
1

RAPORU

#mevsimliktarımişçileriiçin



Mevsimlik Tarım İşçileri 
Eğitim Çalıştayı Raporu

 Konya Büyükşehir Belediyesi Adına 

Sahibi

Uğur İbrahim ALTAY

Yazar

Emine ERDAL

Proje Koordinasyonu

Sosyal İnovasyon Ajansı

 Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür

 Yayınları

E-ISBN: 978 - 605 - 389 - 491 - 9

Yayın Koordinatörü

Alper ORAL

Çalıştay Tasarımı

Sen Değerlisin Derneği

Sosyal İnovasyon Ajansı

2022/KONYA



3

 Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür

 Yayınları

E-ISBN: 978 - 605 - 389 - 491 - 9

Yayın Koordinatörü

Alper ORAL

Çalıştay Tasarımı

Sen Değerlisin Derneği

Sosyal İnovasyon Ajansı



4



5

Önsöz

Eğitim çalıştayında paydaşların görüşleri ele alınmıştır. Mevsimlik tarım işçi-
si çocukların eğitimi ile ilgili olarak anlık-pratik-kısa süreli sosyal sorumluluk 
projeleri yerine bütün paydaşların iş birliğinde olduğu bir model önerilmek-
tedir. Bu model ile kamu eliyle öğrenci takip mekanizmalarının güçlendiril-
mesi, mevsimlik tarım işçilerine yönelik yenilikçi uygulamalar ile çocukların 
bilişsel, sosyal, psikolojik eğitimlerin tamamlanması esastır. Eğitim paydaş-
larının çocukların gündelik yaşamlarına sosyal fayda sağlamaktan öteye uy-
gulanabilir bir modelin eksikliği söz konusudur. Bu kapsamda öğrencilerin, 
ailelerinin, ilgili paydaşların, misafir/işçi olarak gittikleri bölge halkının birbi-
riyle uyumlu olduğu bir sistem gerekmektedir. Öğrencilerin taşımalı sistem 
kullanması,  yerleşke alanlarında günübirlik eğitimlerin düzenlemesi, sosyal 
faydalar oluştursa da kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Mevsimlik ta-
rım işçisi çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyetleri ilgili paydaşlarla da sür-
dürülmelidir. Bu çalışmada Konya iline özgü olarak pilot bir çalışma oluştur-
mak için paydaşlarla birlikte bir eğitim-fikir çalıştayı düzenlenmiştir.

Sen Değerlisin Derneği, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde çocukların 
eğitimine devam etmelerini sağlamak adına bir eğitim modülü geliştirdik. 
Bu modülde alanında uzman, saha deneyimi olan kişilerle, çocukların sosyal 
yaşamda ve eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik 
nasıl çözümler üretilmesi gerektiğini ele aldık. 
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Yönetici Özeti

Ülkemizin tarımsal iş gücü ihtiyacını karşılamak için her yıl yaşadıkları böl-
geden geçici olarak göç eden mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık 16 binini 
çocuklar (İznebioğlu, 2019) oluşturmaktadır. Süreçten en çok etkilenenler 
çoğunlukla çocuklardır. Sürekli göç halinde yaşamak, kalıcı yerinin olma-
ması, sosyal hayattan uzak kalma ve eğitime devam edememe gibi sorun-
lar çocukların hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çocukların ve ailelerin karşılaştığı sorunları kısa ve uzun vadede çözüme 
ulaştıracak yollardan belki de en önemlisi eğitimdir. Mevsimlik tarım işçi-
liğinde farklı alanlarda birden çok sorunun olması eğitim alanında yapı-
lacak çalışmalarda bir çözüm uzayı kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Bu 
ihtiyaçtan hareketle paydaşlarımızdan ve yedi farklı kurumdan alanında 
uzman kırk kişilik bir ekiple çözüm uzayı kurmak için eğitim çalıştayı ger-
çekleştirdik. 
İki oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunda çocukların 
karşılaştıkları sorunlar, bu sorunların oluşturduğu etkiler ve eğitime de-
vam etmelerinin önündeki engeller üzerine çalışma gerçekleştirdik. Ça-
lıştayın ikinci oturumunda ise çocukların temel sorunlarından hareketle 
nasıl bir eğitim modeli oluşturulması gerektiğine yönelik öneriler sunduk. 
Çalıştayda önemli olan nokta çocukların sadece eğitime devam etmele-
rini sağlamak değil karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerini sağlayacak, 
bireysel güçlenmelerini sağlayacak, sürdürülebilir bir eğitim modeli oluş-
turmayı amaçladık. 
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Sonuç bildirilerinin analizinden hareketle çocukların en çok yoksulluk, ai-
diyet hissedememe, sosyal dışlanma, hijyen, haklardan mahrum kalma, 
gelişme bozukluğu ve toplumsal uyumu sağlayamaması sorunları ile kar-
şılaşılmıştır. Bu sorunların üstesinden gelmek ve bireysel güçlenmeyi sağ-
lamak için üç aşamalı eğitim modülü tasarlanmıştır:
İlk modülde çocukların ve ailelerin mevcut durumlarının analizinin yapıl-
ması ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. İkinci 
aşamada hedef kitleye ve duruma göre eğitim yöntemleri yer almakta-
dır. Burada esnek bir yapı sağlanarak ve birçok yöntem belirlenerek farklı 
çözüm yolları kurulmuştur. Üçüncü modülde çocukların bireysel güçlen-
melerini sağlamak için öneriler geliştirilmiştir. Böylece sürdürülebilir bir 
eğitim modeli tasarlanmaya çalışılmıştır. Sürecin daha sağlıklı ilerleyebil-
mesi için yasal düzenlemeler ve kurumlar arası iş birliğine yönelik öneriler 
geliştirilerek örnek bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Kaynak: İhsan İznebioğlu, M. T. (2019). Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk işçiliği Mevcut Durum Raporu ve 
Uygulama Raporu. Konya.
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Kaynak: Tarafımızdan tasarlanan haritanın verileri “İhsan İznebioğlu, M. T. (2019). Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk işçiliği Mevcut Durum 
Raporu ve Uygulama Raporu; Fatih Orhan, E. A. (2018, Ekim 3-6 ). Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği.” kaynaklarından 
alınmıştır.
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Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Nasıl Bir Çalışma Yürüttük?



13

Eğitim Çalıştayı

Mevsimlik tarım işçileri özelinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
farklı kurumlarla eğitim modeli oluşturmak üzere bir çalıştay gerçek-
leştirdik. Bu çalıştayda çocukların temel sorunları, eğitime devam et-
melerinin önündeki engelleri, çocuklara yönelik eğitim modeli plan-
lama gibi konuların ele alındığı iki oturum düzenledik. 
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          Çalıştaya Katılan Kurumlar
          Necmettin Erbakan Üniversitesi -AKEF
 
           KTO Karatay Üniversitesi

          T.C. Konya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü

          Konya Kızılay Toplum Merkezi

          Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi

          Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Kampları

         Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehaneler

          

          



15

          Çalıştayda Ele Alınan Konular 

          Çocukların temel problemleri

          Çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunları

          Eğitime devam edememelerinin önündeki engeller

          Çocukların güçlendirilmesi için verilmesi gereken eğitimler

          Eğitim modelinin oluşturulması

          Yapılması gereken yasal düzenlemeler

          Görünürlük ve yaygınlaştırma planları
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Çocukların Temel Problemleri



19

Çocuklar, mevsimlik göç sürecinde en kırılgan gruptur. Bu 
süreçte çocukların çeşitli sorunlarla karşılaştıkları ve bir-
çok haktan mahrum kaldıkları bir gerçektir. Yaşam koşul-
ları, hijyen, güvenlik, toplumsal uyum ve eğitime devam 
edememe gibi başlıklar başta olmak üzere farklı birçok 
problemle mücadele ettikleri gözlemlenmiştir.
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Çocukların Fiziksel Sorunları
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Mevsimlik tarım işçiliği sürecinde çocukların karşılaştıkları 
problemler fiziksel, sosyal, psikolojik sorunların oluşma-
sına neden olmuştur. Çocukların en kötü şartlar altında 
uzun süre çalışmaları  fiziksel gelişimlerini önemli ölçü-
de etkilemiştir. Aynı zamanda imkânlarının kısıtlı olması 
yetersiz beslenmeye neden olmaktadır. Bu durum kas-ke-
mik problemlerini ve gelişme geriliğini tetiklemektedir. 
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Çocukların Psikolojik Sorunları
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Çocukların karşı karşıya kaldıkları mevcut yaşam koşulları 
fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik sorunlara da neden 
olmaktadır. Tüm yaşamlarını ve sonraki nesillerin etkile-
neceği psikolojik sorunlarla çocukların karşılaştığı görül-
mektedir. Ailelerin uzun saatler boyunca tarlalarda  ça-
lışması çocukların yeterli ilgi ve sevgiden uzak kalmasına 
neden olmuştur. Bu durum yetersizlik hissi, içe kapanıklık, 
değersizlik hissi, özgüven problemleri ve kimlik karmaşası 
gibi psikolojik etkiler oluşturmuştur. 
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Çocukların Sosyal Hayata Katılımının Önündeki Engeller
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Çocukların karşı karşıya kaldıkları mevcut yaşam koşulları 
fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik sorunlara da neden 
olmaktadır. Bu sorunlar çocukların tüm yaşamlarını etki-
lemektedir. Ailelerin uzun saatler boyunca tarlalarda  ça-
lışması çocukların yeterli ilgi ve sevgiden uzak kalmasına 
neden olmuştur. Bu durum yetersizlik hissi, içe kapanıklık, 
değersizlik hissi, özgüven problemleri ve kimlik karmaşası 
gibi psikolojik etkilerin neden olmuştur.
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Kaynak: Tarafımızdan tasarlanan haritanın verileri “İhsan İznebioğlu, M. T. (2019). Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk işçiliği Mevcut Durum 
Raporu ve Uygulama Raporu.” kaynağından alınmıştır.
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Çocukların Göç Ettikleri Şehirde Karşılaştıkları Sorunlar
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Mevsimlik tarım işçisi ailelerinin imkânlarının yetersiz ol-
ması ve sahip oldukları dezavantajlar, aynı zamanda göç 
ettikleri şehirde başka sorunlarla karşılaşmalarına neden 
olmaktadır. Birbirleriyle karmaşık bir ağ içinde gelişen bu 
sorunların tek bir çözümü bulunmamaktadır. Fakat yok-
sulluk, toplumsal uyumun sağlanamaması, sosyal dışlan-
ma, güvenlik eksikliği gibi sorunların ortak olduğu görül-
mektedir. 
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Çocukların Eğitime Devam Etmelerini Engelleyen Sorunlar
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Eğitim mevsimlik tarım işçisi ailelerin kısır döngüsünü 
değiştirecek önemli bir faktördür. Ailelerin imkânlarının 
kısıtlılığı ve çocukların ailede yerine getirmesi gereken so-
rumlulukları olduğu hesaba katıldığında eğitimin sonraki 
planlara atıldığı görülmektedir. Aynı zamanda sürekli göç 
halinde olmaları ve eğitim hizmetinin de yetersiz olması 
çocukların eğitimden uzak kalmasına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla çocukların eğitime devam etmemelerinin on-
larca nedeni ortaya çıkmaktadır. 
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Çocukların Psikolojik Gelişimlerini Güçlendirmek İçin Ne Yapılmalıdır?
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Çocukların olumsuz etkilerden kurtulması için, şartlarının 
iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine çalışmalar gerek-
lidir. Ailelerin ve çocukların karşılaştıkları sorunların belir-
lenmesi, ihtiyaç analizinin yapılması ve bununla beraber 
çözümlerin üretilmesi oldukça elzemdir. Çalıştayda, kalıcı 
bir hayat oluşturulması, ailelerin güçlendirilmesi, eğitim 
seviyesinin artırılması ve fiziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaç-
larının karşılanması gibi başlıkların üzerinde durulmuştur. 
Burada kritik olan konu çocukların eğitime devam etme-
leridir. Böylece zor şartlarda çalışma sisteminden çocuk-
lar kurtularak farklı bir yol oluşturabilecektir. 



36



37



38

Çocukların Eğitime Devam Etmesi İçin Ne Yapılmalıdır?
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Çocukların eğitime devam edebilmeleri için kapsamlı bir 
çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle farklı ku-
rumların bir araya gelerek işbirliklerini artırmaları ve ortak 
bir plan hazırlamaları ihtiyaçtır. Göç haritasının oluşturu-
larak eğitimin sürekliliğinin sağlanması, ihtiyaç analizinin 
yapılması, bilinçlendirme eğitimleri gibi farklı çalışmaların 
devam ettirilmesi gerekmektedir. 
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Eğitime Yönelik Yasal Düzenlemeler
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Tasarlanan eğitim modelinin    sürdürülebilir olması olduk-
ça önemlidir. Bu açıdan yasal düzenleme ve denetimlerle 
çocukların eğitime erişmeleri ve devam etmeleri sağla-
nacaktır. Çocukların eğitimlerini sürekli olarak alabilecek-
leri sistem oluşana kadar özel müfredatın oluşturulması 
ve çavuşların sorumluluklarının artırılması gibi destekler 
sunulacaktır. Böylece nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim 
modeli oluşturulabilecektir.
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Kurumların Etkin Çalışmalar Yürütmesi
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Mevsimlik tarım işçilerine yönelik yapılan çalışmalar fark-
lı kurumların bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Bu 
anlamda yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, dernek-
ler, eğitim kurumları, özel sektör vb. birçok alanın birlik-
te hareket edeceği bir sistem kurgulanmalıdır. Böylece 
mevsimlik tarım işçilerinin tek bir sistem üzerinden hak 
ve hizmetlere kolayca erişmesi sağlanmış olacaktır. Aynı 
zamanda bu sistem ile işçilerin takip ve denetimi de yapı-
labilecektir. 
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MTİ İçin Medyada Nasıl Çalışmalar Yürütülmeli
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Mevsimlik tarım işçileri için yürütülecek olan çalışmanın 
bir diğer ayağını medya çalışmaları oluşturmaktadır. Tek-
nik gezi ve saha gözlemleri sonucunda yerel halkın mev-
simlik tarıma gelen işçileri ötekileştirdiği görülmüştür. 
Toplumsal uyumu artırmak ve sosyal dışlanmanın önüne 
geçmek için medyada farkındalık ve görünürlük çalışma-
ları yapılmalıdır. Yerel halk ile yürütülecek bu süreçte kişi-
ler arası ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



46

Eğitim Modeli Tasarımı
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Mevsimlik tarım işçisi çocuklar için tasarlanan eğitim modeli 
birkaç katmandan oluşmaktadır. İlk olarak ailelerin ve çocuk-
ların durumlarının analiz edilmesi, problemlerinin netleşti-
rilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi güçlü bir eğitim modeli-
nin temelini oluşturmaktadır. Çocukların eğitim seviyesinin 
belirlenmesi, eğitim misyon ve vizyonunun oluşturulması ve 
eğitim takip sisteminin geliştirilmesi ilk etapta yapılacak olan 
çalışmalardır. 
İkinci etapta ise çocukların eğitim hakkına ulaşmasını en-
gelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması ve buna yönelik 
çözümlerin geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 
Çocukların karşılaştıkları sorunların farklı ve birçok nedeni 
olduğu için ikinci etapta birden fazla çözüm yolu oluşturul-
muştur. Bu açıdan eğitim yöntemi ve hedef kitle, saha ça-
lışmalarına göre esneklik gösterecek nitelikte tasarlanmıştır. 
Üçüncü etapta ise çocukların temel eğitim dışında kazana-
cakları bilgi, deneyim ve tecrübelere odaklanılmıştır. Böylece 
toplumsal uyum desteklenirken bireysel anlamda  güçlen-
meleri de sağlanmış olacaktır. 
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Çalıştay Afişi



49

Çalıştaydan Görseller
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#mevsimliktarımişçileriiçin


