum çalışmanın yapıldığı dönemde gerçekleşen trafik kazaları 

ve bu kazalar neticesinde meydana gelen işçi ölümleri ile de anlaşılmaktadır. 

Mevsimlik tarım işçilerinin ikamet ettikleri illerden fındık hasadı için çalışma 

alanlarına geliş-gidiş masraflarının tarım iş aracısı tarafından karşılandığı ancak hak 

ettikleri ücretten daha sonra tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca tarım iş 

aracılarının işçiden aldıkları %10 komisyonla beraber ücret tespit komisyonlarının 

belirlediği ücretlere çalışan işçilerin hak edişlerinin asgari ücretin de altına 

düştüğünü göstermektedir. 

Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama olanakları bölgesel olarak değişmektedir. 

Ordu iline gelen işçiler için METİP olarak isimlendirilen konaklama merkezleri ve 

işverenlerin gösterdiği müştemilatlar bulunmaktadır. Sakarya ve Düzce illerinde ise 

işçiler sadece işverenin gösterdiği müştemilatlarda konaklamaktadırlar. Ancak Ordu 

ilinde 2017 fındık hasadı döneminde işçilerin %20’sinin METİP alanında yer 

bulamadığı için dere ve yol kenarını konaklama için tercih ettikleri anlaşılmıştır.  

Tarım iş aracılarının üslendikleri masraflar ile ilgili durum göz önüne alındığında; 

tarım iş aracılarının %75’i gıda, ulaşım, barınma ve sağlık gibi masrafları mevsimlik 

tarım işçileri üstlendiği, %25’inin ise tarım aracısı üstlendiği ancak sonradan işçinin 

ücretinden kesinti yaptığı görüşmelerden anlaşılmaktadır. Tarım iş aracıları 

yönetmeliğine göre ulaşım ücretini işveren üstlenmesi gerekirken işçi tarafından 

karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu durum tarım iş aracılarının işçilerin istihdam 

koşulları ile ilgili farkındalık çalışması yapılması gerektiğine işaret etmektedir. 

Bir diğer önemli veri ise mevsimlik tarım işçilerinin çalışma saatleri ilişkin durumu 

ortaya koymaktadır. Tarım iş aracılarına bağlı olarak çalışan işçilerin %36’sının 

dinlenme saatleri dışında 11-12 saat aralığında çalıştığı görülmektedir. Çalışma 

saatlerinin 11-12 saat olanların bölgesel olarak dağılımını incelediğimizde bu 

kişilerin %56’sının Batı Karadeniz’de, %44’ünün Doğu Karadeniz’de olduğu 
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görülmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin ücretlendirilmesi asgari ücret üzerinden 

hesaplandığı ve asgari ücretle çalışma saatinin 7,5 saat olduğuna göre işçilerin 

%36’sının mesai ücreti almadan günde 3 - 4 saat fazla çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu 

veriyi günlük 8 saat üzeri çalışan işçiler için değerlendirdiğimizde %82 olduğu 

görülmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin %82’sinin hiçbir mesai ücreti almadan 

fazla çalıştıkları anlaşılmaktadır.  

Tarım aracıları ile yapılan görüşmelerde özellikle adres ve telefon bilgilerini 

paylaşım konusunda çekincede kaldıkları görülmüştür. Ancak araştırmacıların 

iletişim uzmanlığı sayesinde ikna çalışmasının başarılı olduğu ve bu bilgilere 

erişimin sağlandığı tespit edilmiştir.  

Bazı sorular için özellikle detay istendiğinde dolaylı cevaplar verildiği 

gözlemlenmiştir.  Farklı bölgelerde araştırma yapan araştırmacıların çocuk 

sayılarının eksik verildiğine dair ortak kanaatleri olmuştur.  

Muhtarlarla etkili iletişim kurulması, muhtarların, kamu kurum ve kuruluşlarının 

ziyaret edilmesi, saha çalışanlarına saha koşullarına karşı uygulamalı eğitim 

verilmesi, saha çalışanlarının saha tecrübesi ve iletişim becerisi olan kişilerden 

seçilmesi saha çalışmaları esnasında araştırmacıların önemli sorunlarla 

karşılaşmasını önlemede önemli girişimler olmuştur.  
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7. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Gerçekleştirilen veri toplama çalışmasından elde edilen 309 tarım iş aracısına ait 

veriler değerlendirilerek, eksik olan ve ihtiyaç duyulan konular doğrultusunda 

Şanlıurfa ve Mardin illerinde tarım iş aracılarına yönelik eğitim ve farkındalık 

çalışması düzenlenmesi planlamıştır. Bu çalışmayı gerçekleştirebilme için 

derneğimiz öncülünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 

şirketlerin katıldığı ihtiyaç belirleme ve içerik hazırlama çalışması Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, 

Genç Hayat vakfı, Kalkınma Atölyesi, Olam - Progıda, Balsu, Ordu İşkur, Mardin İş-

Kur ve Şanlıurfa İş-Kur temsilcilerinin katıldığı iki günlük çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcıların önerileri dikkat alınarak alanda ihtiyaç 

duyulan konular belirlenmiş ve içerik geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Grup 

çalışmaları şeklinde yapılan içerik belirleme aşamalarında, karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunularak alanda tecrübeli katılımcıların hemfikir olduğu konular 

arasından amaca ulaşmak konusunda en hızlı yol alınabilecek başlıklar tercih 

edilmiştir. Eğitim verilecek kitlenin hızlı, kolay anlaşılabilir ve en aktif katılımı 

gösterebileceği şekilde modül içeriklerinin alt yapısı hazırlanmıştır. Yaşanılan 

tecrübeler, soru cevap yöntemleri ve özellikle sahada çalışmış olan temsilcilerin 

önerileri doğrultusunda 5 ana konu başlığı oluşturulmuştur. Bu konular; 

 Tarımda İş sağlığı güvenliği  

 Tarım İş Aracılarının Yasal sorumluluklar 

 Çocuk işçiliği 

 Tarım İş Aracılığını Kayıtlı (İş-Kur) yapmanın avantajları 

 Yaşanılan Sorunlara Yönelik Tarım İş Aracılarının Önerileri  
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Olarak belirlenmiştir. 

Modül içeriğini belirleme ve alt yapı çalışmalarının yapılmasının ardından 

Derneğimiz ekibi tarafından yaklaşık 3 hafta süren çalışmalar neticesinde “Tarım İş 

Aracıları Eğitim Programı” ortaya çıkarılmıştır. 

Oluşturulan eğitim programının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için 60 tarım iş 

aracısı ile bağlantı kurulmuştur. Eğitim uygulamasına davet edilen tarım iş aracıları 

seçilirken işçi sayısı, çocuk işçiliğine yaklaşımı, işbirliğine yatkınlığı, işçi hakları ve 

işçi sorunlarına yaklaşımları vb. konular dikkate alınmıştır. İletişim kurulan 60 tarım 

iş aracısına eğitimin içeriği ve amaçlanan kazanımlar hakkında kısa bilgiler verilerek 

eğitime davet edilmişlerdir. Ancak çalışma alanımız ve veri tabanımızda yer alan 

diğer tarım iş aracıları da yoğun ilgi göstermişlerdir. Bu nedenle 60 olarak 

kurgulanan tarım iş aracısı sayısını 82’ye çıkarılmıştır.  

Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeden önce Şanlıurfa ve Mardin İş-Kur il 

müdürlükleri ziyaret edilerek, tarım iş aracılarının eğitim sonrası kayıtlı hale 

gelebilmeleri için gerekli organizasyon planlaması yapılmıştır. Şanlıurfa ve Mardin 

İş-Kur il müdürlükleri eğitimin gerçekleştirileceği günler için eğitimin yapıldığı 

yerlere görevlendirilmişlerdir. Böylece eğitim esnasında farkındalık kazanan tarım 

aracılar aynı gün ve aynı yerde İş-Kur il müdürlükleri tarafından kayıtlı hale 

gelmeleri sağlanmıştır.  30 Ocak 2018 tarihinde Şanlıurfa ilinde 1 Şubat 2018 

tarihinde Mardin ilinde yapılan eğitimlere 82 tarım iş aracısı katılmıştır. Şanlıurfa 

ilinde gerçekleştirilen eğitime Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Adana il ve 

ilçelerinden gelen tarım iş aracıları katılmıştır. Mardin ilindeki eğitime ise Mardin, 

Diyarbakır, Şırnak, Batman il ve ilçeleri başta olmak üzere Mersin, Antalya ve 

İstanbul dan da tarım iş aracılarının katılımı ile eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

Tarım iş aracılarının eğitim öncesi ve sonrası eğitim etkisini ölçmek amacıyla 

hazırlanan ölçme testi uygulanamamıştır.  
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Gerçekleştirilen eğitimler ve İş-Kur il müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde 72 

tarım iş aracısı kayıtlı hale gelmiştir. 10 tarım iş aracısı ise ilgili mevzuatta belirtilen 

koşulları sağlamadıkları için kayıtlı hale gelmek istemelerine rağmen İş-Kur 

tarafından belgelendirilememiştir. Kayıtlı hale gelen 72 tarım iş aracısı 2018 yılında 

yerine getirmeleri gereken yasal sorumluluklar için danışmanlığa ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu konuda çalışma ortağımız olan Olam - Progıda şirketinin 

sürdürülebilirlik departmanından gerekli danışmanlık desteği sağlanacaktır. Kayıtlı 

hale gelen 72 tarım iş aracısına bağlı olarak çalışan 15123 mevsimlik tarım işçisi 

Olam’ın danışmanlığı sayesinde sözleşmeli çalışma olanağına ulaşmış olacaklardır.  
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8. ÖNERİLER 

8.1. Şirketler İçin Öneriler 

Yapılan bu çalışma fındık hasat bölgelerinin tamamını kapsayacak şekilde 

gerçekleştirilmesi büyük yarar sağlayacaktır. Gerçekleştirilmesi durumunda fındık 

tedarik zinciri içerisinde kontrol edilmesi ve ulaşılması en zor olan başta tarım iş 

aracıları, mevsimlik tarım işçileri, çocuklar, kadınlar ve gençlerden 

kaynaklanabilecek risklere yönelik çalışmalar daha başarılı olacaktır. 

Tarım iş aracıları ile birebir iletişim ağı kurularak tarım iş aracısı ve işveren arasında 

yapılması gereken iş ve işlemler için danışmanlık yapılmalıdır. Bu danışmanlık 

sayesinde işveren ve tarım iş aracısı arasında sözleşme imzalanması başta çocuk 

işçiliği, işçi çalışma saatleri, ücret, ücret kesintisi ve ulaşım gibi başlıca sorunları 

oldukça azaltacaktır.  

Tarım iş aracıları ve üreticilerin katılacağı toplantılar organize edilmelidir. Tarım iş 

aracıları ve işverenlerin bir araya getirilmesinin, bilgilendirme ve yönlendirme 

toplantılarının düzenlenmesinin, birçok sorunun çözümüne olumlu ve hızlandırıcı 

etkisi olacaktır. 

Devam eden veya gerçekleştirilmesi planlanan sosyal çalışmalara üreticiler de dâhil 

edilmelidir. Üreticilerin dâhil edilmesi yerel sahiplenme ve sürdürülebilirlik 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

Şirketlerin tedarik zinciri içerisinde çocuk işçiliğini sonlandırmak için yürütülen 

proje okulları programlarına devam edilmeli ancak çocukların okullara 

yönlendirilmesine yönelik, tarım iş aracıları, çocukların aileleri ve üreticilere yönelik 

farkındalık oluşturacak yeni yöntemler ve eğitim programları geliştirilmelidir. 
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Başta çocuk işçiliği ve işçiden kesilen komisyonlar konusunda olumlu tutum 

sergileyen tarım iş aracıları desteklenmeli, bu sorunlar konusunda eksikleri bulunan 

tarım iş aracıları için özel farkındalık çalışmaları yürütülmelidir. 

8.2. Kamu Kurumları İçin Öneriler 

Tarım iş aracılığının meslek olarak sınıflandırılması ve mevsimlik tarım işçilerinin 

sosyal güvenceli çalışmaları için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır. Tarım iş 

aracılığının meslek olarak yapılması, mevsimlik tarım işçilerinin daha kurallı ve 

insani koşullarda çalışılacağı ve çocuk işçiliğinin sona ereceği bir çalışma sistemi 

oluşturacaktır. 

Ücret tespit komisyonları mevcut işleyişi sadece işveren odaklı olan ziraat odaları 

başkanlığında oluşturulmaktadır. Bu komisyonlar illerde ki İş-Kur koordinasyonunda 

ve işçi temsilcisi olan tarım iş aracıların da içerisinde yer alacağı şeklinde 

düzenlenmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin bu komisyonlarda temsil edilmesi 

özellikle çocuk işçiliği, çalışma saatleri ve ücret kesintisi gibi sorunların ortadan 

kaldırılması için kararlar alınmasına neden olacaktır. 

Tarım iş aracılığı işini kayıtlı ve kanunlara uygun yapmayan kişiler için gerekli 

denetimler yapılmalı ve uygulanan yaptırımlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

Tarım iş aracılarının yoğun olarak geldikleri iller olan, Şanlıurfa, Diyarbakır, 

Mardin, Adıyaman, Batman gibi illerin İş-Kur il ve ilçe müdürlüklerinde ilgi 

birimlerde görev alan personel için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.  

Tarım iş aracılarının yasal kurallar doğrultusunda çalışmalarını sağlamak ve çocuk 

işçiliğini engellemek için tarım iş aracılarının yoğun olarak geldikleri iller olan, 

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman İş-kur il müdürlükleri tarım iş 

aracılarına yönelik farkındalık çalışmaları düzenlenmelidir.   



 

 

 

58 

 

 

 

Yapılan bu çalışma tüm tarım ürünlerini kapsayacak nitelikte bir model olarak 

uygulanmalıdır. Bu modelle elde edilen veriler araştırmacılara ve politikacılara 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

8.3. Üreticiler / İşverenler İçin Öneriler 

Üreticiler kayıtlı ve kanunlara uygun çalışan tarım iş aracılarına iş vermeyi tercih 

etmelidir. Bu sayede işveren daha profesyonel ve çocuk emeğinden uzak iş gücü ile 

çalışacağı için iş gücünden daha fazla verim alacaktır. Ayrıca elde ettiği ürün ulusal 

ve uluslararası piyasada daha değerli hale gelecektir.  

İşverenler, işçilerin fiziki özellikleri dikkate alınarak belirlenen asgari çalışma 

saatlerini dikkate almalıdır. 
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