
Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü 

Ferrero ve Ferrero Değerli Tarım Programı

Kasım 2020 – Mart 2024

3.5 milyon Avro 

Trabzon, Zonguldak, Şanlıurfa

Projenin hedefleri şu şekildedir;
Mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
ortadan kaldırılmasına yönelik kurumlar arasındaki koordinasyonun 
güçlendirilmesi,

Mevsimlik fındık hasadının olduğu alanlarda doğrudan müdahale 
mekanizmalarının uygulanması ve yaygınlaştırılması,

Mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
ortadan kaldırılmasına ilişkin ulusal ve yerel paydaşlar, tedarik zinciri 
aktörleri ve kamuoyunda farkındalık artırılması.
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Trabzon ve Zonguldak’ta derslere katılıyor.
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2021 PROJE FAALİYETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Yıllık bülten, Türkiye’nin üç ilinde “Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona 
Erdirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 2021 fındık hasat sezonundaki uygulama faaliyetlerinin bir özetini 
sunmaktadır.

PROJEYE GENEL BAKIŞ 

UYGULAYICI KURUMLAR

DESTEKLEYEN KURULUŞ 

PROJE SÜRESİ

BÜTÇE
PROJE İLLERİ    

PROJENİN 
BEKLENEN ÇIKTILARI



FAALİYETLERDE ÖNE ÇIKANLAR 
Temmuz ayının sonunda mevsimlik 
tarım işçilerinin proje illerinde belirlenen 
a lan lara  yer le şmes i y le  ba ş layan 
hazırlık çalışmaları Eylül ayının ortasına 
kadar fındık hasadıyla devam etti. ILO 
proje ekibi, 13 yerel aktörle ve kamu 
kurumlarıyla hasat öncesi dönemde 
uygulamanın sorunsuz geçmesi için 
Trabzon’nun Arsin ve Zonguldak’ın Alaplı 
ilçelerinde 8 toplantı yaptı. 
Proje, çocukların f iziksel ve sosyal 
refahlarına katkıda bulunan faaliyetler 
sunarak onları örgün/ informel eğitim 
modelleriyle destekledi. Mevsimlik 
tarımla uğraşan aileler, kendilerine 
sağlanan rehber l ik  h izmet ler i y le 
çocukların güvenilir olmayan koşullarda 
ç a l ı ş m a s ı n ı n  r i s k l e r i  h a k k ı n d a 
bilgilendirildi. Projeye dahil olan çocuklar; 
ulaşım ve beslenme desteği ile hijyen ve 
kırtasiye malzemelerinden yararlandı. 
2021’de uygulanan proje faaliyetlerinde, 
455 çocuğun mevsimlik tarımda çalışması 
önlendi ve/veya çalışanlar iş yaşamından 
çekildi. Çocuklar, Karadeniz bölgesindeki 
ik i  i lde 24 öğretmen  taraf ından 
uygulanan eğitimlerden ve sosyal destek 
hizmetlerinden faydalandı. ILO’nun 
uygulayıcı ortağı Pikolo Derneği’nin 
desteğiyle saha çalışanları 210 aileye 
erişim sağlayarak danışmanlık ve 
farkındalık yaratma çalışmaları yürüttü. 
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Öğrenciler zihinsel becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar.

Trabzon’da bir sınıfta bir grup öğrenciye kitap okuyan bir 
öğretmen. 

KENDİ CÜMLELERİYLE 
Bu senenin hasat mevsiminde pilot illerde yapılan derslere katılan öğrencilerle birlikte diğer 
proje yararlanıcıları ve destekçileriyle bir dizi röportaj gerçekleştirildi. Röportajlardan bazı 
kesitleri aşağıda okuyabilirsiniz:

Projeye dahil olan öğretmenler bize önce okulu anlattı, ben de 
onlara güvendim. Şimdi 3 yaşındaki kızımı bile gönderiyorum. Ona 
okulda bir sürü kitap ve kalem vermişler. O kadar mutlu oldu ki 
çantasına bir gün sarılıp uyudu.

“ “

Sultan İnce / Mevsimlik tarım işçisi ve veli 

Yerel makamlar ve paydaşların iş birliğinde, pilot illerde çalışan mevsimlik tarım 
işçileri çocukların okula devamının önemi ve tarımsal alanlarda çocukların 
güvenilir olmayan koşullarda çalışmasının riskleri hakkında bilgilendirildi.

Fotoğraf: ILO Türkiye Ofisi • Trabzon 2021



Burada çocuklar o kadar öğrenmeye açıklar ki, onları öyle gördükçe 
çok mutlu oluyorum. Proje sayesindeki deneyimlerim, mesleki 
hayatıma da katkı sağladı.
“ “

Asiye Buzkuş / Okul öğretmeni 

Projeye dahil olan öğretmenler mevsimlik tarımdan dolayı göç eden pek çok 
çocuğun hayatına dokundu. Bununla beraber, bu iki taraflı bir öğrenme süreci 
oldu; öğretmenler, belli süre okullarından uzakta kalan bir grup öğrenciye 
alışık olmadıkları bir düzende ders sunma fırsatı buldu. 

Fotoğraf: ILO Türkiye Ofisi • Trabzon 2021

VERİLERLE ILO’NUN MÜDAHALELERİ (2021)
Proje illerindeki mevsimlik fındık hasadında çocuk işçiliğini sona erdirme hedefi kapsamında

210793262
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198 
kız erkek

257 

• Eğitim materyallerinden ve 
kırtasiye malzemelerinden
yararlanan çocuk sayısı 

• Geçici konaklama alanından
okula gidiş geliş için servis 
hizmetinden yararlanan çocuk
sayısı

• Beslenme desteğinden
yararlanan çocuk sayısı 

• Çocuk işçiliğinin
tehlikeleri hakkında
danışmanlık hizmeti
verilen mevsimlik
tarım işçiliğiyle 
uğraşan aile üyesi 
sayısı

• Sosyal, kültürel,
gezi, spor ve sanat 
faaliyetlerinden
yararlanan çocuk
sayısı

210

279

455

455

262

• Gıda ve hijyen ürünleri almak için 
oluşturulan kartlardan yararlanan
hane sayısı 

• Eğitim
faaliyetlerine
katılan
öğretmen
sayısı

24

Zonguldak 351

Şanlıurfa 

KENDİ CÜMLELERİYLE 

Trabzon 104

Projenin farkındalık oluşturma bileşeni kapsamında bu senenin hasat dönemindeki proje 
faaliyetlerinin çekimi için iki video misyonu gerçekleştirildi. Prodüksiyon ekibi, projeye dahil olan 
aileler, çocuklar ve öğretmenler ile sahadaki farklı aktörler arasında verimli bir koordinasyonun 
yürütülmesini sağlayan yerel makamlarla röportajlar yaptı. 



Buradaki okulu seviyorum ve her gün buraya gelmek 
istiyorum. En sevdiğim ders ise matematik.

Bu okula geldiğimden beri çok mutluyum. Buradan gittikten sonra 
okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim.

“

“

“

“

Hicran Karataş / Öğrenci 

Okulda aldıkları eğitim, Hicran gibi pek çok çocuğun zihninde yeni pencereler 
açtı. Çocukların katıldığı dersler; Türkçe, matematik, fen bilgisi, beden eğitimi, 
müzik ve resimden oluşuyor. 

Kadir Alan / Öğrenci 

Okul, Kadir gibi birçok çocuğa yeni bilgiler öğrenmenin mutluluğunu 
hatırlattı. Aileleri fındık hasadındayken çocuklar tamamlayıcı eğitimlerine 
devam etti. Çocuklara verilen eğitimin en önemli amaçlarından biri, 
çocukların oynadıkları, öğrendikleri ve arkadaşlarıyla sosyalleştikleri bir yer 
olan okulu çocuklar için cazip hale getirmekti. 
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KENDİ CÜMLELERİYLE 

Fotoğraf: ILO Türkiye Ofisi • Zonguldak 2021

Fotoğraf: ILO Türkiye Ofisi • Trabzon 2021
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Zonguldak’ta bir sınıftaki çocuklar okulun bahçesinde güneşin tadını çıkarıyor.

T: +90 312 491 9890  

E: ankara@ilo.org 

https://www.ilo.org/ankara

Facebook/UluslararasiCalismaOrgutu

Instagram/ilo_turkey

Twitter/iloankara ILO Türkiye Ofisi  

Ferit Recai Ertuğrul Cad. No: 4

Oran/Ankara, Turkey
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