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Küçük ve Orta Ölçekli Çiftlikler ile Çalışan Üretici Birimler Tarafından 
Raporlanan Yeni İnsana Yakışır İş Göstergeleri 

BCI ortaklarının Better Cotton projesine katılan çiftçilerin çevresel, ekonomik ve sosyal 

deneyimleri hakkında veri toplamasını gerekli kılar. Sonuç Göstergelerini toplamak, 

paylaşmak ve bunlardan öğrenmek aşağıdakiler konusunda yardımcı olur:  

» Better Cotton Standart Sisteminin uygulanmasından kaynaklanan değişimi 

ölçümlemek 

» Zaman içinde gerçekleşen gelişimi göstermek ve başarıyı değerlendirmek 

» İleride yapılabilecek etki analizi çalışması için temel oluşturmak. 

» Faydalanıcılara, bağışçılara ve üyelere hesap verilebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflığı 

sağlamak. 

» Strateji ve Better Cotton Standart Sistemini geliştirmek 

» Deneyimlerden öğrenerek kapasite geliştirmek  

 

Sonuç Göstergeleri ile Çalışma Rehberinde daha önce belirtildiği gibi ( BCI web sitesinden  

buraya tıklayarak yükleyebilirsiniz), 2014’te İnsana Yakışır İş ilkesi ile bağlantılı üç sosyal 

göstergeye giriş yapıldı.  

Bu göstergeler henüz yeni olduğu için BCI bu belge ile bahsi geçen göstergelerin arkasındaki 

mantığı ve göstergelerin toplanması ve raporlanması konusunda Uygulama Ortaklarına 

önerileri sağlıyor. 

BCI çiftçi ve işçiler tarafından yaşanan sosyal tecrübeleri İnsana Yakışır İş üretim prensipleri 

çerçevesinde ele alır. BCI ve Uygulama Ortakları (UO)’nın üzerinde çalıştığı İnsana yakışır iş 

konularının birçoğu karmaşık ve derin sosyo-ekonomik sorunlarla ilgilidir. Çocuk işçi çalıştırma 

gibi konular basit ya da kolaylıkla çözümlenecek sorunlar olmadığı gibi tamamıyla BCI ve 

ortaklarının kontrol ve etkisi altında da değildir. Standartlar uygulanması ve pamuk üreticisi 

http://bettercotton.org/wp-content/uploads/2014/06/Working-with-Results-Indicators_final_eng_ext-UpdateJune2014.pdf
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toplumlarda bu standartların uygulanabileceği koşulların sağlanması ve seviyenin 

yakalanması BCI’ın iki önemli hedefidir. 

2012-2013 döneminde BCI Sekreterliği tarafından başlatılan bağımsız bir çalışmada1 

Hindistan, Mali ve Pakistan’da pamuk çiftçileri ve işçilerinin insana yakışır iş ilkeleri açısından 

karşılaştıkları zorluklar incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri BCI ve 

ortaklarının çocuk işçi çalıştırma ve kadını güçlendirme konularındaki bilgi seviyesini ölçmek 

ve alınacak ön-tedbirleri belirlemek amacıyla kullanabileceği 3 gösterge olmuştur. Bunlar, 

Better Cotton üretiminin ilk basamaklarına uygun, basit ve uygulanabilirliği yüksek 

göstergelerdir. İlerleyen yıllarda değişim-odaklı göstergeler geliştirilecektir. BCI, ilk adımın 

ortaklıklar kurmak, farkındalığı arttırmak ve bilgiyi paylaşmak olduğuna inanmaktadır.  

Böylelikle çiftçiler ve toplumlar anlamlı adımlar atabilecekleri insana yakışır iş standartlarını 

daha iyi şekilde kavrayabileceklerdir. 

Bu göstergeler Tarla Defteri’nde bireysel olarak tutulmamakta, ancak ilgili bilgi Üretici Birim 

aracılığı ile raporlanmaktadır. Bu sosyal göstergeler büyük çiftlikler tarafından raporlanmaz.  

1. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi – Yerel Uzman Kurum ve 
Kuruluşlarla İşbirliğinin Arttırılması  

Bu gösterge çocuk işçi çalıştırma ve özellikle okula devam sorununun tespiti ve 

önlenmesi üzerinde çalışmalar yapan güvenilir yerel kurum ve kuruluşlarla Üretici 

Birimlerin yaptıkları ortaklıkların bulunma durumunu ölçer. 

Bu gösterge bağlamındaki ortaklıklar, üçüncü bir taraf ile – devlet ajansı, STK ya da 

uluslararası kurum/kuruluş - belgelendirilmiş çalışma düzenlemeleridir. Bu çalışmalar, çocuk 

işçi çalıştırmanın engellenmesi, çocuk hakları ya da resmi eğitime erişimin desteklenmesi 

konularında kabul edilmiş uzmanlığa sahip niteliktedir.  

Bu ortaklığın uygun olabilmesi için, ortaklık düzenli iletişim ve doğrudan BCI’ın çocuk işçiliği 

konusundaki insana yakışır iş kriterinin sağlanmasına yönelik ortak faaliyetler içermelidir. 

Ayrıca bu faaliyetlerde resmi eğitime erişimde artış ve riskli çocukların eğitime kayıt ve devamı 

amaçları açıkça hedeflenmiş olmalı ve faaliyetler ölçülebilir, mantıksal bir çerçevede 

yürütülmelidir. 

Yerel uzman kurum ve kuruluşlarla kurulacak ortaklıklar, küçük ve orta ölçekli çiftçiler için 

Üretici Birim seviyesinde ölçülmektedir.  

 Bu gösterge, bu rehber dokümana ek olarak verilen ‘ Sonuç Göstergeleri Rapor Eki’nde 

raporlanacaktır. 

2. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Bertarafı – Anlama ve Farkındalığın 
Arttırılması 

Bu gösterge Kabul edilebilir şekillerde çocuk çalıştırmak ile tehlikeli çocuk işçiliğini 

birbirinden net olarak ayırabilen çiftçi yüzdesini ölçmektedir. 

Bu gösterge, ulusal yasalarda tehlikeli işler sınıfına giren tipik çiftlik faaliyetlerini temsilen 

ülkeye özel görsel/fotoğrafik malzeme kullanımını gerektirmektedir. Ulusal yasaların 

                                                
1 Çalışma Ergon Associates Limited tarafından 2012-2013 yılında yürütülmüştür. Bu raporun yönetim özetine BCI 
web sitesinden, tüm rapora ise talep ile ulaşabilirsiniz. 
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bulunmadığı durumlarda ILO C182’ye uyum temel alınacaktır.  Değerlendirmeyi yapan 

personelin (Saha Kolaylaştırıcısı) bu hükümleri tam ve doğru şekilde anladığından emin 

olunmalıdır. Bu malzeme Better Cotton uygulamasına geçmiş her ülke için BCI tarafından 

hazırlanır ve Uygulama Ortakları ile de paylaşılır.    

Sonuç Göstergelerinin çiftlik seviyesinde toplanması sırasında kolaylaştırıcılar seçilen her 

çiftçiye ve kontrol çiftçilerine hızlı bir test uygular. Bu testte çiftçilere çocukların çalıştırıldığı 

tehlikeli ve kabul edilebilir işleri konu alan resimler gösterilir ve ikisi arasında ayrım yapması 

istenir. Verdikleri cevaplara göre her çiftçiye bir puan verilir ve böylece gösterge için ayrımı 

doğru yapabilen çiftçi oranı hesaplanır.  

Bu gösterge ‘Sonuç Göstergeleri Raporu’ excel dokümanında raporlanır.  

3. Kadınların Güçlendirilmesi – Kadınların BCI Faaliyetlerine Katılımı  

Bu gösterge, eğitilen erkek çiftçi ve işçi sayısına göre BCI eğitimine katılan kadın çiftçi ve 

işçi sayısını (eğitim konusuna göre) ölçmektedir.   

Kadınlara erişmek ve onların tarım uygulamalarını geliştirme konusunda kapasitelerini 

arttırmak Better Cotton Sistemi’nin sürekli sorunlu alanlarından biri olmuştur.  Dolayısıyla bu 

göstergenin amacı ilk adım olarak kadınların bilgiye erişim ve iyileştirilmiş iş koşullarında 

çalışmalarına destek olmak için Better Cotton eğitim programlarının kadın çiftçi ve işçilere ne 

kadar ulaştığını ölçmektir. . 

Bu gösterge Özdeğerlendirme dokümanının eğitim bilgileri bölümünde raporlanır. 


