
Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk 

İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Model Projesi 

UYGULAMA 

DÖNEMİ 

2012-2020 

HEDEF KİTLESİ Çalışan/Çalışma Riski Altında Olan Çocuklar, Tarım 

Aracıları, Bahçe Sahipleri, Aileler ve Öğretmenler 

YARARLANICI Çalışma Genel Müdürlüğü 

PAYDAŞLAR Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İlgili Kamu Kurum 

ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Sosyal 

Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşları 

AMACI Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliği ile 

mücadele edilmesi 

BEKLENEN 

SONUÇLARI 
 Ulusal ve yerel kurumların kapasitelerinin 

geliştirilmesi, 

 Mevsimlik fındık tarımında çalışan veya çalışma 

riski bulunan çocukların doğrudan müdahale ile 

işten çekilmesi veya işe girişlerinin önlenmesi, 

 Ulusal ve yerel paydaşların, hasat sürecinin tüm 

aktörlerinin, kamuoyunun ve medyanın 

farkındalığının artırılması, 

TEMEL 

FAALİYETLERİ 
 Tarım aracıları, bahçe sahipleri, aileler ve 

öğretmenlere çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin 

danışmanlık hizmeti ve eğitimler verilmesi, 

çocuklara yönelik sosyal ve telafi eğitimlerini 

içeren yaz okulu faaliyetleri gerçekleştirilmesi 

GÖSTERGELER  

 Eğitim hizmetleri sağlanması yoluyla işten geri 

çekilmesi sağlanan çocuk sayısı 

 Danışmanlık hizmeti verilen mevsimlik tarım 

işçisi sayısı  

 Tarım aracılarına sunulan danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri sayısı 

 Fındık bahçesi sahibi ile görüşülerek verilen 

bireysel danışmanlık eğitim hizmetleri sayısı 



BÜTÇE 2.644.768,74 Dolar 

FON KAYNAĞI Hollanda Büyükelçiliği, Avrupa Çikolata, Bisküvi ve 

Şekerleme Endüstrileri Derneği (CAOBISCO) 

KISA 

DEĞERLENDİRME 

Çalışma Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde 2012-2015 

yılları arasında Ordu ilinde başlatılan, 2015-2018 

döneminde Ordu ilinin yanı sıra Düzce, Sakarya ve 

Şanlıurfa illerine yaygınlaştırılan “Türkiye’deki 

Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı 

Model Projesi” 2020 yılına kadar uzatılmıştır. 

Faaliyetleri devam etmekte olan projede, sektörde yer 

alan tüm aktörlerin yapılan çalışmalara katkıda 

bulunması ve mevsimlik fındık tarımında çocuk 

işçiliğinin önlenmesine yönelik işbirlikleri geliştirilmesi 

desteklenmektedir. 

2012-2019 yılları arasında; 

 Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 2.394 aileye 

ulaşılarak danışmanlık hizmeti verilmiş 

 306 tarım aracısına danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri sunulmuş 

 1.044 fındık bahçesi sahibi ile görüşülerek bireysel 

danışmanlık eğitim hizmetleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


