
 X MAYIS - AĞUSTOS 2021

  HABER BÜLTENİ 

Bu haber bülteni, “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine 
Yönelik Kapsamlı Model” projesinin Mayıs-Ağustos ayları arasındaki 4 aylık faaliyetlerini aktarmaktadır.

Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO) tarafından finanse edilen proje, ILO Türkiye Ofisi’nin çocuk 
işçiliğiyle mücadelede ilk kamu-özel ortaklığı projesidir. Projenin genel hedefi, mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk 
işçiliğinin sona erdirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedef, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı’nı (2017-2023) kapsayan 
Türk Hükümeti stratejisi ile uyumludur.

Hasat Öncesi Hazırlıklar
ILO Türkiye Ofisi Karadeniz’de fındık hasadında çalışan 
mevsimlik tarım işçilerine yönelik etkin sosyal destek ve 
çocuk işçiliği ile mücadele için bölgedeki kamu ve özel 
sektör temsilcileri ile sık sık bir araya geldi. Haziran ayında 
Karadeniz İhracatçı Birlikleri ile yapılan toplantının ardından 
Temmuz-Ağustos aylarında tüm proje illerinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ve uygulama ortağı Pikolo Derneği saha personeli 
eşliğinde birçok saha ziyareti gerçekleştirildi. Heyet, yerel 
yetkililerle görüşmelerde bulundu, öğretmenlere ve ailelere 
projenin doğrudan müdahale mekanizmaları hakkında bilgi 
verdi ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı alanlar ziyaret 
edildi. Proje ekibi ayrıca, hasat hazırlıklarına ilişkin güncel 
bilgi sağlamak amacıyla CAOBISCO temsilcileriyle aylık 
değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Tüm hazırlıklar, ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesi Programı kapsamındaki diğer projelerle yakın 
iş birliği içinde yürütüldü. Bu kapsamda Ordu’da yapılan 
çalışmaları yerinde gözlemlemek ve çocuk işçiliğiyle 
mücadele için alınan önlemleri değerlendirmek üzere 
Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesinin 
açılış etkinliği vesilesiyle Saraycık ve Ulubey’deki METİP 
alanlarında saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Etkinliğe ÇSGB 
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Ordu Saraycık’taki METİP alanında Pikolo Derneği çalışanları ve
öğretmenlerle toplantı

Çocuklar örgün eğitim faaliyetlerinin yanı sıra  fiziksel, sosyal 
ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan sosyal ve kültürel 
etkinliklere de katıldı.

ve ILO yetkililerinin yanı sıra kamu kurumlarının merkezi 
ve yerel temsilcileri katıldı. Ayrıca, Ferrero tarafından 
desteklenen Türkiye’de Fındık Hasadında Mevsimlik 
Tarımda En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılması projesi ile koordineli olarak izleme ve 
değerlendirme toplantıları yapıldı.

Gerçekleştirilen tüm toplantılar ILO Türkiye Ofisi’nin sosyal 
medya hesabında yer aldı. Okullara proje görünürlük 
malzemeleri yerleştirildi.

2021 Hasat Dönemi Faaliyetleri
Mevsimlik tarım işçileri Temmuz sonunda proje illerinde belirlenen 
METİP alanlarına ve geçici yerleşim alanlarına yerleşmiş ve Eylül 
ortasına kadar fındık hasadına devam etmiştir. Hasat döneminin 
sonunda, Karadeniz Bölgesi’nde 5 proje ilinde (Ordu, Giresun, 
Samsun, Düzce ve Sakarya) 1.456 çocuk, 110 öğretmen tarafından 
yürütülen eğitimlere katılmıştır. Bu eğitimlerde çocuklara hijyen 
kitleri ve kırtasiye malzemeleri verilmiş, fiziksel ve zihinsel 
sağlıklarının iyi düzeyde olması için beslenme desteği sağlanmıştır. 

Öğretmenler ve Pikolo Derneği saha personeli, projeler hakkında 
bilgi vermek ve çocukların eğitimlere katılımlarını sağlamak 
amacıyla 648 aileye ve 22 tarım aracısına ulaşmıştır. 

ILO’nun SCREAM programı (Eğitim, Sanat ve Basın Yoluyla Çocuk 
Haklarının Desteklenmesi) iki ilde uygulanmış ve 93 çocuğa 
ulaşılmıştır. Program dahilinde yapılan çalışmalar görsel ürünlere 
dönüştürülmek ve sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere 
arşivlenmiştir.
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Rakamlarla 2021 Yılı Hasat Dönemi  

  Sakarya 214

Düzce 332 Giresun 138

Ordu 663

Samsun 109 Şanlıurfa 705 
kız erkek

751 

• Beslenme desteğinden 
yararlanan çocuk sayısı 

• Hijyen kiti sağlanan 
ve “Kişisel Hijyen, 
Sağlık ve Güvenlik” 
oturumlarına katılan 
çocuk sayısı

• Mevsimlik tarımda 
çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi 
konusunda 
danışmanlık verilen 
aile sayısı

• Programa 
katılan 
öğretmen 
sayısı

• Servis aracı 
hizmetlerinden 
yararlanan çocuk 
sayısı

• Sosyal ve 
kültürel 
etkinliklere 
katılan 
çocuk 
sayısı

• Kırtasiye 
desteği 
sağlanan 
çocuk 
sayısı

1.456 

• Eğitimlere katılan çocuk sayısı: 

648

93

6271.9891.041

110

1.456   

• ILO’nun SCREAM 
programından (Eğitim, 
Sanat ve Basın Yoluyla 
Çocuk Haklarının 
Desteklenmesi) 
yararlanan çocuk 
sayısı

• Mevsimlik 
tarımda çocuk 
işçiliğinin ortadan 
kaldırılması 
konusunda 
danışmanlık 
verilen aracı 
sayısı 

• Mevsimlik 
tarımda çocuk 
işçiliğinin sona 
erdirilmesi 
konusunda 
danışmanlık 
verilen bahçe 
sahibi sayısı22 137

Projenin Uygulandığı Alanlar

İller Bölgeler Sosyal Destek Merkezleri Mevsimlik tarım işçiliğine katılması 
önlenen ve destekleyici eğitim 

faaliyetlerinden yararlanan çocuk sayısı

Düzce Ayazlı Hamiyet Sevil 
Ortaokulu 122

Beyören Beyören 
Ortaokulu 109

Uğurlu Uğurlu 
İlk ve Ortaokulu 101

Giresun Bulancak Güzelyalı 
İlkokulu 108

Aksu Mehmet Akif Ersoy   
İlkokulu 30

Ordu Fatsa Fatsa METİP Alanı 
Sosyal Destek Merkezi 170

Saraycık Saraycık METİP Alanı 
Sosyal Destek Merkezi 272

Ünye Ünye METİP Alanı 
Sosyal Destek Merkezi 221

Sakarya Hendek Mustafa Asım 
İlkokulu 93

Kocaali Nazım Üner 
Ortaokulu 121

Samsun Çarşamba Kızılot Burçin Uysal 
İlkokulu 109
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14 Temmuz tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO tarafından ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme seminerine 
Karadeniz Bölgesi’nde üretim yapan 9 fındık firmasından 45 personel katıldı. 

Projenin eğitim koordinatörü Prof.Dr.Murat Gürkan Gülcan tarafından çocuk işçiliği, tanımlar, çocuk işçiliğinin nedenleri, 
Türkiye’deki durum ve eğitimin önemi konularını içeren kapsamlı sunumun ardından, ÇSGB Çalışma Uzmanı Turan Türk tarafından 
çocuk işçiliğinin mevzuattaki yeri ve çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik ulusal politika belgeleri ve faaliyetlere ilişkin sunum 
gerçekleştirildi. Projenin geçmişi, amaçları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi, Kıdemli Proje Koordinatörü tarafından aktarıldı. Son olarak 
Pikolo Derneği’nden Çocuk Koruma Uzmanı Elif Türkmenoğlu Usta ise, sahada uygulanan doğrudan müdahele faaliyetlerine dair 
bilgiler verdi. İki buçuk saatlik çevrimiçi toplantı, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Yerel Fındık Üreticisi Firmaların Sosyal 
Sorumluluk Personeli Bilgilendirildi

Ordu’da Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü Etkinliği 

ILO Türkiye Ofisi, Karadeniz Bölgesi’nde mevsimlik fındık 
tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işliğininin sona 
erdirilmesine yönelik projeleri hakkında farkındalık oluşturmak 
amacıyla Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü etkinlikleri 
kapsamında 17 Haziran 2021’de Ordu’da planlama ve 
koordinasyon toplantısı düzenledi.

Toplantı, Karadeniz Bölgesi’nin 7 ilinden merkezi ve il düzeyinde 
kamu birimlerinden 70’ten fazla temsilciyi ve ILO’nun yerel 
uygulama ortağı olan Pikolo Derneği’ni bir araya getirdi.

• Bölgedeki hasat dönemi öncesi gerçekleşen bu toplantı ve 
resmi ziyaretler ile ilgili daha fazla bilgi almak için internet 
haberini okuyabilirsiniz.      
https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_807306/lang--tr/index.htm

• Etkinlik ayrıntıları ILO Türkiye’nin sosyal medya hesabında 
yer aldı.       
https://twitter.com/iloankara/status/1424658888939483142

• Güncel bilgilerin yer aldığı proje broşürü katılımcılara 
dağıtıldı.

Fo
to

ğr
af

: I
LO

Fo
to

ğr
af

: I
LO

Fo
to

ğr
af

: I
LO

Fo
to

ğr
af

: I
LO

Ordu’da etkinlik öncesi yerel yönetimlerle yapılan toplantılar

Toplantı öncesi kayıt ve bilgilendirme

Ordu’da toplantı katılımcıları ile grup fotoğrafı
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Açık Radyo’da Çocuk İşçiliği Gündemi

Açık Radyo’nun sosyal fayda alanında küresel güncellemelerle ilgili bilgi 
sunan bölümü Diğerkâm, Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 
Yılı’nın çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi yolunda sağladığı, taahhütlerden 
eyleme geçme fırsatı hakkında konuşmak üzere ILO Türkiye’yi ağırladı. 
Programda, 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, 2021 Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Uluslararası Yılı ve ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Programı hakkında konuşuldu. ILO’nun bu programı; halihazırda 
uygulanmakta olan ve Avrupa Birliği, FERRERO ve CAOBISCO (Avrupa 
Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu) tarafından finanse edilen 
üç projeden oluşmakta ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadeleye 
odaklanmaktadır. Program kapsamında, koruyucu hizmetler ve eğitim 
yoluyla 18.300 çocuğun mevsimlik tarım işçiliğinde çalışmasının ve/veya 
çalışmaya başlamasının önlenmesi, 3.500 ailenin desteklenmesi, 380 tarım 
aracısı ve 1600 bahçe sahibine ise kapasite geliştirme ve bilinçlendirme 
eğitimleri verilmesi hedefleniyor.

Tüm bölümü dinlemek için bağlantıya tıklayın:    
https://acikradyo.com.tr/podcast/229197.

Üniversite Öğrencileri 2021 Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası 
Yılı Hakkında Bilgilendirildi 

Bu yıl düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı 
etkinlikleri kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü ve TED Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü’nden yaklaşık 85 öğrenci, ILO Kıdemli Proje Koordinatörü 
Ayşegül Özbek Kansu tarafından Mayıs ve Haziran aylarında 
düzenlenen bilgilendirme oturumlarına katıldı. Oturumlarda 
ILO’nun çocuk işçiliğiyle mücadelesinin genel çerçevesi ve 
ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı 
kapsamında yürüttüğü projelerden söz edildi. Çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi için herkesin eyleme geçmesini teşvik etmek 
amacıyla 2021 yılında başlatılan farkındalık oluşturma kampanyası 
doğrultusunda, seminerlere katılan beş öğrenci Türkiye’de 
tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gönüllü olma sözü 
vererek Eylem Taahhüdü kampanyasına katıldı. 
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 ILO Türkiye Ofisi
Ferit Recai Ertuğrul Cad. No: 4
Oran Ankara Türkiye

T: +90 312 491 9890  
E: ankara@ilo.org 

https://www.ilo.org/ankara

Medya Yansımaları

• https://www.carsamba.bel.tr/haberler/mevsimlik-tarim-iscilerinin-cocuklari-carsamdada-bulustu 

• http://www.giresun.gov.tr/giresun-findik-gocune-hazir 

• https://www.haberturk.com/ordu-haberleri/89929930-orduda-cocuk-isciligine-yonelik-kapsamli-model-projesi

• https://www.isghaber.com.tr/haber/7660291/egitim-cocuk-isciligini-onleyecek

• https://giresun.meb.gov.tr/www/metip-projesi-kapsaminda-cocuklarimizin-egitim-faaliyetleri-devam-ediyor/icerik/3098

• https://akcakocahavadis.com/2021/08/26/akcakocada-anneler-babalar-findiga-cocuklar-okula/ 

 

Görünürlük Çalışmaları

Çocukları fındık hasadında çalışmaktan uzaklaştıran ve ayrıca onlara 
tamamlayıcı eğitim desteği sağlayan faaliyetlerden ilham verici öyküler 
toplamak üzere Ağustos ayında Ordu, Giresun, Samsun, Düzce ve 
Sakarya illeri ziyaret edildi. Video ve fotoğraf çekimleri için firma 
yetkilileri, çocuklar, eğitimciler, sosyal destek uzmanları, aileler, tarım 
aracıları, bahçe sahipleri ve Akçakoca (Düzce) Kaymakamı Yasin Öztürk, 
Altınordu (Ordu) Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü İsa Kaymak dahil olmak üzere yerel yetkililerle görüşmeler 
gerçekleştirdi. Son olarak da ILO Türkiye Ofisi yetkilileri ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile çekimler gerçekleştirildi. 
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