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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ULUSAL PROGRAMI  

(2017-2023) EYLEM PLANI 

 

OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

MEVCUT DURUM DOKÜMANI 

 

POLİTİKA 1: HUKUKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUATIN 

UYGULANMASI VE GÜNCELLENMESİNE YÖNELİK ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı: 

1.1 Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin mevzuatın gözden geçirilerek gerekli görülmesi 

halinde düzenlemelerin yapılması 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.1) Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki mevzuatın incelenerek 

uygulamada yaşanan eksikliklerin tespit edilmesi ve gerektiğinde yeni mevzuatın 

hazırlanması 

 

a)  Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Uluslararası Kuruluşlar, STK’lar 

 

c) Süre: 2022   

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ: 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14 yaşını doldurmamış 

çocukların sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışma usul ve esaslarının yer aldığı 

yönetmeliğe ilişkin çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşların resmi görüşleri de alınarak 

tamamlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik yayına hazır hale getirilmiştir. 

Bunun yanı sıra Bakanlığımız ve UNICEF arasında uygulanmakta olan çalışma planı 

çerçevesinde Çalışma Genel Müdürlüğü sorumluluğunda çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik 

faaliyetlere yer verilmiştir. Söz konusu çalışma planı kapsamında, çalışma mevzuatının gözden 

geçirilmesi ve değişiklik önerilerinin geliştirilmesi adına faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik 

destek sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan ve 40 ay sürecek olan 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, seçilen 16 ilde 
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işçi, çiftçi, aracı ve işveren gibi tarımsal üretim tedarik zinciri temsilcilerinin katılımıyla 

sektörler arası çalışma grubu toplantıları yapılacaktır. Toplantıların sonuçları merkezi 

düzeydeki toplantıda gözden geçirilecek ve toplum temelli bir çocuk işçiliği izleme 

mekanizması oluşturmak için çalışmalar yapılacaktır. Bu faaliyetin bulguları, aynı zamanda 

mevzuat değişikliği ve / veya mevcut mevzuatın daha iyi uygulanması için yürütülecek 

tartışmalara temel oluşturacaktır. Geliştirilecek mevzuat değişikliği önerileri, iyi işleyen bir 

çocuk işçiliği izleme mekanizmasına katkı sağlayacaktır. 

Söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi 

kapsamında belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 UNICEF 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

Eylül - Aralık 2021 döneminde, Çalışma Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde, ilgili 

paydaşların katılımı ile çocuk işçiliği alanındaki mevzuat uyumu alanında çalıştaylar 

düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

 ILO 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi tarafından mevsimlik tarımda çocuk 

işçiliği ile mücadeleye ilişkin yürütülen projeler kapsamında sektörler arası işbirliğini sağlamak 

amacıyla toplantılar düzenlenecek ve mevzuat değişikliği önerileri geliştirilerek çocuk işçiliği 

izleme mekanizmasına katkı sağlayacaktır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.2) Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ile birlikte eğitim ve iş mevzuatının birlikte tekrar 

ele alınıp değerlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB, Sosyal Taraflar, STK’lar 

 

c)  Süre: 2019  (Tedbir tamamlanmıştır) 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda ilköğretime başlama yaşına ilişkin yapılan 

düzenleme sonrasında 4857 sayılı İş Kanunu ile arasında asgari çalışma yaşına ilişkin herhangi 

bir uyumsuzluk kalmamıştır.  
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Tedbir No ve Adı: 

 (1.1.3) İş Kanunu ile Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışma Koşullarına İlişkin 

Yönetmelikteki düzenlemelerin kapsamının 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik 

tarım işlerinde çalışan çocukları kapsayacak şekilde değiştirilmesi hususunda gerekli 

çalışmaların yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, STK’lar 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca tedbirle ilgili teknik çalışmalar sürdürülmekte olup bahse konu düzenlemelerin 

değerlendirilmesi sonrasında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek 

kuruluşları ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantılar vasıtasıyla kanun 

ve yönetmelik maddelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.  

 

Bunun yanı sıra Bakanlığımız ve UNICEF arasında uygulanmakta olan çalışma planında yer 

alan çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi faaliyeti kapsamında, 

tedbirin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 

Söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi 

kapsamında belirlenecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.4) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 

değişiklik yapılarak çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında, ücret karşılığı mevsimlik 

tarım işlerinde çalışmalarının açık ve net olarak yasaklanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

STK’lar 
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c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

İş Kanununun kapsamının 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik tarım işlerinde 

çalışan çocukları kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışması gerçekleştirildikten sonra ilgili 

Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılabilecektir. 

Bunun yanı sıra Bakanlığımız ve UNICEF arasında uygulanmakta olan çalışma planında yer 

alan çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi faaliyeti kapsamında, 

tedbirin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 

Söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi 

kapsamında belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

ILO Türkiye Ofisi tarafından düzenleme için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek 

kuruluşları, STK'lar ve sosyal taraflar ile konuya ilişkin yapılacak olan teknik toplantılara 

destek verecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.5) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile İş Kanunu arasında çocukların çalıştırılma yaşına 

ilişkin uyumlaştırma çalışması yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sağlık Bakanlığı (Hukuk Müşavirliği) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ  

 SAĞLIK BAKANLIĞI- Hukuk Müşavirliği 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

 

Tedbire ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.6)  2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri konulu Başbakanlık Genelgesinin gözden 

geçirilerek revize edilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli 

İdareler 

 

c)  Süre: 2022 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri konulu Genelgenin gözden geçirilerek revize edilmesine 

ilişkin olarak ön hazırlık çalışmaları yapılmış olup ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerini 

almak üzere düzenlenmesi planlanan toplantılar Kovid-19 salgını sebebi ile ertelenmiştir.  

 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda yapılması planlanan çalışmaların takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

ILO Türkiye Ofisi, Genelgenin gözden geçirilerek revize edilmesi için yapılacak teknik 

çalışmalara katkıda bulunacaktır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.1.7)  2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının 

Eğitime Erişimi konulu MEB Genelgesinin gözden geçirilerek gerekli olması halinde revize 

edilmesi 
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a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Mahalli İdareler 

 

c)  Süre: 2022 

 

d)   Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime 

Erişimi konulu MEB Genelgesinin revize edilmesine yönelik tespit edilecek ihtiyaçlar 

doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. 

 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

ILO Türkiye Ofisi Genelgenin gözden geçirilerek revize edilmesi için yapılacak teknik 

çalışmalara katkıda bulunacaktır. 

 

Strateji No ve Adı:  

1.2 Çocuk işçiliğini önlemeye ilişkin mevzuatın uygulanması ve uygulamanın denetlenmesi 

için gerekli tedbirlerin alınması 

Tedbir No ve Adı:  

(1.2.1) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ve İl İstihdam ve 

Mesleki Eğitim Kurullarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme 

önceliklerinin iletilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 

c)  Süre: 2023 
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d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bilindiği üzere İİMEK toplantıları yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yapılmaktadır. 

2021 yılında yapılan Ocak ve Nisan toplantılarında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili 

denetleme öncelikleri hususu ele alınarak Kurulda değerlendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde 

de Kurul üyesi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmeye devam 

edecektir. Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: 2021 yılı Nisan ayı toplantısında çocuk 

işçiliği konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.2.2) Kolluk kuvvetlerinin mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik 

düzenleme yapılması  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, MEB, TOB 

 

c)  Süre: 2018  (Tedbir tamamlanmıştır) 

Mevsimlik tarım alanlarında ve geçici barınma yerlerinde yapılacak denetimlerde çocuklara 

yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, çocukların suça sürüklenmelerinin 

önlenmesi, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına, gerekli tedbirlerin takip 

edilmesine ilişkin olarak, 01 Ağustos 2018 tarihinde "Çocuk ve Kadın Suçları Kapsamındaki 

İşlemlere İlişkin Esaslar" konulu uygulama emri İl Jandarma Komutanlıklarına yayınlanmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(1.2.3) Çocuk çalıştırılmamasına yönelik mevzuat düzenlemelerine uymayan işverenlerin 

ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından teftiş 

programına alınması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  SGK 

 

c)  Süre: Süresiz 
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d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları 

2021 Ocak-Haziran (01.07.2021 itibariyle) ayları arasında (Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti 

incelemeleri hariç) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca programlı ve program dışı (inceleme) 

olmak üzere toplam 9.240 teftiş yapılmış olup programlı teftişlerde çocuk işçiliği öncelikli risk 

olarak belirlenmiştir. 

 

Ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca mevzuata aykırı çocuk çalıştırıldığına ilişkin olarak 

intikal eden şikayet veya ihbarlar, program dışı teftiş kapsamında öncelikli olarak 

değerlendirilmektedir. Belirtilen dönemde gerçekleştirilen teftişlerin yoğunluğunu, kısa 

çalışma uygunluk tespiti incelemeleri hariç olmak üzere ağırlıklı olarak Kovid-19 tedbirleri 

kapsamında mevzuatımıza giren fesih yasağı, nakdi ücret desteği, ücretsiz izin uygulamaları ile 

kısa çalışma uygulamasına ilişkin yapılan ihbar ve şikayet başvuruları oluşturmuştur. 

 

Bununla birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” 

başlıklı 71 inci maddesi ile “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik”  hükümlerini ihlal eden 29 işyeri hakkında 78.633,00TL idari para cezası 

uygulanması istenilmiştir. 

 

Ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNICEF 

arasında 2018-2019 Çalışma Planı 09 Ekim 2019 günü yürürlüğe girmiş olup çalışma programı 

faaliyetlerine Kovid-19 nedeniyle alınan idari tedbirler dikkate alınarak ara verilmiştir. Program 

dahilinde kurumlar arası işbirliği faaliyetlerine devam edilmektedir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı işbirliğinde, TESK'in katılımı ile sektörel düzeyde 

çocuk işçiliği haritalandırma ve işyeri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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POLİTİKA 2: MEVCUT KURUMSAL YAPILARIN 

GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİ KURUMSAL YAPILARIN 

OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı:  

2.1. Ulusal ve bölgesel düzeyde çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik yeni mekanizmalar 

oluşturulması ile mevcut mekanizma ve kurumların verimlilik ve etkinliklerinin artırılması 

Tedbir No ve Adı:  

(2.1.1) Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin ÇSGB’nin kurumsal kapasitesinin 

güçlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İçişleri Bakanlığı, MEB, İŞKUR 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 ilde 567 personel ile faaliyet göstermekte olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin, 

çocuk işçiliğine yönelik izleme ve müdahale çalışmalarının daha etkili bir şekilde 

yürütülmesine katkı sağlanması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ocak 2020-Haziran 

2021 döneminde 7 bölgede ilgili il müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla bilgilendirme 

toplantıları ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik 

destek sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan  ve 40 ay sürecek olan 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında hem yerel hem de 

merkezi düzeyde Bakanlık personelinin çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin bilgi ve 

farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenlenecektir. Bu kapsamda Bakanlığımız 

merkezi ve yerel teşkilatında görevli personele verilecek olan eğitimlere ilişkin Eğitim İhtiyaç 

Analizi çalışması sürdürülmektedir. 

 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda, yapılacak eğitimlerin takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 

 

 

 



10 
 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi tarafından mevsimlik tarımda çocuk 

işçiliği ile mücadeleye ilişkin yürütülen projeler kapsamında ÇSGB’nin merkezi ve yerel 

düzeyde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi desteklenmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.2) Çocuk işçiliğine ilişkin faaliyetler arasında koordinasyon ve yönlendirme yapılması 

için yerelde kurumsal kapasite artışı sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli 

İdareler, Sosyal Taraflar, STK’lar 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

çocuk işçiliği konusunda çalışmalar yürütmektedir. İl Müdürlüğü personeli, vatandaşlarımıza 

çocuk işçiliği konusunda bilgilendirme yapmakta ve diğer kurum ve kuruluşlara gereken 

desteği sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalar devam edecektir. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.3) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının 

yaygınlaştırılması ve yereldeki ihtiyaçların ele alınarak illere özel yeni strateji, politika ve 

“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planları” geliştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş:  İŞKUR 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Taraflar, 

Meslek Kuruluşları,  
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c)  Süre: 2023 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

İŞKUR il müdürlükleri diğer paydaşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmak suretiyle çocuk işçiliği 

konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütmüştür ve bu çalışmalar önümüzdeki 

dönem de sürdürülecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.4) Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinden sorumlu 

kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, TOB, Sağlık Bakanlığı 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

İŞKUR il müdürlüğü personeli tarafından tarım işçilerinin bulunduğu yaşam alanları ziyaret 

edilmiş ve kendilerine çocuk işçiliği konusunda bilgilendirme yapılıp, kurum hizmetleri 

kendilerine aktarılmıştır. Önümüzdeki dönem de bu çalışmalar devam edecektir. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(2.1.5) Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine yönelik çalışma yürüten taşra 

teşkilatının 2016/5 sayılı Genelgeye uygun olarak kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
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c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kurumsal kapasiteyi artırmak için personele yönelik planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri 

Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmiştir. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.6) Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal hizmetlere erişimlerine yönelik 

çalışmalar yürüten taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ASHB- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
  

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları 

2021 yılında Afyonkarahisar Emirdağ SHM, Giresun Görele SHM, Kahramanmaraş 

Çağlayancerit SHM, Aksaray Gülağaç SHM, Bursa Gürsu SHM, İstanbul Silivri SHM açılarak 

30.06.2021 tarihi itibariyle SHM sayısı 360'a ulaşmıştır. SHM'lerin hizmet kapasitesinin 

iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde bütçe imkânları dikkate alınarak ek hizmet 

birimlerinin açılması çalışmaları devam etmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.7) AB, IPA ve diğer proje destek fonlarının çocuk işçiliği ile mücadele alanında 

kullanılması konusunda girişimlerde bulunulması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  GSB, MEB 
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c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB- Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Eylem maddesi ile ilgili olarak Başkanlığın Program Otoritesi olduğu, (IPA II) İnsan 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyon Programı kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığının 

faydalanıcı kurum olduğu Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi 

(ECLSA) yürütülmektedir.  

 

Proje Uygulama Ekibi personel seçim ve görevlendirme süreçleri ve oryantasyon faaliyetleri 

tamamlanmış olup Uluslararası Çalışma Örgütü bünyesindeki proje yönetim takımı (PMT) 

çalışmalarına başlamıştır. Proje illerindeki ilgili kurum ve kuruluşları proje hakkında 

bilgilendirmek üzere resmi yazı ve bilgi notu hazırlanmış, yazıların dağıtımı Çalışma Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Avrupa Birliği görünürlük kuralları ile uyumlu olacak 

şekilde projenin kurumsal kimlik çalışmaları da tamamlanarak gerekli onaylar alınmıştır. 

Projenin başlangıç (inception) aşaması tamamlanmış ve proje taraflarına başlangıç raporu 

sunulmuştur.  

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.8) Hizmet içi eğitimlerle ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın çocuk işçiliği ile 

mücadele konusunda kapasitesinin artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇASGEM, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler 

c)  Süre: Süresiz 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları 
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2021 yılı ilk 6 ayında Kovid-19 salgınının da etkisiyle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca çocuk 

işçiliğine yönelik bir eğitim programı düzenlenmemiştir.  Ayrıca, yapılan İş Müfettişi 

Yardımcılığı giriş sınavının sonucunun açıklanmasına ilişkin süreç devam ettiğinden, yeni 

göreve başlayacak İş Müfettişi Yardımcıları için  "çocuk işçiliği" ile ilgili eğitimler henüz 

verilememiştir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.9) Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin daha etkili uygulanması için İŞKUR’un 

kurumsal kapasitesinin artırılması ve faaliyet gösteren tüm tarım iş aracılarının 

sertifikalandırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, TOB, TÜİK, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2021 Ocak-Haziran döneminde ülke genelinde tarım aracısı yetkisi verilen kişi sayısı 250'dir. 

Mevzuatta belirtilen şartları taşıyanlar İŞKUR birimlerine başvurmak suretiyle tarım aracısı 

yetkisi almaktadır. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB-Çalışma Genel Müdürlüğü 
  

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları 

kapsamında, mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu illerde tarım aracılarının İŞKUR’a 

yönlendirilerek sertifikalandırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

 UNICEF 
  

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF, ÇSGB ve Kalkınma Atölyesi ortaklığında, 2020 yılı içinde Tarım Aracılar Meslek 

Standardının taslak halini onaylanmak üzere MYK vasıtası ile Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili 

birimlerine iletmiştir. Bu kapsamda, taslak standart ile getirilmesi öngörülen kriterler 

konusunda paydaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi 
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planlanmaktadır. Bu bilgilendirme ve eğitim çalışmaları kapsamında, meslek standardının 

Tarım Aracıları Yönetmeliğinin uygulanmasındaki etkilerinin de ele alınması öngörülmektedir. 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

“Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 

Erdirilmesi Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında geçmiş yıllarda olduğu üzere bu yıl 

da tarım aracıları çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bilgilendirilecek, eğitimler aracılığıyla 

İŞKUR'a kayıtlı hale getirilerek sertifikalandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.10) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ASHB, İŞKUR, SGK 

 

c)  Süre: 2022 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 ilde 567 personel ile faaliyet göstermekte olan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin, 

çocuk işçiliğine yönelik izleme ve müdahale çalışmalarının daha etkili bir şekilde 

yürütülmesine katkı sağlanması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ocak 2020-Haziran 

2021 döneminde 6 bölgede ilgili il müdürleri ve birim temsilcilerinin katılımıyla bilgilendirme 

toplantıları ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

Diğer taraftan, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik 

destek sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında Birimlerde görev 

alan personele yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, Proje kapsamında Birimlerin teknik 

altyapısını güçlendirmek adına tefrişat ve bilişim teknolojileri ekipmanlarının yenilenmesi ile 

birimlerdeki teknik personelin çalışmasını kolaylaştırmak için ulaşım imkânlarının 

geliştirilmesi adına çalışmalar yürütülecektir. 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda, yapılacak çalışmaların takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Birimlerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar kapsamında 

Karadeniz hariç 6 bölgede yer alan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinde görevli yaklaşık 

240 kamu temsilcisine ulaşılmıştır. Bu dönemde Karadeniz Bölgesinde yer alan Çocuk İşçiliği 

Mücadele Birimlerinde görevli temsilcilere yönelik, benzer faaliyetlerin yürütülmesi 

planlanmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.11) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki 

işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, ASHB, 

İŞKUR, SGK, Sosyal Taraflar, Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, 

Uluslararası Kuruluşlar,  STK’lar, Özel Sektör İşletmeleri 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek sağlayıcı 

olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik Tarımda 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, 16 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 

Birimleri (ÇİB) personelini desteklemek ve gerekli takip, çalışma / raporlamaları yapmak için 

danışmanlar görevlendirilecektir. Hedef illerde görevlendirilecek eğitim koordinatörleri saha 

düzeyindeki faaliyetleri koordine etmek, uygulamak, izlemek ve raporlamak için ÇİB 

personelini destekleyecektir. 

Ayrıca, ilgili kurumların mevcut veri tabanları arasında gerekli bağlantıların oluşturulması için 

mevcut e-METİP sisteminin iyileştirilmesi ve izleme, takip ve raporlama için elektronik 

sisteme yeni modüllerin dâhil edilmesi yoluyla elektronik çocuk işçiliği izleme ve raporlama 

sistemi kurulacaktır. ÇİB ve ilgili paydaşlar arasındaki raporlama mekanizması 

güçlendirilecektir.  
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Ek olarak, Bakanlık merkez ve taşra personeli için Eğitim İhtiyaç Analizi yapılacak ve bu 

doğrultuda kurumsal kapasite artırıcı eğitimler verilecektir. 

Mevsimlik tarımda fındık hasadında en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına 

yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi için ulusal ve yerel düzeyde 

aktörlerin, özel sektör temsilcilerinin ve ÇİB personelinin katılımıyla paydaş toplantıları ve 

ortak saha ziyaretleri düzenlenecektir.  e-METİP sisteminin verimli kullanımı ve il eylem 

planlarının hazırlanması ve uygulanması konularında işbirliği mekanizmaları geliştirilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 TESK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Konu ile ilgili yapılacak faaliyetlere destek verilecek ve tecrübeler paylaşılacaktır. 

 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi tarafından mevsimlik tarımda çocuk 

işçiliği ile mücadeleye ilişkin yürütülen projeler kapsamında Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Birimleri ile ilgili kurum/kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  

 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin etkinliğini arttırmak 

amacıyla, ilde düzenlenen toplantı ve eğitimler yoluyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya 

gelinerek, il düzeyinde işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.1.12) Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının 

Eğitim Desteği kurs modüllerinin güncellenmesi   

 

a)     Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Mahalli İdareler 

 

c)  Süre: 2021 

 

d)    Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Faaliyet döneminde herhangi bir çalışma yapılmamış olup bir sonraki dönem talep olması 

halinde güncelleme yapılacaktır. 

 

Strateji No ve Adı:  

2.2 Çocuk işçiliği izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.1) Mevcut e-okul sisteminden yararlanılarak (devamsızlık temelinde) çocuk düzeyinde 

düzenli olarak izleme çalışmaları yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB 

 

c)  Süre: 2023  

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2016/5 sayılı Genelge kapsamında mevsimlik tarım işçisi aileler ile göçer ve yarı göçer ailelerin 

çocuklarının eğitime erişimine ilişkin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ''Haziran Ayı İl Raporları" 

Birimimize gelmektedir. İl raporlarının incelenerek değerlendirme yapılması planlanmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.2) Tüm çalışan çocukların okula devamsızlığının takibi için İl / İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri bünyesinde izleme (mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin 

çocuklarını takip ekipleri) ve devamın sağlanmasına yönelik birimlerin oluşturulması ve 

etkin çalışması hususunda işbirliği yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İçişleri Bakanlığı 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Takip ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. 

 

. 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.3) Sektörel bazda ve yerel düzeyde çocuk işçiliğinin uzmanlar tarafından takip edildiği 

bir sistemin oluşturulması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ASHB, SGK 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca hazırlanan ve 2017 yılında yürürlüğe giren “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 

Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız bünyesinde mevsimlik tarım işçilerine 

verilen kamu hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı tarafından toplanan bilgiler ile mevsimlik tarım işçilerine ilişkin sayısal veri 

elde edilebilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla “Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi 

Sistemi (e-METİP)” kurulmuştur.  

 

e-METİP sisteminde mevsimlik tarım işçilerine ilişkin tutulan verilerin işlevselliğinin ve 

etkinliğinin arttırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile İşbirliği 

Protokolleri imzalanmıştır. Protokoller kapsamında e-METİP sistemi üzerinden çocukların e-

okul sistemine kayıt durumları görülebilmekte ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının 

eğitim durumlarının izlenmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi 

ile entegre hale gelen e- METİP sistemi ile mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine sunulan sağlık 

hizmetleri de takip edilebilmektedir. 

 

Ayrıca, çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki faaliyetleri daha etkin hale getirmek ve merkezi 

düzeyde üretilen politikaların yerel düzeydeki uygulanabilirliğini ve izlenebilirliğini artırmak 

adına; 81 ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Çocuk İşçiliği ile 
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Mücadele Birimlerince mevsimlik tarım, sokak, sanayi ve diğer alanlarda gerçekleştirilen tüm 

çalışmalar, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri İzleme Formu”na aylık olarak işlenmekte ve 

Bakanlığımıza iletilmektedir. 

 

e-METİP sistemi ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri İzleme Formları aracılığıyla yerelden 

alınan geri dönüşler doğrultusunda müdahalelerin yapılması amacıyla gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

 

Ayrıca, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, ilgili kurumların mevcut veri 

tabanları arasında gerekli bağlantıların oluşturulması için mevcut e-METİP sisteminin 

iyileştirilmesi ve izleme, takip ve raporlama için elektronik sisteme yeni modüllerin dahil 

edilmesi yoluyla elektronik çocuk işçiliği izleme ve raporlama sistemi kurulacaktır. 

 

Diğer taraftan,  Bakanlığımız ve UNICEF arasında imzalanan işbirliği protokolünde yer alan 

“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin izleme ve raporlama çalışmalarına destek olmak 

amacıyla bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi” tedbiri kapsamında da çalışmalar yürütmek 

amacıyla planlamalar yapılmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.4) Mevsimlik tarımın yoğun olduğu yerleşimlerde tarım işçisi ailelerin çocuklarının 

eğitime yönlendirilmelerinin sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB, İçişleri Bakanlığı, MEB 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  TOB, GSB, Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik tarımın yoğun olduğu illerde yürütülen projeler kapsamında, ilgili kurum ve 

kuruluşların katkıları ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının tespiti ve eğitime 

yönlendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.  

 

Ulusal ve uluslararası kaynaklarla yürütülen projeler kapsamında 81 il Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Birimleri vasıtasıyla mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime 

yönlendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 

 



21 
 

Bu kapsamda Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında 16 ilde yaklaşık 12.000 çocuğa 

yönelik izleme, takip ve yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik fındık hasadında çalışan ailelerin çocuklarının hasat dönemi öncesinde tespit 

edilmesi, okullaşmalarının sağlanması ve eğitime devamlılıkları için ILO, ÇSGB ve uygulama 

ortağı Pikolo Derneği, Genç Hayat Vakfı eğitim ve saha koordinatörleri aracılığıyla gerekli 

takipler ve hazırlıklar yapılmıştır.  

Bu çalışmalar 2021 dönemi için mevsimlik tarımın yoğun olduğu illerde (Sakarya, Düzce, 

Zonguldak, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, 

Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce) gerçekleştirilecektir.  

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.5) Çocuk işçiliği bildirimlerinde 112, 155 ve 156 ihbar hatlarının kullanılması konusunda 

kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması 
 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü/Jandarma 

Genel Komutanlığı) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, ASHB, MEB, RTÜK 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- Emniyet Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocukların korunması ve her türlü istismara maruz kalmalarının önlenmesi için; dilendirilen, 

dilencilik amacıyla mendil satıcılığı, tartıcılık vb. işlerde çalıştırılan, ayrıca çocukların 

çalıştırılamayacağı eğlence, oyun, içkili vb. umuma açık yerlerde çalıştırılmaları durumunda 

112 ve 155 acil çağrı hatlarına gerekli ihbarların yapılabileceği ayrıca çocukların 

çalıştırılamayacağı tarım işçiliği dahil diğer tüm işlerle ilgili ihbarların 170 nolu AÇSH İletişim 

Merkezine bildirilebileceği konusunda Asayiş Daire Başkanlığına ait "www. asayis.pol.tr" 

internet adresinden duyurusu yapılmaya devam edilmektedir. 
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Ayrıca, Türkiye Polis Radyosunda belirli dönemlerde yapılan programlarda çocuk işçiliği ile 

mücadele ve yapılacak ihbarlar konularına değinilmektedir.  Eylem Planında yer alan faaliyete 

ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.6) Okula devam eden çalışan çocukların öğretmenler ve okul rehberlik servisleri 

tarafından tespit edilerek mülki amirlere bildirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında okula devam etmeyen çocukların mülki 

amirlere bildirimi ile ilgili çalışmalar rutin olarak yapılmaktadır.   

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.7) Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu illerde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin 

kurulması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, ASHB, İçişleri Bakanlığı, MEB, GSB 

 

c)  Süre: 2023 (Tedbir tamamlanmıştır) 

Cumhurbaşkanlığı 2. 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde çocuk işçiliğiyle mücadele 

alanındaki faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi ve merkezi düzeyde üretilen politikaların 

yerel düzeydeki uygulanabilirliği ve izlenebilirliğinin artırılması amacıyla 81 ilde Çalışma ve 

İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde 565 personelin görev aldığı Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Birimleri 27.12.2018 tarihli ve 35 sayılı resmi yazı ile kurulmuştur. 
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Tedbir No ve Adı: 

(2.2.8) Meslek hastalığı statüsündeki hastalık teşhislerinin incelenerek çocuk işçiliği tespiti 

yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: SGK 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 SGK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2020 yılı için MEDULA sistemindeki 14-15 yaş aralığındaki hastalardan provizyon tipi meslek 

hastalığı seçilmemiş ancak tanı kodu Z57 olarak belirlenmiş kişilere ilişkin bilgilerin 

incelenmesi ve bu kişilerin çocuk işçisi olup olmadıklarının tespitinin konusunda elde edilen 

kayıtlar Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, ardından denetmenlerce incelenmek 

üzere il müdürlüklerine iletildiği bildirilmiştir. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden gelen 

05.07.2021 tarih ve 27353376 sayılı yazıya göre ifadesi alınan kişilerin çocuk işçi olarak 

değerlendirilecek nitelikte çalışmalarının olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nden Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 

ve Eylem Planı (2017-2023)'nda bahse konu tedbir maddesine yönelik olarak hem geçmiş 

yıllarda hem de bu yılda yapılan denetimler kapsamında çocuk işçiliğine yönelik olarak tespit 

veya karine elde edilememiş olması ve salgın sırasında yerinden denetim faaliyetlerinin zor 

olması gerekçeleriyle söz konusu eylem planından ilgili tedbir maddesinin çıkarılması talep 

edilmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.2.9) Çalışması nedeniyle okula devam edemediği tespit edilen çocuklardan okula 

yönlendirilenlere ilişkin sayı ve istatistiklerin paylaşılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, MEB, İçişleri Bakanlığı 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 ilde oluşturulan mobil ekipler ile çocuk ve ailelerle yapılan mesleki çalışmalar sonucunda; 

905 çocuk hakkında eğitim tedbiri verilmiştir. 

 

 

Strateji No ve Adı:  

2.3. Çocuk işçiliğiyle mücadelede iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması 

Tedbir No ve Adı: 

(2.3.1) Ülkemizde çocuk işçiliği konusunda yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmaların 

(kurumların yapmış olduğu proje ve çalışmalar ile akademik tez, kitap, araştırma, vb.) 

derlenerek bilgi paylaşımında bulunulması. 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar, 

Sosyal Taraflar, YÖK, Üniversiteler 

 

c)  Süre: 2021 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliği ile mücadele alanında gerçekleştirilen proje ve çalışmalar ile akademik tez, kitap, 

araştırma faaliyetlerin toplanması ve derlenmesine ilişkin takip ve izleme çalışmaları düzenli 

olarak gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, ülkemizde çocuk işçiliği ile mücadele alanında faaliyet gösteren kamu 

kurum/kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektör işletmelerinin çalışmalarına katılım sağlanmakta olup bahsi geçen 

kurum ve kuruluşlarla aktif işbirlikleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, çocuk işçiliğiyle 

mücadeleye ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kurumlar arasında düzenli olarak bilgi 

paylaşımı gerçekleştirilmektedir. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 YÖK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Çalışma Ekonomisi bölümlerinde, Tıp 

Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümlerinde bu alanda akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bu 

alanda yürütülen tezlere tez.yok.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, çocuk işçiliği ile mücadele alanında proje ve çalışmalar ile 

akademik tez, kitap, araştırma faaliyetleri yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi için 

ilgili bölümler bilgilendirilecektir.    

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.3.2) Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde yapılmış örnek uygulamaların incelenerek 

başarılı uygulamalar üretilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Uluslararası 

Kuruluşlar, STK’lar 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda uygulanan politikalar, yapılan projeler ve izlenen 

stratejiler ile etkin önleme çalışmaları yapan ülkelere ilişkin araştırmalar; konuya ilişkin başarılı 

uygulamaların hayata geçirilmesi adına düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.    

 

Ayrıca Bakanlığımızca yürütülmekte olan projeler kapsamında, örnek başarılı uygulamaların 

araştırılması ve yerinde incelenmesine ilişkin faaliyetlere yer verilmiştir. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik tarımın yoğun olduğu ülkelerde iş ilişkilerinde mevcut durumu ve politikaları 

inceleyen iyi uygulama örneklerinin inceleneceği araştırma; ilgili mevzuatın, politikaların, 

uygulamanın ve ulusal ve yerel düzeyde izlenmenin karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmesini 

sağlayacaktır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.3.3) Geçmiş dönemde başarılı olarak uygulanan ILO/IPEC projelerinin revize edilerek 

çocuk çalışması açısından öncelikli sektörlerde uygulanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Uluslararası 

Kuruluşlar, STK’lar, Sosyal Taraflar, YÖK, Üniversiteler 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

ILO’nun IPEC Programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin geçmiş dönemde pek 

çok proje yürütülmüş olup bu projeler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal 

taraflar ve STK'larla aktif işbirlikleri ve çalışmalar yapılmıştır.  

 

Yürütülen projelerin çıktıları, çocuk çalışması açısından öncelikli sektörler olan çocuk 

işçiliğinin en kötü biçimlerinin gerçekleştiği alanlarda yapılan/yapılacak çalışmalarda 

kullanılmak üzere değerlendirmeye alınmaktadır. 

 

Bakanlığımızca, başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin tamamen ortadan 

kaldırılmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilen çok sayıda 

proje, program ve işbirlikleri yürütülmektedir. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 

 YÖK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Üniversitelerimizde bu tür çalışmalar hali hazırda yürütülmekte ve süreç devam etmektedir. 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin geçmiş dönemde uygulanan 

projeler incelenecek, çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki güncel ihtiyaçlara cevap 

verebilecek çalışmalar planlanacaktır. Böylelikle geçmişteki projeler ve bunların günümüz 

koşullarına göre revize edilmiş halleri ile mukayese sağlanmış olacak ve günümüz koşullarında 

yeniden mücadelenin sağlanması için uğraş verilecektir. 

 

Strateji No ve Adı:  

2.4. Çocuk işçiliği ile ilgili ulusal veri tabanının zenginleştirilmesi 

Tedbir No ve Adı: 

(2.4.1) Belirli yıllarda, çalışan çocukların çalışma ve yaşam koşulları ile ilgili ulusal düzeyde 

veri üretilmesi ve istatistiklerin yayımlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: TÜİK 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

c)  Süre: 2021 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Çocuk İşgücü Araştırması, Hanehalkı İşgücü Anketi ne ek bir 

modül olarak 2019 yılının 4. çeyreğinde uygulanmıştır. İlgili haber bülteni 31 Mart 2020 

tarihinde TÜİK web sayfasında yayınlanmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.4.2) Çalışan çocukların izlenebilmesi için idari kayıt bazında düzenli ve karşılaştırılabilir 

veri toplanması ve ortak bir veri havuzunun oluşturulması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  TÜİK, MEB, İçişleri Bakanlığı, SGK, ASHB, 

Adalet Bakanlığı 

 

c)  Süre: 2023 
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d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB- Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca hazırlanan ve 2017 yılında yürürlüğe giren “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 

Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız bünyesinde mevsimlik tarım işçilerine 

verilen kamu hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı tarafından toplanan bilgiler ile mevsimlik tarım işçilerine ilişkin sayısal veri 

elde edilebilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele için "Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi" 

(e-METİP) kurulmuştur.  

 

e-METİP sisteminde mevsimlik tarım işçilerine ilişkin tutulan verilerin işlevselliğinin ve 

etkinliğinin arttırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile İşbirliği 

Protokolleri imzalanmıştır. Protokoller kapsamında e-METİP sistemi üzerinden çocukların e-

okul sistemine kayıt durumları görülebilmekte ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının 

eğitim durumlarının izlenmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi 

ile entegre hale gelen e-METİP sistemi yoluyla, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine sağlık 

hizmetleri de takip edilebilmektedir. 

 

Ayrıca çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki faaliyetleri daha etkin hale getirmek ve merkezi 

düzeyde üretilen politikaların yerel düzeydeki uygulanabilirliğini ve izlenebilirliğini artırmak 

adına; 81 ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Birimlerince gerçekleştirilen tüm çalışmalar, “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri 

İzleme Formu”na aylık olarak işlenmekte ve Bakanlığımıza iletilmektedir. 

 

e-METİP sistemi ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri İzleme Formları aracılığıyla yerelden 

alınan geri dönüşler doğrultusunda müdahalelerin yapılması amacıyla gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

 

Ayrıca, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, ilgili kurumların mevcut veri 

tabanları arasında gerekli bağlantıların oluşturulması için mevcut e-METİP sisteminin 

iyileştirilmesi ve izleme, takip ve raporlama için elektronik sisteme yeni modüllerin dahil 

edilmesi yoluyla elektronik çocuk işçiliği izleme ve raporlama sistemi kurulacaktır. E-METİP 

sisteminin, ilgili kurum ve kuruluşlarca tutulan idari kayıtlar ve bilgi sistemleri ile entegrasyonu 

sağlanarak çocuk işçiliği izleme sisteminin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Söz konusu 

sisteme Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin aylık izleme ve raporlama çalışmaları da 

entegre edilecektir. 
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Tedbir No ve Adı: 

(2.4.3) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetimler sonucu elde edilen istatistiki 

verilerin paylaşılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: SGK, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları 

2021 Ocak-Haziran (01.07.2021 itibariyle) ayları arasında  (Kısa Çalışma Uygunluk teftişleri 

hariç) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 9.240 teftiş yapılmış olup 4857 Sayılı İş Kanununun 

71’inci maddesine muhalefet ederek çocuk işçi çalıştırdığı belirlenen 29 işyerine toplam 

78.633,00TL idari para cezası uygulanması istenilmiş olup, bu veriler talep eden tüm taraflar 

ile paylaşılmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(2.4.4) Tarımsal üretim kayıt sisteminde (TÜKAS) hazırlanacak ek bir modül ile mevsimlik 

olanlar dahil tarım işçileri ve aileleriyle ilgili düzenli ve ayrıntılı veri toplanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: TOB (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  Meslek Kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 TOB- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle henüz raporlama yapılamamıştır. 
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POLİTİKA 3: FARKINDALIK ARTIRICI ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı: 

3.1 Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine öncelik 

verilerek farkındalık çalışmalarının artırılması 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.1) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kılavuzu ile çocuk, aile, öğretmen, öğretim üyesi, işveren, 

işçi, iş müfettişi, mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve zabıta, tarım 

aracıları ile görsel ve yazılı medyaya yönelik özel bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve 

yayımlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, ÇASGEM, Sosyal Taraflar 

 

c) Süre: 2018 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

 

Çocuk işçiliğinin tespiti aşamasında en önemli role sahip öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Öğretmen El Kitabı'nın 

yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellemesi yapılmış olup hem fiziki hem de elektronik 

ortamda dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızca çocuk işçiliği ile mücadele 

alanında yürütülen projeler kapsamında bilgilendirme ve farkındalık materyalleri hazırlanarak 

ilgili tüm taraflarla paylaşımı sağlanmaktadır.  

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.2) Tarım ve Orman Bakanlığı, TZOB çalışanları ile MEB takip birimlerine ÇSGB ve 

üniversiteler tarafından mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili eğiticilerin eğitimi 

verilmesi; tarım teşkilatı ve ziraat odaları il/ilçe başkanlıkları aracılığıyla bu eğitimin kayıtlı 

çiftçilere ve ilgili diğer aktörlere verilmesi yoluyla farkındalığın artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: TOB, MEB, ÇASGEM, Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler 

c)  Süre: 2022 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımız işbirliğinde uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör işletmelerince 

yürütülen projeler kapsamında başta Mardin, Diyarbakır, Sakarya, Ordu, Düzce ve Şanlıurfa 

illeri olmak üzere mevsimlik tarımın/tarım göçünün yoğun olduğu illerde tarım aracılarının 

sertifikalandırılmaları çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

Ayrıca tedarik zincirinde yer alan aktörlerin katkısı, STK'ların saha çalışmaları ve 

Bakanlığımızın desteği ile çiftçiler, tarım aracıları ve tedarik zincirinde yer alan tüm tarafların 

farkındalıklarının artırılmasına yönelik hem kişilerin yerleşik bulundukları hem de mevsimlik 

tarım işçisi olarak çalıştıkları bölgelerde bilgilendirici eğitimler, önleyici tedbirler ve sosyal 

çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Diğer taraftan, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik 

destek sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, ilgili kurumların 

en az 1.500 merkez ve taşra personeline,  mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Mevsimlik tarım işçileri, çocukları 

ve sektördeki aktörlerle (tarım aracısı, işveren vb.) doğrudan temas halinde olan 

profesyonellerin (öğretmenler, okul müdürleri vb.) kullanımı için kullanıcı dostu bir modüler 

eğitim modülü geliştirilecektir. Kullanıcı dostu modüler eğitim paketinin verimli ve daha geniş 

kullanımı için Eğiticilerin Eğitimi uygulanacaktır. 50 kişi (çoğunluğu seçilen illerden öğretmen 

olan) Eğiticilerin Eğitimi aracılığıyla eğitmen olarak eğitilecektir 

 

Çocuklarla doğrudan temas halinde olan profesyonellere, seçilen illerdeki eğitmenler tarafından 

eğitilecektir. 

 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda yapılması planlanan çalışmaların takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik tarımda ve fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik projeler 

kapsamında oluşturulan yönlendirme komitelerinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği de yer 

alacak, TZOB çalışanlarına yönelik çocuk işçiliği ile mücadelede konularında eğitimler 

düzenlenecek ve çocuk işçiliği ile mücadelede işbirlikleri gerçekleştirilecektir. MEB takip 

birimleri ile çocuk izleme faaliyetleri için işbirlikleri yapılarak birimlerin kapasitelerinin 

arttırılması desteklenecektir. 
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 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

çalışanlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı takip birimlerine yönelik mevsimlik tarımda çocuk 

işçiliği ile ilgili eğiticilerin eğitimi verilerek farkındalığın artırılması sağlanacaktır. 

 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF, ÇSGB ve Kalkınma Atölyesi işbirliğinde TOB, TZOB temsilcilerine yönelik olarak 

taslak tarım aracıları meslek standardı ve tarım tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin önlenmesi 

alanlarında bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.3) Üniversiteler ile birlikte düzenlenecek geniş katılımlı toplantı/konferans/seminer vb. 

yoluyla çocuk işçiliği konusuna ilginin artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, RTÜK, Sosyal 

Taraflar, STK’lar, YÖK, Üniversiteler 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Üniversitelerle birlikte düzenlenen çocuk işçiliği temalı çalışmalara geçmiş dönemlerde olduğu 

gibi katılım sağlanması, gerekli desteğin verilmesi ve bilgi aktarımı yapılmasına yönelik 

planlamalar yapılmış ancak Kovid-19 salgını ve alınan önlemler nedeniyle söz konusu 

çalışmalar ertelenmiştir. Ancak, üniversiteler tarafından salgın döneminde çocuk işçiliği 

hususunda farkındalık ve bilinç yaratmak üzere gerçekleştirilen çevrimiçi toplantı, konferans 

ve panellere konuşmacı, eğitimci ve dinleyici olarak katılım sağlanmıştır. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin mevzuat ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi 

için toplantı, konferans gibi etkinlikler düzenlenmesi ve farkındalığın artması için kitap, broşür 

basılması planlanmıştır. 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

“Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona 

Erdirilmesi Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, TED 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Okulda Ruh Sağlığı dersi ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü Kırsal Sosyolojisi dersi öğrencilerine 

çocuk işçiliği ile mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda Dünya'da ve 

Türkiye'de çocuk işçiliğinin mevcut durumu ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda 

Türkiye'de yürütülen önemli çalışmalar aktarılmıştır. Gelecek aylarda benzer bilgilendirme 

faaliyetleri devam edecektir. 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin toplantı, konferans ve 

seminerler gerçekleştirilerektir. Özellikle çocuk işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü yerlerin 

ilgili kurumlarla işbirliği içerisine girilerek öğrenilmesi ve özellikle bu yerlerde çalışmanın 

çocuk üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamunun, işverenlerin ve ailelerin bilinç 

düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.4) 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü için çocuk işçiliğine dikkat çeken yazılı 

ve görsel görünürlük materyallerinin (poster, broşür vb.) hazırlanması ve dağıtılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliği konusuna dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 12 

Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde Bakanlığımız, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan materyaller, Bakanlığımız taşra teşkilatları 

aracılığıyla yerel otoritelerin kullanmaları için ilgili tüm kurumlara gönderilmektedir. Bunun 

yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 

toplantıda 2021 yılını “Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı” ilan etmiştir.  

Bu kapsamda, 12 Haziran 2021 tarihinde Sayın Bakanımız Vedat BİLGİN’in teşrifleriyle 

METİP illerinden biri olan Ankara’daki yaklaşık 1000 kişi kapasiteli Polatlı - Sarıoba 

yerleşkesine ziyaret gerçekleştirilmiştir.   

BM, UNICEF ve ILO temsilcileri ile AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı’nın da katılım 

sağladığı programda, mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına yönelik bakım, eğitim,  sosyal 

etkinlikler ve diğer kamu hizmetlerinin sunulduğu yerlerin yerinde görülmesi sağlanarak ulusal 

ve uluslararası basına günün anlam ve önemi ile Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalara 

yönelik paylaşımlar yapılmıştır.  

Ayrıca, Bakanlığımızca ILO ile birlikte “Harekete Geçelim, Çocuk İşçiliğine Son Verelim” 

başlığında ve “2021 Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı” içeriğinde hazırlanan 

posterler, başta kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere meslek 

kuruluşları, sosyal taraflar, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlara gönderilmiştir. 

 Buna ek olarak, Bakanlığımız koordinasyonunda ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların 

katkılarıyla uygulamakta olan Çocuk işçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) 

paydaşlarına, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ve 2021 Çocuk İşçiliğinin 

Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı vesilesiyle kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve ilgili 

kurum/kuruluşların görev alanı kapsamına giren uygun etkinliklerin ve faaliyet planlamalarının 

yapılması adına bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır. 

Söz konusu haftada, “çocuk işçiliği ile mücadelenin önemi, çocuk çalıştırmanın hem çocuk hem 

de toplum açısından etkileri, çocuğun eğitimde yer almasının önemi vb.” konularında 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde 

çalışmalar yürütülmüştür. 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Her yıl olduğu üzere bu yıl da 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü etkinlikleri 

kapsamında afişler hazırlanarak 81 il müdürlüğü ile paylaşılmak üzere ÇSGB Çalışma Genel 

Müdürlüğü'ne iletilmiştir.  
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Hazırlanan afişler İstanbul ve Ankara’da billboardlar, metro vagonları, otobüs panoları, 

caddeler, otobüs durakları, metro ve AVM çıkışları gibi kalabalık insan hareketliliğinin olduğu 

noktalarda 1 hafta süreyle sergilenmiştir. Ankara'nın simgesi olan Atakule'de 12 Haziran günü 

çocuk işçiliği ile mücadele temalı ışıklandırma çalışması yapılmıştır. 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında afiş bastırılarak ilgili yerlere dağıtımı 

yapılmıştır. Sosyal medya kampanyası düzenlenmiş olup çocukların eğitimde olması 

gerektiğini anlatan etkinlikler düzenlenecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.5) İşverenler, sendikalar, tarım aracıları ve tarım işçisi ailelerin çocuk işçiliği ile ilgili 

düzenlemeler ve düzenlemelere uymamaları halinde karşılaşabilecekleri idari cezalar 

hakkında bilgilendirilmeleri 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, STK’lar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki faaliyetleri daha etkin hale getirmek ve merkezi düzeyde 

üretilen politikaların yerel düzeydeki uygulanabilirliğini ve izlenebilirliğini artırmak adına; 81 

ilde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Birimlerinde görevlendirilen personeller tarafından işverenler, tarım aracıları ve ailelere 

yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

 

Birimler, gerçekleştirdikleri faaliyetleri “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Aylık İzleme Formu” 

aracılığıyla aylık olarak Bakanlığımıza iletmektedirler.  

 

Bunun yanı sıra, Bakanlığımız işbirliğinde uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör 

işletmelerince yürütülen mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele projeleri kapsamında 

tarım aracıları ve mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuk işçiliği ile ilgili düzenlemeler ve 
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düzenlemelere uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek idari para cezaları hakkında 

bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, ilgili kurumlar, işçi ve işveren 

kuruluşları, meslek kuruluşları ve STK’lara,  mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik mevzuata ve uygulamaya ilişkin bilgileri de içeren eğitim programları 

düzenlenecektir. 

 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda yapılması planlanan çalışmaların takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin tarım işçisi ailelere yönelik farkındalık ve bilgilendirme 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.6) Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ders programlarına çocuk işçiliği ile mücadele 

konusunun dâhil edilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Üniversiteler 

 

c) Süre: 2021 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 YÖK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Üniversitelerin ilgili bölümlerine çocuk işçiliği ile mücadele konusunu içerecek akademik 

çalışmaları bilinçlendirmeye yönelik bilimsel toplantılar yapılmakta, ilgili bölüm ve 

programlarda konuyla ilgili derslerde çocuk işçiliği ile mücadele konularına yer verilmeye 

devam edilmektedir. 
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 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, üniversitenin ilgili bölümlerine çocuk işçiliği ile mücadele 

konusunda bilinçlendirmeye yönelik bilimsel toplantılar yapılacaktır. İlgili bölüm ve 

programlarda çocuk işçiliğinin önlenmesi ve nedenleri de dahil olmak üzere çocuk işçiliği ile 

mücadele kapsamında derslerde bu konulara yer verilmesine dair yönlendirme yapılacaktır. 

Harran Üniversitesince, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Hemşirelik 3. 

sınıf öğrencilerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalı tarafından "çocuk 

işçiliği" konusunda farkındalık sağlamak amacıyla "Güç Koşullar Altında Yaşayan Çocuklar" 

sunumu yapılmıştır. Ayrıca 4 adet çalışan çocuklarla ilgili çalışma yürütülmektedir. 1.  

"COVID-19 Sürecinin Çalışan Çocuklar Üzerine Etkisi" başlıklı çalışma için 17.03.2021 tarih 

ve19797 sayılı Etik Kurul Kararı alınmış, çalışmaya başlanmış, veri toplama aşaması devam 

etmektedir. 2.“Sanayide Çalışan Çocukların, Kas- İskelet Sistemi Sorunları ve Etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesi" başlıklı çalışma için 01.03.2021 tarih ve 15042  sayılı Etik Kurul 

Kararı ve Şanlıurfa Valiliğinden 81865735-33668 - (81380)-2021/79 sayılı kurum izni alınmış, 

çalışmanın verileri toplanmış analiz aşaması devam etmektedir. 3. “Sanayide Çalışan 

Adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi” başlıklı çalışma için 

07.04.2021 tarih ve 24640 sayılı Etik Kurul Kararı ve Şanlıurfa Valiliğinden  81865735-33668 

- (81380)-2021/108 sayılı kurum izni alınmış, veriler toplanmış, analiz aşaması devam 

etmektedir. 4.“Sokakta Çalışan Çocukların Özellikleri ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi” 

başlıklı çalışma için 18.05.2021 tarih ve 31798 sayılı Etik Kurul Kararı ve Şanlıurfa 

Valiliğinden 81865735-33668 – (81380)- 2021 sayılı kurum izni alınmış, çalışmanın veri 

toplama süreci devam etmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(3.1.7) Yüksek lisans ve doktora programlarında çocuk işçiliği ile mücadelenin tez konusu 

olarak alınmasının teşvik edilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: YÖK 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Üniversiteler 

 

c)  Süre: 2021 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 YÖK 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim programlarında çocuk işçiliği ile mücadele 

konusunu içerecek dersler açılmış ve tez konuları verilmeye devam edilmektedir. 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında, konunun multi-

disipliner özelliğinin de göz önünde bulundurularak; üniversitenin lisansüstü eğitim 

programlarında çocuk işçiliği ile mücadele konusunu içerecek dersler açılması teşvik 

edilecektir. Ayrıca lisansüstü öğrenimini farklı bölümlerde yapan öğrencilerimize, çocuk 

işçiliği ile mücadelenin multidisipliner özelliği sebebiyle, farklı bölümlerde ve disiplinlerde tez 

konusu olarak verilmesi yönünde yönlendirme yapılacaktır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.8) Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik kültürel sanatsal sportif faaliyetler aracılığıyla 

farkındalık artırma çalışmalarının yürütülmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB, GSB, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

4857 sayılı İş Kanununun 71. Maddesi gereğince hazırlanan Sanat, Kültür ve Reklam 

Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü) 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 
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Pandemi sebebi ile alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ile birlikte, halk 

kütüphanelerinin ev sahipliğinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları, 

sivil toplum örgütleri ve özel sektör iş birliği ile çalışan ve çalıştırılma riski altında bulunan 

çocukların fiziksel, bedensel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimlerini sağlayan sportif, kültürel ve 

sanatsal faaliyetlere yönlendirilmelerinin desteklenmesine ve farkındalık çalışmalarının 

yürütülmesine ilişkin planlamalar yapılmaktadır. 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Çalışan ve çalışma riski altında bulunan çocukların çalışmak yerine okula veya sanatsal 

faaliyetlere yönlendirilmelerinin desteklenmesi ve bu kapsamda farkındalık artırma 

çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme yapılması planlanmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.9) Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin belgesel/film/kitap gibi yayınlara yönelik teşvik 

ve desteklerin geliştirilip kullanılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sinema Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, MEB, GSB, Sosyal Taraflar 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI- Sinema Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2021/1, 2021/2, 2021/3 ve 2021/4 sayılı Sinema Destekleme Kurulu toplantılarında 

değerlendirilmek üzere tarafımıza yapılan başvurular içerisinde konuya ilişkin herhangi bir 

proje bulunmamakta olup, önümüzdeki süreçte konuya ilişkin başvurular 

değerlendirilebilecektir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.10) İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının öncülüğünde işyerlerinde çocuk 

işçiliğini önlemeye ve çalışan çocukların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik eğitim ve 

duyarlılaştırma çalışmaları yürütülmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonları 
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b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, MEB, ÇASGEM, Meslek Kuruluşları, 

TZOB 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

Kovid-19 salgını sebebiyle faaliyetler gerçekleştirilememiş olup önümüzdeki dönemde konuya 

ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.11) Politika oluşturanlar, karar vericiler, program ve proje yöneticileri, parlamento 

üyeleri, toplum önderleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri gibi gruplara, çocuk işçiliğinin 

nedenleri, sonuçları, hukuki boyutu ve yaşadıkları sorunlara ilişkin konularda 

bilgilendirilme yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  TBMM, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Sosyal Taraflar, STK’lar, Meslek Kuruluşları 

c)  Süre: 2018 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

 

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı kapsamında, TBMM başta olmak üzere ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve STK’lara çocuk işçiliği ile 

mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur.  

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.12) Okul yöneticilerinin çalışan çocukların ailelerine ulaşması için alternatif 

yöntemlerin oluşturulması (ev-çadır ziyaretleri) 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ASHB, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mahalli İdareler 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2016/5 sayılı MEB Genelgesi kapsamında il ve ilçe müdürlükleri bünyesinde kurulan takip 

ekipleri; mevsimlik tarım işi ile uğraşan aile ve işverenleri ziyaret ederek bilgilendirme 

yapmaktadır. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

ILO'nun Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında görevlendirilen eğitim ve saha 

koordinatörleri uygulama süresi boyunca tüm proje illerindeki takip ekipleri ile yakın diyalog 

içerisinde çocuk izleme faaliyetleri yürütecek ve ailelere bilgilendirmelerde bulunacaktır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.13) Halk eğitim merkezlerinde çalışan eğitimcilere çocuk işçiliği konusunda eğitimler 

verilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları  

 

Pandemi önlemleri nedeniyle bu dönemde eğitim gerçekleştirilememiştir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.14) Aile eğitimleri kanalıyla bilgilendirme ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)  

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ASHB, MEB 
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c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak- Haziran Çalışmaları  

Aile eğitimi programı güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

ILO'nun Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadele 

konusunda ailelere yönelik düzenli bilgilendirme ve farkındalık artırıcı çalışmaların yanı sıra 

aileler için mesleki eğitimler uygulanacaktır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.15) Halk eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin özellikle kız çocuklarının okulu 

yarıda bırakmasını engelleyici önlemler konusunda bilgilendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, ASHB 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları  

 

Pandemi önlemleri nedeniyle bu dönemde eğitim gerçekleştirilememiştir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.16) Çocuk İşçiliği İle Mücadele Öğretmen El Kitabı’nın eğitim camiası ile elektronik 

ortamda paylaşımının sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 
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b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2020 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

 

Çocuk işçiliğinin tespiti aşamasında en önemli role sahip öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Öğretmen El Kitabı'nın 

yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellemesi yapılmış olup hem fiziki hem de elektronik 

ortamda dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.17) Çocuk işçiliği ile mücadelede gönül elçilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve 

doküman desteği sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOB, Sağlık 

Bakanlığı, Uluslararası Kuruluşlar 

 

c)  Süre: 2023 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

20 Kasım 2018 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, Sayın Emine ERDOĞAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen program ile çocuk 

işçiliği ile mücadele konusu Gönül Elçileri çalışmalarına dahil edilmiştir. 

 

 “Gönül Elçileri Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı” ile başta 81 il vali eşleri olmak üzere 

toplumun tüm kesimlerinin çocukların çalışma yaşamına girmelerinin önlenmesi, çalışma 

yaşamından çekilerek eğitime yönlendirilmeleri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi 

faaliyetlerini içeren çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına dâhil edilmesini sağlanmıştır. 

Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına kılavuzluk etmek üzere hazırlanan “Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Rehberi” il düzeyinde gönül elçileri başta olmak üzere ilgili kesimlerle paylaşılmak 

üzere 81 ilde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerine iletilmiştir. 

 

Ayrıca, Bakanlığımızca, ilgili kurumların merkezi ve taşra teşkilatında görev alan personeli ile 

yerel yönetimlerin, işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek kuruluşları ve STK’ların çalışanlarına 

yönelik mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik eğitim programları 

düzenlenmiştir. 
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Tedbir No ve Adı: 

(3.1.18) Başta METİP alanları olmak üzere mevsimlik tarım işçisi ailelerin bulunduğu 

yerlerde din görevlisi personelin görevlendirilmesi ve Aile ve Dini Rehberlik Büroları 

tarafından dini rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Diyanet İşleri Başkanlığı (Göç ve Manevi Destek Hizmetleri 

Daire Başkanlığı/Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, İçişleri Bakanlığı, MEB, TOB, Sağlık 

Bakanlığı, Meslek Kuruluşları, STK'lar 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

 

81 il ve 349 ilçe merkezinde hizmet sunan Aile ve Dini Rehberlik Büroları tarafından 1 Ocak 

2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında çocuklara yönelik Değerler Eğitimi programları 

kapsamında 620 faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

 

14-18 Haziran 2021 tarihleri arasından yaz Kur'an kurslarında öğreticilik yapacak 260 formatör 

personele yönelik eğitimlerde "Mahremiyet Eğitimi" ve "Din Hizmetlerinde İletişim ve 

Rehberlik: Çocuk ve Gençlerle İletişim" başlıklı seminerler düzenlenmiştir. Bu formatörler 

tarafından 81 ilde yaz Kur'an kurslarında öğreticilik yapacak diğer personele eğitim verilmiştir. 

 

Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen "Harekete Geçelim/ Çocuk İşçiliğine Son Verelim" 

mesajını içeren 10 adet afiş Merkez binada personelin yoğun olarak bulunduğu alanlara 

asılmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.19) 2016/5 sayılı Genelge kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için yaz 

döneminde kullanılmak üzere eğitim modülü hazırlanması ve uygulanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası 

Kuruluşlar 

 

c) Süre: 2020 (Tedbir tamamlanmıştır.) 
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Bakanlığımız ve ILO işbirliğinde yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En 

Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” 

kapsamında fındık tarımında çalışan işçilerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacıyla 

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Program Birimi tarafından;  

 “Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Programı”, “Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik 

Tarım İşçi Ailelerin Çocuklarının Eğitim Desteği 4-6 Yaş Kurs Program”, “Göçer ve Yarı 

Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçi Ailelerin Çocuklarının Eğitim Desteği 8-10 Yaş Kurs 

Programı” ile “Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçi Ailelerin Çocuklarının 

Eğitim Desteği 9-12 Yaş Kurs Programı” hazırlanmış ve Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü internet sayfası yaygın eğitim programları başlığında ilan edilerek kursların 

açılması sağlanmıştır 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.20) Belirlenecek halk kütüphanelerinde çocuk işçiliği ile mücadele seminerlerinin 

düzenlenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

 

Bilindiği üzere tüm kütüphane türlerinde düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler, dünya 

genelinde yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilmişti. Virüsün bulaşma riskine karşı 

mümkün olduğunca toplu ortamlardan kaçınılması gerekliliği ile ülkemiz halk 

kütüphanelerinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik düzenlenmesi planlanan seminer 

çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Söz konusu kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihinde 

kaldırılması ile birlikte ÇSGB ile iş birliğinde 81 il halk kütüphanesi ve belirlenecek bir ilçe 

halk kütüphanesinde eş zamanlı farkındalık artırıcı etkinliklerin yapılmasına yönelik ön 

çalışmalar başlatılmıştır. 
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Tedbir No ve Adı: 

(3.1.21) Mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarına okuma kültürü kazandırmak adına 

yerleşke ziyaretlerinin yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Kovid-19 salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle mevsimlik tarım 

işçilerinin yaşadığı yerleşkelere gezici kütüphane araçları ziyaret gerçekleştirememiştir. 1 

Temmuz 2021 tarihinden itibaren pandemi kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması ile 

birlikte ziyaretlerin planlanması çalışmalarına başlanmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.22) Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye ilişkin yayınların halk kütüphanelerinde yer 

almasının ve dijital ortamda paylaşılmasının sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Öğretmen El Kitabının dijital halinin "ekitap.ktb.gov.tr" sitesine 

yüklenmesi planlanmaktadır. 

 

 



47 
 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.23) Halk Kütüphanesi personeline Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

konularında hizmet içi eğitim verilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Halk Kütüphanesi personeline yönelik "Çocuk işçiliği ile mücadele" hizmet içi eğitim programı 

için Çalışma Genel Müdürlüğü ve İl Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ile görüşmeler 

devam etmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.24) Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında yer alan tüm aktörlerin çalışma alanları 

ve yöntemlerine uygun bilgilendirme ve farkındalık materyallerinin hazırlanması  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar, Meslek Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB-Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca çocuk işçiliği konusunda bilgilendirme ve farkındalık geliştirme yayınlarının 

hazırlanması ve ulusal ve yerel televizyon, radyo, gazeteler ve sosyal medyada yayınlanması 

kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. 
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Ayrıca bu alanda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve yerel medya kanalları 

bilgilendirilmekte olup yapılan faaliyetlere medya tarafından katılım sağlanmaktadır. 

Düzenlenen etkinlikler, basılı ve görsel medya ile sosyal medyada geniş yer bulmaktadır. 

 

Ayrıca Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, mevsimlik tarım işçileri, 

çocukları ve sektördeki aktörlerle (tarım aracısı, işveren vb.) doğrudan temas halinde olan 

profesyonellerin (öğretmenler, okul müdürleri vb.) kullanımı için kullanıcı dostu bir modüler 

eğitim paketi geliştirilecektir. 

 

Kullanıcı dostu modüler eğitim paketinin verimli ve daha geniş kullanımı için Eğiticilerin 

Eğitimi uygulanacaktır. 50 kişi (çoğunluğu seçilen illerden öğretmen olan) Eğiticilerin Eğitimi 

aracılığıyla eğitmen olarak eğitilecektir. Çocuklarla doğrudan temas halinde olan 

profesyonellere, seçilen illerdeki eğitmenler tarafından eğitilecektir. 

 

Ayrıca, proje kapsamında Aileler, işverenler, karar vericiler, aracılar, okul müdürleri, 

öğretmenler, yerel yetkililer ve imamlar için bir dizi bilgilendirici materyal geliştirilecek ve 

dağıtılacaktır. 

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler 

doğrultusunda yapılması planlanan çalışmaların takvim ve yöntemleri belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Halk Kütüphanesi personeline yönelik "Çocuk işçiliği ile mücadele" hizmet içi eğitim programı 

için Çalışma Genel Müdürlüğü ve İl Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ile görüşmeler 

devam etmektedir. 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında uygun bilgilendirme ve farkındalık materyallerinin 

hazırlanması planlanmıştır. 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kamuoyu, çocuklar, aileler, işverenler, özel sektör temsilcileri, karar vericiler, tarım aracıları, 

okul müdürleri, öğretmenler, yerel yönetimler ve imamlar için bir dizi bilgilendirici ve 

farkındalık artırıcı materyal geliştirilecektir.  

Medya çalışanlarını çocuk işçiliği ve çocuk hakları konusunda bilgilendirmek için seçilen 

illerde yerel medya toplantıları düzenlenecektir.                                                                                          
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ILO-FAO işbirliği ile geliştirilen “Tarımda Çocuk İşçiliğine Son Vermek” başlıklı online 

eğitim modülünün Türkçe çevirisi yapılarak çocuk işçiliği ile mücadelede konusundaki ilgili 

aktörlerle paylaşımı sağlanacak, kullanımı teşvik edilecektir. Benzer şekilde" ILO-IOE 

İşletmeler için Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kılavuzu" Fındık İhracatçıları Birliği aracılığıyla 

firmalarla paylaşılarak farkındalık yaratılacaktır. 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve Kalkınma Atölyesi işbirliğinde, "COVID 19 Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım 

İşçileri, Aileleri ve Çocuk İşçiliği Üzerine Etkileri Araştırması"nın yayınlanması 

planlanmaktadır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.1.25) Gençlik Merkezlerinin çalışan/çalışma riski altında olan çocuklara yönelik 

faaliyetler gerçekleştirmesi  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: GSB (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, ASHB, KTB (Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürlüğü), MEB, Sağlık Bakanlığı 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 GSB-Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Pandemi sebebi ile Kovid-19 bulaşma riskine karşı mümkün olduğunca toplu ortamlardan 

kaçınılması gerekliliği ile ülkemiz halk kütüphaneleri, 81 il genelinde bulunan Gençlik 

Merkezlerinde yürütülen çocuk işçiliği ile mücadele konusunda akademik ve atölye 

faaliyetlerine yönelik koruyucu/önleyici çalışmaları gerçekleştirememiştir. Kısıtlamalarının 

kaldırılması ile birlikte, söz konusu çalışmalara hız kazandırılmıştır. 
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Tedbir No ve Adı: 

(3.1.26) Tarım sektöründe çocuk işçiliği ile mücadele hususunda çiftçilerin farkındalık ve 

bilgi düzeylerinin geliştirilmesi  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: TOB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB, Sağlık 

Bakanlığı,  Meslek Kuruluşları, Özel Sektör İşletmeleri 

 

c)  Süre: 2021 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 TOB- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Pandemi sebebiyle herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 

 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Geçmiş yıllarda olduğu üzere Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında özellikle 

fındık bahçesi sahiplerinin çocuk işçiliğiyle mücadele konusundaki sorumluluklarını hatırlatan 

bilgilendirmeler ve eğitimler yapılacaktır. 

 

 

Strateji No ve Adı: 

3.2 Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının programlarında çocuk işçiliğine yer vermesini 

sağlayacak çalışmalar yürütülmesi  

Tedbir No ve Adı: 

 (3.2.1) 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü başta olmak üzere ulusal ve yerel 

televizyon, radyo, gazeteler ve sosyal medyada çocuk işçiliği konusunda kamu spotu vb. 

bilgilendirme ve farkındalık geliştirme yayınlarının hazırlanması ve yayınlanması  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Medya Kuruluşları, RTÜK, Sosyal Taraflar, 

STK’lar 
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c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü başta olmak üzere Bakanlığımızca çocuk işçiliği 

konusunda bilgilendirme ve farkındalık geliştirme yayınlarının hazırlanması ve ulusal ve yerel 

televizyon, radyo, gazeteler ve sosyal medyada yayınlanması kapsamında çalışmalar 

sürdürülmektedir. 12 Haziran 2021 tarihinde Sayın Bakanımız Vedat BİLGİN’in teşrifleriyle 

METİP illerinden biri olan Ankara’daki yaklaşık 1000 kişi kapasiteli Polatlı - Sarıoba 

yerleşkesine ziyaret gerçekleştirilmiştir.  BM, UNICEF ve ILO temsilcileri ile AB Türkiye 

Delegasyonu Müsteşarı’nın da katılım sağladığı programda, mevsimlik tarım işçileri ve 

çocuklarına yönelik bakım, eğitim,  sosyal etkinlikler ve diğer kamu hizmetlerinin sunulduğu 

yerlerin yerinde görülmesi sağlanarak ulusal ve uluslararası basına günün anlam ve önemi ile 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan çalışmalara yönelik paylaşımlar yapılmıştır.  

  

Bakanlığımızca ILO işbirliğinde “Harekete Geçelim, Çocuk İşçiliğine Son Verelim” başlığında 

ve “2021 Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı” içeriğinde hazırlanan posterler, 

başta kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere meslek kuruluşları, 

sosyal taraflar, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlara gönderilmiştir.  

 

Ayrıca bu alanda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve yerel medya kanalları 

bilgilendirilmekte olup yapılan faaliyetlere medya tarafından katılım sağlanmaktadır. 

Düzenlenen etkinlikler, basılı ve görsel medya ile sosyal medyada geniş yer bulmaktadır. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 TÜRK-İŞ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü sosyal medyada çocuk işçiliği konusunda 

farkındalık geliştirmek için paylaşım yapıldı. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.2.2) Medya kuruluşlarının çocuk işçiliği ile mücadele alanında farkındalıklarının 

artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 
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b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  Medya Kuruluşları, RTÜK, STK’lar 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca çocuk işçiliği ile mücadele alanında yürütülen tüm çalışmalar hakkında medya 

kuruluşlarına bilgilendirme yapılmakta olup ulusal ve yerel tüm faaliyetlere medya tarafından 

katılım sağlanmaktadır. Düzenlenen etkinlikler, basılı ve görsel medya ile sosyal medyada 

geniş yer bulmaktadır. 

 

Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek sağlayıcı 

olduğu ve  Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik Tarımda 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, çocuk hakları ve çocuk işçiliği 

konusunda yerel medya organlarını bilgilendirmek amacıyla seçilecek illerde en az 4 adet yerel 

medya buluşmaları düzenlenecektir. Sosyal medya araçları geliştirilecek, düzenli olarak 

güncellenecek ve önde gelen gazete ve dergilerde bir dizi makale yayınlanacaktır. 

 

Çocuk işçiliği konusunun ana kuşakta yer alması hususunda senarist ve yönetmenler 

bilgilendirilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

ILO'nun Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadele alanında 

farkındalık yaratmak üzere yerel medya temsilcilerine yönelik bilgilendirme seminerleri 

gerçekleştirilecektir. Seminerlerde medya temsilcileri projenin hedefleri hakkında 

bilgilendirilip, yazılı ve görsel medyada çocuk işçiliğinin nasıl ele alınması gerektiği iyi ve kötü 

örnekler üzerinden ele alınacaktır. 

 

 

 

 

Strateji No ve Adı: 

3.3  Çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılması  

Tedbir No ve Adı: 

(3.3.1) Çocuk Hakları Stratejisi içinde çocuk işçiliği ile mücadelenin öneminin vurgulanması    
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a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ÇSGB, MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 ilde yer alan İl Çocuk Komitelerince çocuk haklarının tanıtımına yönelik afiş, broşür ve 

çeşitli görsel materyaller kullanılarak bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 19.02.2021 

tarihinde 1. Çocuk Danışma Kurulu online olarak gerçekleştirilmiştir. 2. Çocuk Danışma 

Kurulunun Ağustos ayında yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.3.2) İl Çocuk Hakları Komitelerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunun özel olarak 

ele alınması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türkiye 

Barolar Birliği 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

12 Haziran 2021 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde çocuk işçiliğine dikkat çekmek amaçlı 

MEB Bakanı Ziya SELÇUK, 27. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili, Çocuk Hakları Alt 

Komisyonu Başkanı Radiye Sezer KATIRCIOĞLU, ASHB Derya YANIK ve 81 ili temsilen 

çocukların katılımı ile "Çocuklar Konuşuyor-Çocuk İşçiliği ile Mücadele" isimli program 

gerçekleştirilmiştir. Çocuklara yönelik gerçekleştirilen sosyal uyum programı etkinlikleri ile 

bugüne kadar 3.519 etkinlik gerçekleştirilerek, 226.324 çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca Komiteye 

üye 29.344 çocuğumuza akran eğitimleri aracılığı ile çocuk hakları eğitimi verilmiştir. Her yıl 
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde tüm illerden davet edilen 1 kız 1 erkek 162 Çocuk 

Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımı ile Ulusal Çocuk Forumları düzenlenmektedir.  

2021 yılında Sosyal Uyum Programına devam edilmesi ve XXII. Ulusal Çocuk Forumu'nun 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.3.3) Çocukların haklarına ilişkin ailelerin farkındalıklarının artırılması amacıyla 

eğitimler, ulusal ve yerel düzeyde kampanyalar yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 ilde oluşturulan Çocuk Hakları İl Komiteleri tarafından her yıl 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele günü kapsamında farkındalığı arttırıcı faaliyetler yürütülmektedir. Yazılı ve görsel 

materyaller hazırlanmakta pankartlar afişler, çocuk hakları duraklarında ve billboardlarda 

sergilenmektedir. 2021 yılında Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi, Sıfır Atık Projesi ve Çocuk 

Bahçesi oluşturulması Projesine yönelik etkinlik çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.3.4) Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aileleri bilgilendirici çalışmalar 

kapsamında MEB Aile Eğitimi Programlarının yaygınlaştırılması. 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  ASHB, Diyanet İşleri Başkanlığı 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 MEB - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları 

 

Aile eğitimi programı güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı: 

(3.3.5) Avukatların ve diğer ilgili kurumların (iş çevreleri, ziraat odaları vs.) çocuk işçiliği de 

dahil çocuk koruma hukuku konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Barolar Birliği 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Barolar, STK’lar, Üniversiteler, 

Uluslararası Kuruluşlar 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler: 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kovid-19 salgınına yönelik alınana tedbirler sebebiyle henüz raporlama 

gerçekleştirilememiştir.  

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, il barosu ile iletişime geçilerek konuya ilişkin varsa yaptıkları 

projelerinde destek verilmesi sağlanacaktır. Kapasite geliştirme çalışmaları sırasında çocuk işçiliği de 

dahil olmak üzere, çocukların içinde bulunduğu koruma risklerinin tespiti ve izlenebilecek hukuki yollar 

konusunda ortak çalışmalar ve eğitimler yapılması sağlanacaktır.   
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POLİTİKA 4: SOSYAL TARAFLARIN VE TOPLUMUN KATILIMININ 

SAĞLANMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı:   

4.1. Çocuk işçiliğini önleme hedefinin kalkınma planları, uzun vadeli ulusal planlama 

stratejileri gibi planlama belgelerine entegre edilmesi 

Tedbir No ve Adı:  

(4.1.1) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan plan, program,   

ve Bakanlık koordinasyonunda yürütülen Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında ilgili 

yerlerde çocuk işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmesi ve duyarlılığın arttırılmasına 

katkıda bulunulması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Taraflar, STK’lar 

 

c) Süre: Süresiz  

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ  

 

 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

 

11. Kalkınma Planı (2019 -2023)'nda 609 numaralı politika ve altında yer alan 4 tedbirle çocuk 

işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmiştir. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında 

ise çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında mevcut durum ve sorun alanlarına değinilerek 609 

numaralı politika altındaki 609.3 numaralı tedbire yer verilmiştir.    

 

  

Tedbir No ve Adı: 

(4.1.2) Kurumların strateji belgeleri ve eylem planlarında çocuk işçiliği ile mücadele 

konusunda hedeflerin konulmasının teşvik edilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

STK’lar 

 

c)  Süre: Süresiz 
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d)  Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliğiyle mücadelede faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu 

strateji ve eylem planlarına ilişkin toplantı ve çalışmalara katılım gerçekleştirilmekte ve söz 

konusu belgelerde çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin tedbirlerin yer alması sağlanmaktadır.   

 

2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmesi kapsamında, kurum kuruluşlarca 

şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda çocuk işçiliğiyle mücadele konusuna öncelik 

verilmesi hususu, ilgili Bakanlar ve sosyal tarafların başkanlarının imzaladığı Çocuk İşçiliğiyle 

Mücadele Ortak Deklarasyonu ile beyan edilmiştir.  

 

11. Kalkınma Planı (2019 -2023)'nda 609 numaralı politika ve altında yer alan 4 tedbirde çocuk 

işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmiştir.   

 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ise çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 

mevcut durum ve sorun alanlarına değinilerek 609 numaralı politika altındaki 609.3 ve 609.4 

numaralı tedbirlerde çocuk işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmiştir. 

 

 

Strateji No ve Adı:  

4.2. Başarılı pilot uygulamaların, özellikle ulusal ve uluslararası kurumların ve sosyal 

tarafların katılımının daha geniş düzeyde sağlanması ve güçlendirilmesine ağırlık verilerek 

yaygınlaştırılması 

Tedbir No ve Adı:  

(4.2.1) Bugüne kadar yürütülen projelerden elde edilen deneyimlerin ve çıkarılan derslerin 

ilgili kurum/kuruluşlarca öğrenilmesi amacıyla “kullanıcı dostu rehberler” hazırlanması 

 

a)  Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

STK’lar 

 

c) Süre: 2022 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin bilgilendirici düzeyde hazırlanan rehberler 81 ildeki 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca, yürütülen projelerden elde 

edilen deneyimler ve çıkarılan dersler, hâlihazırda resmi yollarla ilgili kurum ve kuruluşlarca 

paylaşılmaktadır. Kurumların söz konusu alanda toplantılar/yazışmalar yoluyla 

bilgilendirilmesiyle rehberlik hizmeti verilmektedir. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(4.2.2) TÜRK-İŞ ve TİSK Çalışan Çocuklar Bürosu çalışmalarının örnek teşkil ederek 

yaygınlaştırılması ve benzeri girişimlerin özendirilmesi amacıyla desteklenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sosyal Taraflar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

81 il Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele 

Birimlerinin yerelde çocuk işçiliği ile mücadele alanında farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen 

tüm çalışmaların koordinatörü olması ve bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla 

işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle TÜRK-İŞ ve TİSK Çalışan Çocuklar 

Bürosu modelleri örnek alınarak Birimlerin sosyal taraflarla güçlü işbirlikleri geliştirmesi 

hedeflenmektedir.  

 

Birimlerin bu yönde desteklenmesi adına uygulamada olan proje ve protokol çalışmaları 

kapsamında yerelde koordinasyonun güçlendirilmesi için faaliyetler yürütülecek olup söz 

konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda belirlenecektir. 
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Tedbir No ve Adı: 

(4.2.3) Belediyelerce çocuk işçiliği ile mücadele alanında yapılan uygulamaların 

paylaşılması amacıyla tecrübe paylaşımı toplantıları yapılması  

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Türkiye Belediyeler Birliği 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Uluslararası 

Kuruluşlar, STK’lar 

 

c)  Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 

 2021 Ocak-Haziran Çalışmaları 

2021 in ilk altı ayında belediyelere yönelik olarak "Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Zabıtanın 

Görev ve Sorumluluklar" konulu belediye zabıtalarına yönelik eğitim yapılmıştır.2021 in ikinci 

ayında da UNICEF işbirliğinde çocuk işçiliği, çocuk katılımı, bütçeleme konularında 

belediyelere eğitimler verilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik tarımda fındık hasadında en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına 

yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi için yerel düzeyde aktörlerin, 

belediyelerin, özel sektör temsilcilerinin ve ÇİMB personelinin katılımıyla paydaş toplantıları 

ve ortak saha ziyaretleri düzenlenecektir.  

 

Ayrıca Ordu'da ilgili belediyeler ile işbirliği geliştirilerek fındık hasadında çalışan ailelerin 

yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

 

 

Strateji No ve Adı:   

4.3. Çocuk işçiliğiyle mücadelede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal 

taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının diyalogunun artırılması 

Tedbir No ve Adı:  

(4.3.1) Tiyatro ve benzeri kültürel programlarda konunun işlenmesi için kurumlarla işbirliği 

yapılması 
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a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı (Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk İşçiliği ile mücadele kapsamında repertuvar çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(4.3.2) Sosyal taraflar ve STK’larla çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik programların 

uygulanmasında ortak toplantılar düzenlenmesi ve bilgi ve deneyimlerin paylaşılması 

vasıtasıyla mesleki ve sektörel işbirliğinin geliştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sosyal Taraflar, STK’lar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliğini önleme konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar 

ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çocuk işçiliği ile mücadele konusunda işbirlikleri 

geliştirmek amacıyla;  ortak kamu spotları ve materyaller hazırlanmakta,  işbirliği kapsamında 

proje çalışmaları gerçekleştirilmekte ve seminer, konferans, çalıştay ve proje yönlendirme 

toplantıları vb. düzenlenmektedir.   

  

Fındık tedarik zincirinde yer alan firmalar başta olmak üzere tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle 

mücadeleye ilişkin işbirlikleri oluşturulması adına çalışmalar yapılmıştır. Bunların dışında 

çocuk işçiliğiyle mücadele için hem sektörel hem genel düzeyde ulusal ve uluslararası 

kuruluşlar ile çocuk işçiliğine yönelik proje ve işbirliği çalışmaları devam etmektedir.  
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Bu kapsamda, Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik 

destek sağlayıcı olduğu ve  Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan 

“Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi çerçevesinde seçilen 16 ilde 

işçi, çiftçi, aracı ve işveren gibi tarımsal üretim tedarik zinciri temsilcilerinin katılımıyla 

sektörler arası çalışma grubu toplantıları yapılacaktır. Bilgi ve deneyim paylaşımı adına toplantı 

çıktıları raporlanacaktır. 

 

Söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi 

kapsamında belirlenecektir. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(4.3.3) Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda işçi-işveren sendikaları ve konfederasyonları 

ile meslek örgütleri ve STK’ların faaliyetlerinin desteklenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Meslek Kuruluşları, STK’lar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımız tarafından, işçi-işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası kuruluşlar, 

meslek kuruluşları, STK’lar ve özel sektör işletmelerinin çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin 

faaliyetlerine proje, protokol, eğitim, çalıştay gibi tüm çalışmalar kapsamında her türlü destek 

verilmektedir.  

 

Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülen/destek verilen tüm projelerde hibe ve hizmet 

bileşenleri altında bahse konu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. 

 

Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek sağlayıcı 

olduğu ve  Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik Tarımda 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, İşçi ve işveren kuruluşları, meslek 

kuruluşları ve alanda faaliyet gösteren STK'ların çocuk işçiliğiyle mücadele kapasitelerini 

artırmak amacıyla eğitim programları düzenlenecektir. 



62 
 

 

Söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile 

mücadele sürecinde ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi 

kapsamında belirlenecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ. 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve TESK arasındaki işbirliği programının bu dönemde de devam etmesi 

planlanmaktadır. Bu kapsamda, TESK'e bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik işyeri 

ziyareti programlarının yürütülmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesinde, işletme, usta ve çırak 

düzeyinde en iyi örneklerin belirlenmesi; işletmelerde iş başı eğitiminin geliştirilmesi için 

işletme koşullarının iyileştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(4.3.4) Çocuk hakları alanında çalışan STK’lar ve sosyal taraflar ile çocuk işçiliğinin 

olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

STK’lar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Türkiye’de Temel Hak Reformlarının Desteklenmesi kapsamında hazırlanan ve IPA fonları ile 

finanse edilecek olan "Türkiye’deki Çocuk Haklarının Desteklenmesi" Projesi Bakanlığımız 

Çalışma Genel Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 

yürütülmektedir.  

 

Proje ile, Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi ve Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Hakkında Avrupa Birliği 

Kılavuzuna uygun olarak Türkiye'de çocuk yararına bütünsel haklara dayalı politikaların 
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uygulanmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteklenmesi, çocuklar için sosyal 

hizmet standartlarını iyileştirilmesi ve çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Bu kapsamda, kamu kurumları, sosyal ortaklar ve STK'lar arasındaki çocuk bakımı ve çocuk 

işçiliği ile mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bir alt faaliyet olarak belirlenmiştir. 

Projenin teknik şartnamesi onaylanmış, ihale süreci sona ermiştir. Başvuru değerlendirme 

çalışmaları da tamamlanmış olup kurumsal onay süreci devam etmektedir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 

 Diyanet İşleri Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Türkiye genelinde 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında camilerde 75 vaazda 

çocuk hakları, 39 vaazda eğitim hakları, 3 vaazda sokak çocukları, 24 vaazda yetimler, 2 vaazda 

ise özel olarak çocuk işçiliği konuları ele alınmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(4.3.5) Çocuk işçiliğiyle mücadelede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal 

taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir komisyon oluşturularak düzenli 

toplantılar gerçekleştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, 

Meslek Kuruluşları, STK’lar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Ülkemizde çocuk işçiliği ile mücadele alanında aktif rol oynayan kamu kurum ve kuruluşları, 

sosyal taraflar ve STK'ların yaptıkları çalışmaların paylaşılması, karşılıklı etkileşim ve 

diyaloğun artırılması, işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri 

özelinde genel/sektörel bazda işbirlikleri ve çevrimiçi toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

 

Bakanlığımız ve UNICEF arasında imzalanan işbirliği programında yer alan “Çocuk İşçiliği ile 

Mücadele Ulusal Programı kapsamında yürütülen uygulamaların denetlenmesi amacıyla, kamu 

kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı bir komisyonun 



64 
 

kurulmasının desteklenmesi”  tedbiri kapsamında da çalışmalar yürütülecek olup çalışmaların 

hayata geçirilmesine ilişkin takvim ve yöntemler, Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde 

ülkemizde yaşanan/yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ve tedbir süresi kapsamında 

belirlenecektir. 

 

Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek sağlayıcı 

olduğu ve  Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik Tarımda 

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında saha faaliyetlerinin bütünsel olarak 

izlenmesini kolaylaştıracak hedef illerdeki eğitim koordinatörlerinin katılımıyla düzenli 

koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Toplantılara gerektiğinde hedef illerin sosyal 

danışmanlarının katılımı sağlanacaktır. 

 

Her hedef ilde saha faaliyetlerine katılacak öğretmenleri, dil kolaylaştırıcıları, sosyal 

danışmanları, eğitim koordinatörlerini, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi personelini 

hedefleyen oryantasyon toplantıları yapılacaktır. 

 

İlgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile paydaş saha ziyaretleri yapılacaktır. 

 

Saha düzeyinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için proje ekibinin yanı sıra diğer ilgili 

kurum temsilcilerinin de katılımıyla düzenli saha ziyaretleri yapılacaktır. 

 

Söz konusu faaliyetlerin takvim ve yöntem çalışması, Kovid-19 salgın süreci gözetilerek devam 

etmektedir. 

 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurul toplantılarında ücret belirleme kararları 

kapsamında İşçi Ücretleri, Ücret Düzeyleri, Belirleme Yöntemi ve Ücret Ödeme Sistemi 

konularında istişare toplantıları gerçekleştirilecektir. 
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POLİTİKA 5 - EĞİTİM VE İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı:   

5.1. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalarla eğitim politikaları arasında uyumu 

sağlamak amacıyla çocuk işçiliği ile ilgili konuların eğitim politikalarına ve programlarına 

entegre edilmesi 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.1) Maarif müfettişleri, öğretmenler, il ve ilçe müdürleri ve idarecilerin çocuk işçiliği ile 

mücadele konusunda hizmet içi eğitim yoluyla bilgilendirilmelerinin ve eğitim almalarının 

sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları  

Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilgili dönemde bir çalışma 

yürütülmemiştir.  

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.2) Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, ASHB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 
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Benim Oyun Sandığım seti içerisinde 31 farklı eğitim materyali (sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, 

yap-bozlar, hikaye setleri gibi) ile 365 günlük Erken Çocukluk Eğitim Takvimi yer almakta 

olup dezavantajlı hanelere dağıtımı yapılmaktadır. Alandan gelen dönütler doğrultusunda 

güncellenen set, bütçe dışı kaynaklar kullanılarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında köy ve 

benzeri yerleşim yerlerinde özellikle bir sonraki yıl zorunlu eğitime başlaması gereken 5 

yaşındaki çocukların bulunduğu 3200 haneye dağıtılmıştır. Yürütülen bu çalışma ile şartları 

elverişsiz hanelerdeki çocukların araç gereç ihtiyaçları karşılanarak çocukların aileleri ile 

verimli zaman geçirmeleri ve ilkokula daha hazır başlamaları sağlanmıştır.•  

 

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Erken çocukluk eğitiminde yoksul hane 

halkına çocuk gelişimini destekleyici temel materyaller sağlanacaktır." faaliyeti ile Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği 

Kurumu arasında imzalanan “Erken Çocukluk Eğitiminin Desteklenmesi İş Birliği Protokolü” 

kapsamında çocukların evde verimli vakit geçirmesi için ulaşılabilir ve maliyeti düşük 

materyaller ile bir ana malzemeden çeşitli ürünler ortaya koymayı teşvik eden “Bir Şeyden Çok 

Şey” etkinlik kitabı hazırlanmıştır. Bu materyaldeki etkinlikler taş, kâğıt, ip, dal, kumaş ve 

benzeri her ailenin evde temin edebileceği malzemeler temel alınarak hazırlanmıştır.  Oyun, 

sanat, matematik ve fen etkinlikleri şeklinde hazırlanan materyalin şartları elverişsiz hanelerde 

yaşayan 11.000 aileye dağıtılmıştır. 

 

Çocukların düşünme, hayal etme, merak, yaratıcılık, problem çözme becerilerini geliştirmeye 

yönelik “İlk Arkadaşım” etkinlik kitabı geliştirilmiştir. Söz konusu materyalde çocuk merkeze 

alınarak bu süreçte çocuğun yaşamındaki değişimlere (duygusal, bedensel vb.) ilişkin 

hissetmeye ve düşünmeye yönlendiren etkinliklere yer verilmiştir. Hazırlanan materyalin 

şartları elverişsiz hanelerde yaşayan 10.000 aileye dağıtılmıştır.  Bu çalışmalar ile şartları 

elverişsiz hanelerdeki çocukların araç gereç ihtiyaçları karşılanarak çocukların aileleri ile 

verimli zaman geçirmeleri ve ilkokula daha hazır başlamaları amaçlanmıştır. 

 

İlk Arkadaşım ve Bir Şeyden Çok Şey materyallerinin kullanımını desteklemek amacıyla 

kalem, silgi, boya kalemleri vb. materyallerden oluşan bir boya setinin şartları elverişsiz 

hanelerde yaşayan 11.000 aileye dağıtılmıştır. Yürütülen bu çalışma ile şartları elverişsiz 

hanelerdeki çocukların araç gereç ihtiyaçları karşılanarak çocukların aileleri ile verimli zaman 

geçirmeleri ve ilkokula daha hazır başlamaları sağlanmıştır.  

 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği 

Kurumu arasında imzalanan “Erken Çocukluk Eğitiminin Desteklenmesi İş Birliği Protokolü” 

kapsamında 154 okula donatım, 339 okula eğitim materyali ve 417 okula kırtasiye desteği 

yapmıştır. 

 

Özellikle salgın döneminde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik olarak ve eğitim 

ortamlarını zenginleştirmek amacıyla “Konuşan Duvarlar” temalı dört farklı materyal 

tasarlanmıştır. Bu materyaller fiziksel hareket, temizlik, salgın döneminde güvenli okul ve 

tuvalet kullanımı temalı posterlerden oluşmuştur. Hazırlanan tasarımlar okul giriş-çıkış 
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noktalarına, dersliklere, tuvaletlere asılacak olup 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

Bakanlığımıza bağlı tüm resmî okul öncesi eğitim kurumlarına dağıtılmıştır.  

 

Şartlı Eğitim Yardımlarından okul öncesi eğitime devam eden çocuklar da faydalandırılmıştır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul öncesi eğitim kurumlarında beslenmesi okuldan 

temin edilmeyen çocuklar için eğitim hizmetleri ücretsiz hale getirilmiştir. 

 

2020 yılında salgından dolayı çok az çocuğun katılımıyla yapılan yaz okulları 2021 yılı yaz ayı 

için tekrar başlatılmış olup bu sene 45-50 bin çocuğun daha bu eğitimden yararlanacağı 

öngörülmekte olup bu çocuklara beslenme, servis, donatım, oyuncak, kırtasiye ve ihtiyacı olan 

okullara klima verilmesi planlanmaktadır. 

 

Bakanlığımızca her yıl tüm il ve ilçelere belli oranda ödenek aktarılarak en dezavantajlı 

hanelerdeki çocuklardan başlamak üzere kırtasiye malzemesi temin edilmektedir. Böylece 

ailelere düşen maliyetin azaltılması hedeflenmektedir. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.3) 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASHB, MEB 

 

c) Süre: 2018 (Tedbir tamamlanmıştır.) 

 

Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarımıza katkı sağlanması amacıyla 2018 yılının Çocuk 

İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmesine ilişkin 2018/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi 20 Şubat 

2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda,  

toplumun çocuk işçiliği ile mücadele konusunda duyarlılığının artırılması ve Ulusal Programın 

politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla “Çocuk İşçiliği İle Mücadele 

Ortak Deklarasyonu” imzalanmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.4) İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının 

okula devamını sağlamak üzere taşımalı eğitim sisteminin ve mobil/prefabrik okulların 

yaygınlaştırılması ve alternatif uygulamaların geliştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 
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b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

 

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetleri TV ve internet aracılığıyla uzaktan 

devam etmiştir. Bu süreçte okullarımızın kapalı olması nedeniyle öğrencilere taşıma yolu ile 

eğitim hizmeti sağlanamamıştır. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ. 

 ÇSGB-Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğünce Mevsimlik Tarım İşçileri konulu 2017/6 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan METİP Projesi ile mevsimlik 

tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine erişimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  

 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Söz konusu tedbir kapsamında spesifik bir talep gelmemiş olup, Mevsimlik Gezici Tarım 

İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi (METİP) projesine 2021 Yılı Yatırım 

Programı ile 20.300.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında illerden gelecek ve 

mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ( eğitime 

yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere) dair projelerin desteklenmesi mümkündür. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.5) Çalışan ve eğitimden yararlanamayan çocuklarının gelişim alanlarını yetiştirici 

eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASHB 

 

c) Süre: 2023 
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d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

 

İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı II. Döneminde 

çalışmalar başlatılmıştır. Programa katılacak öğrenciler belirlenmiş ve eğitim verilmeye 

başlanmıştır. Yüz yüze eğitime verilen ara nedeniyle program tamamlanamamıştır. 2021-2022 

Eğitim Öğretim yılında programın uygulanmasına devam edilmesi planlanmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.6)  Çocuklar için yaz kampları düzenlenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: GSB (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB 

 

c) Süre: Süresiz  

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 GSB- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında konuya ilişkin çalışmalar 

yürütülmektedir.  

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.1.7) Eğitime devam ettiği halde çeşitli nedenlerle kazanımları edinme açısından 

akranlarından geri kalan öğrencilere yönelik telafi eğitimlerinin planlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: STK’lar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Ulusal Destekleme Programı (UDEP) kapsamında gönüllü tüm öğrencilere yönelik telafi 

çalışmaları başlatılmıştır. 

 

Strateji No ve Adı:  

5.2. Çalışan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesinin sağlanması 

Tedbir No ve Adı:  

(5.2.1) Çalışma riski altındaki çocukların mesleki eğitime erişim imkânlarının 

güçlendirilmesi ve çalışan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi doğrultusunda 

çalışmalar yapılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Mahalli İdareler, Meslek Kuruluşları, Sosyal 

Taraflar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

SEGEP ve MEM Koordinatör-Rehber öğretmenlerinden oluşan Kalfalık/Ustalık Eğitimleri 

Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyumun Sağlanması Saha Eğitim Ekipleri aile ve işyeri 

ziyaretleri gerçekleştirerek her yaştaki eğitim dışı kalmış çocukları tespit ederek MEM lere ve 

diğer okullara yönlendirme çalışmaları devam etmektedir. Mesleki Eğitime Kazandırma 

Programı kapsamında 1.780 işyeri ve 3.153 aile olmak üzere toplam 4.933 saha eğitim ziyareti 

yapılmıştır. SEGEP ve MEM Koordinatör-Rehber öğretmenlerinden oluşan Kalfalık/Ustalık 

Eğitimleri Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyumun Sağlanması Saha Eğitim Ekipleri aile ve 

işyeri ziyaretleri gerçekleştirerek her yaştaki eğitim dışı kalmış çocukları tespit ederek MEM 

lere ve diğer okullara yönlendirme çalışmaları devam etmektedir. Mayıs sonu itibariyle 288 kişi 

Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilmiştir. 

 

Mesleki Eğitime Kazandırma Programı kapsamında 67 işyeri ve aileye saha eğitim ziyaretleri 

düzenlenecektir. Mesleki Eğitim Merkezlerine 112 öğrencinin yönlendirilmesi sağlanacaktır. 
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İLGİLİ KURUM/KURULUŞ. 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında devam eden işbirliği 

programı kapsamında, işyeri ve aile ziyaretleri yapmak sureti ile çocukların mesleki eğitime 

yönlendirilmesini amaçlayan bir program devam etmektedir. Program kapsamında okul dışında 

kalan çocukları belirlemek için 6902 hane ve 3948 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiş, 3358 okul 

dışı kalmış çocuk saptanmış, 1686 çocuğun MEM’lere bildirilmiş, 365 çocuğun MEM’lere 

kaydı sağlanmıştır (2020 – 2021). 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.2.2) Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara yönelik burs ve diğer destek 

mekanizmalarının geliştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASHB, Meslek Kuruluşları 

c) Süre: 2023 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Millî Eğitim Bakanlığının bursluluk sınavına girerek başarı elde eden öğrencilere burs desteği 

sağlanmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile sektörler arasında yapılan protokoller 

kapsamında da öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(5.2.3) Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilen eğitimin kalitesi ve kapasitesini 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve çalışan çocukların çıraklık eğitimine erişimlerinin 

kolaylaştırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 
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b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Taraflar, Meslek 

Kuruluşları 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 MEB - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) Mesleki eğitimdeki yeni 

gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının 81 il Oda ve Birlik 

temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik “Mesleki Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma 

Projesi (METYAP)” hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.  

Sektör ile eğitim camiası arasındaki iş birliğini güçlendirecek olan proje kapsamında Ticaret ve 

Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan bilgilendirme toplantılarına Oda ve Birlik Başkanları, 

Genel Sekreterleri, Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri ve sektör temsilcileri ile İl Millî Eğitim 

Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Mesleki Eğitim Merkezi Programı 

uygulayan okul ve kurumların yöneticileri katılmaktadır.  

 

Yüz yüze il ziyaretlerinde bugüne kadar Erzurum, Düzce, Bolu, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, 

Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Karaman, 

Aksaray, Antalya, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik olmak üzere 22 ilde tanıtım 

faaliyetleri yapılmıştır.  

 

“Mesleki Eğitim Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)” kapsamında çalışmalarımız 

devam edecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF ve MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında devam eden işbirliği 

programı kapsamında, COVID 19 koşullarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kişisel 

Koruyucu Donanımların kullanımı ile ilgili rehber bir kitap hazırlanmıştır. Söz konusu rehber 

çalışmasının bu dönemde tamamlanması ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması planlanmaktadır. 
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POLİTİKA 6: YOKSULLUĞU GİDERİCİ ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı: 

6.1. Çocuk işçilerin ailelerinin temel hizmetlere erişimi ile gelir ve yaşam koşullarının 

iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması  

Tedbir No ve Adı: 

(6.1.1) Mevsimlik tarım göçü veren illerde tarımda istihdam olanaklarının artırılması, gelir 

alanlarının yaratılması, emek yoğun üretime dayalı işletmelerin desteklenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: TOB  (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR, 

Üniversiteler, STK'lar 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ:  

 

 TOB - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Gaziantep ilinde; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri kapsamında 5 

hayvancılık, 1 antepfıstığı işleme tesisine destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu işletmelerde 

tahmini 119 kişinin istihdamı sağlanmıştır. 

 

Ordu ilinde; Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planı kapsamında ilçelerimiz mahallelerinde 

yapılan toplantı ve ziyaretlerde üreticilerimiz ve mahalle muhtarlarına konu ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmıştır.   

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 ÜNİVERSİTELER 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Namık Kemal Üniversitesince, talep edilmesi durumunda, tarımda istihdam olanaklarının 

artırılması ve alternatif istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

desteklenecektir. 
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Tedbir No ve Adı:  

(6.1.2) Eğitim politikalarında çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yoksul ailelere yönelik 

eğitime katılımı artırıcı destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi 

 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuklarını düzenli okula göndermeleri karşılığında yoksul kişilerin (yabancı uyruklularda 

dahil olmak üzere) Şartlı Nakit Transferi Yardım Programından yararlanmasına devam 

edilecektir. Bunun yanında Avrupa Birliği, İstihdam ve Sosyal Politikalar 2014-2020 Sektörel 

Operasyonel Programı (IPA-II)  kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, 

"Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin 

Güçlendirilmesi Operasyonu (ŞNT II) (Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam 

Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi II) " Projesi ile lise çağındaki eğitim desteğine 

ihtiyaç duyan hanelerde yaşayan çocuklarının erken okul terk oranlarının sosyal yardım ve 

sosyal hizmet faaliyetleriyle önlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında 386.311 hak sahibi lise öğrencisinin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 

içerisinde 26.911.318,20 Avro değerindeki hibe desteğinden faydalanması sağlanmıştır. Fayda 

sahiplerinin okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisinin olması 

öngörülen aktif önlemler ve problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyen; eğitim, danışmanlık, 

rehberlik, anket, çalıştay, etki değerlendirme çalışmaları gibi aktivitelerin gerçekleştirileceği 

“Hizmet Bileşeni”nde 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla çalışmalara başlanmıştır. Toplamda 

2.389.740 Avro'luk bütçeli hizmet bileşeninin görünürlük faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunda 

farkındalığın geliştirilmesi ve böylece okula devam konusunda gerek ailelerin gerekse başta 

eğitim alanında olmak üzere tüm diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekilmesi 

gayesiyle çalışmaların 30 ay sürmesi planlanmaktadır. 
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Tedbir No ve Adı:  

(6.1.3) Mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri/göç ettikleri yerdeki yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

TOB 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ÇSGB - Çalışma Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Bakanlığımızca hazırlanarak 2017 yılında yürürlüğe giren 2017/6 sayılı “Mevsimlik Tarım 

İşçileri” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) 

hayata geçirilmiştir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen söz konusu Genelge ile 

mevsimlik tarım işçisi vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sorunların giderilmesi için 

ilgili kurumların görev ve sorumlulukları belirlenmiş, il düzeyinde alınacak tedbirlere yönelik 

çalışmaların ise valilerin gözetim ve denetiminde yürütüleceği öngörülmüştür.  

 

Bu kapsamda, her yıl Valilikler tarafından eylem planı hazırlamakta, Bakanlığımızca bütçe 

imkânları ölçüsünde kaynak tahsisi yapılmaktadır. Mevcut durumda Proje, 2020 yılı sonuna 

kadar 17 ilde uygulanmıştır. 2021 yılında ise, talepte bulunan ve daha önce proje uygulamış 3 

il ile toplam 20 ilde mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için barınma, eğitim, sağlık vb. 

faaliyetlerine ilişkin mevcut ödenekler kullanılmaktadır.  

 

Genelge kapsamında kurulan "Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi (e-METİP) ile Emniyet 

Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından toplanan bilgiler doğrultusunda 

mevsimlik tarım işçilerine ilişkin sayısal verilerin elde edebilmesi ve ülkemizin mevsimlik göç 

haritasının oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca sistem kapsamında MEB ve Sağlık Bakanlığı ile 

de entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş olup sistem üzerinden mevsimlik tarım işçilerinin 

sağlık durumlarına ilişkin bilgiler ile çocuklarının okul kayıt durumları takip edilebilmektedir.   

 

Ayrıca, hem mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile mücadele edilmesi hem de mevsimlik tarımda 

çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızca 

uluslararası kuruluşlar, STK’lar ve özel sektör işbirlikleri ile gerek uluslararası gerek ulusal 

kaynaklarla birçok proje çalışmaları yürütülmektedir. 
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Ayrıca Bakanlığımızın faydalanıcı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) teknik destek 

sağlayıcı olduğu ve Ekim 2020 itibariyle uygulanmaya başlayan 40 ay sürecek olan “Mevsimlik 

Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” AB Projesi kapsamında, 16 ilde mevsimlik tarım işçileri 

ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, yenileme, yeni alan oluşturma ve 

temel ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri yürütülmektedir.  

 

Söz konusu proje kapsamında; mevcut METİP ve geçici yerleşim alanlarının yenilenmesi ve 

yeni geçici yerleşim alanları oluşturulması faaliyeti kapsamında 2023 yılının sonuna kadar 11 

ilde yenileme ve yeni alan oluşturma çalışmaları yapılacaktır.  

 

METİP ve yeni geçici yerleşim alanlarının belirtildiği şekilde faaliyete geçmesi için hazırlık ve 

yenileme çalışmaları için gerekli ihtiyaç analizi çalışması başlatılmış olup 2021 yılı için Bursa, 

Hatay öncelikli iller olarak belirlenmiştir. Hatay ve Bursa'daki METİP koordinatörlerinden 

geçici yerleşim yerleri için uygun bölgelerin belirlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

Bakanlığımız, Saha uygulama ortakları ve ilgili yerel makamlarla işbirliği içinde sosyal ve 

eğitimsel faaliyetlerin uygulanması için hedef alanların ihtiyaçlarını belirlemek üzere saha 

ziyaretleri gerçekleştirmeye başlamıştır. 

 

2021 yılının başından bu yana, 

 7-9 Temmuz 2021 tarihlerinde Malatya ilinde 

 11-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Hatay ilinde 

 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde Ordu ilinde 

 8-10 Ağustos 2021 tarihlerinde Eskişehir ilinde 

 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde İzmir ve Manisa illerinde 

 10-14 Ağustos 2021 tarihlerinde Ordu ilinde  

 

saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Strateji No ve Adı: 

6.2 Tek ebeveynli aileler başta olmak üzere tüm özel politika gerektiren gruplara (çalışan 

çocuklar, kent yoksulları, kadınlar, göçerler, engelliler, göçmen çocukları vb.)  ve çocuğu 

çalışmak zorunda olan veya çalışma riski bulunan ailelere gelir yaratıcı, yoksulluğu azaltıcı 

etkinliklerde ve finansman kaynaklarına ulaşmada öncelik tanınması        

Tedbir No ve Adı: 

(6.2.1) Küçük ve orta ölçekli bir girişim çerçevesinde kendi işini kurarak çocuğunu çalışma 

hayatından çekme kararında olan ailelere gerekli danışmanlık hizmetinin öncelikli olarak 

sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: TOB, İŞKUR, KOSGEB, STK’lar 
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c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuk işçiliğinin önlenmesi maksadıyla kendi işini kurmak isteyen ailelere sosyal destek 

anlamında danışmanlık hizmeti sağlanmasına yönelik Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce özel bir danışmanlık hizmeti sunulmamakla birlikte tüm vatandaşlarımız aile 

danışmanlığı hizmeti almak için e-devlet üzerinden ve doğrudan il müdürlüklerimiz ile sosyal 

hizmet merkezlerimize başvuruda bulunabilmektedirler. Diğer taraftan sosyal hizmet 

merkezleri (SHM) tarafından tespit edilen çocukların ailelerine gerekli danışma ve İŞKUR'a 

yönlendirme sağlanmaktadır. Ayrıca, Aile Eğitim Programı kapsamında girişimciliğe yönelik 

eğitim de verilebilmektedir. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(6.2.2) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun çalışma verimliliğini artıracak ve tarımsal üretim 

işleme ve değerlendirmeye ilişkin mesleki yönlendirme programlarına ve projelere ağırlık 

verilmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: TOB  (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: KOSGEB, Kalkınma Ajansları, İŞKUR 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 TOB - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çorum ilinde; 

Eylem kapsamında 2021 yılı Mayıs ayında İlimiz Merkez İlçe, Alaca ve Boğazkale İlçelerinde 

bulunan 75 kişiye çocuklarının çalışma koşulları, eğitimleri vb. konularda eğitimler verilmiştir. 

Elazığ ilinde; 

- Elazığ ili, ilçe ve köylerinde, kırsal alanda tarımla geçimini sağlayanların gelir düzeylerini 

artırmaya yönelik çiftçi kursları v.b. gibi eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 2021Yılı 1. 

Dönemde Bakanlığımızın İŞKUR Destekli Eğitim Programları kapsamında açılan kurslarda; 

Merkez ilçede açılan 2 dönem Arıcılık kursuna toplamda 180, Merkez İlçe ve Baskil İlçesinde 
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açılan Balık Ağı Donanımı kurslarına toplamda 40, Merkez İlçede açılan Sürü Yönetimi 

kursuna 65, Yağlı Bitkiler Yetiştiriciliği kursuna 25, Bağ Yetiştiriciliği ve Bağ Budama 

Teknikleri kursuna 25, Tarımsal Makina Ekipmanları ve Ekim-Dikim kursuna 25, Lahanagiller 

Yetiştiriciliği kursuna 25, Tek Yıllık Süs Bitkileri Yetiştiriciliği kursuna 25,  ayrıca; İl 

Müdürlüğümüzce 2 dönem halinde Tıbbi ve Aromatk Bitki Yetiştiriciliği kursuna 120 

çiftçimizin katılımı sağlanmıştır. Sivrice İlçe Müdürlüğümüzce Kadın Çiftçilerimize yönelik 

olarak "Bamya Depremin Etkilerini Siliyor" projesi kapsamında Proje ile ilgili kadın 

çiftçilerimize Bamya Yetiştiriciliği kursu verilmiştir.  Ayrıca Bakanlığımızın 5 ilde uygulamaya 

koyduğu " Kız Kardeşim Projesi" de ilimizde uygulanmaya başlamış ve proje kapsamında proje 

katılımcılarına üretimden hijyene, ambalajlamadan etiketlemeye, pazarlamaya sunulacak 

mamüller konusunda gerekli eğitimler verilmekte olup bu eğitimler devam edecektir . 

Gaziantep ilinde; 

- Kadın Çiftçilerle Moringastronomi Mutfağı ve Makarna Üretim Atölyesi Projesi kapsamında 

38 kadın kursiyere makarna imalalatı, markalaşma , pazarlama  konularında eğitimler verilmiş, 

proje kapsamında makine alımları yapılmış ve halen üretimler yapılmaktadır. Ürün geliştirme 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda eğitim alan kadınlardan kooperatif ortağı olan ve 

olmayan bir grupla moringantep kadın koop. çatısı altında açılan moringastronomi mutfağı 

faaliyete geçmiş ve kadınlarımız istihdam edilmiştir. Pazarlaşma ve markalaşma konularında 3 

marka alınmış ve üretimler halihazırda devam etmektedir. Ayrıca, 2. kursta moringantep kadın 

koop. nin taahhüt ettiği 3 kişi işkur kapsamında istihdam edilerek sgk primleri koop. tarafından 

karşılanmaktadır.  

- FAO finansmanı ile ilimizde Suriyeli mülteciler ile ilimizdeki vatandaşlarımızdan oluşan 

gruplara tarım sektöründe istihdam olanaklarının artırılması için  Sürü Yönetimi, Biber 

Yetiştiriciliği  konularında 3 kurs düzenlenmiş ve 75 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 

-  Dönem içerisinde tarımsal ve ev ekonomisi konularında 1.315 kadına eğitim verilmiştir. 

- Gaziantep ilinde Firik, nane, Üzüm Ürünlerinin ve Bu Ürünleri İşleyecek Atölyelerin 

Fizibilite Raporu tamamlanmıştır. 

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı 

yaygınlaştırılmasının sağlanması için Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve 

İl Müdürlükleri işbirliği ile “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı 

yürütülmekte ve bu program kapsamında tarımsal yayım projeleri gerçekleştirilmektedir. Kadın 

Çiftçiler Tarımsal Yenilikler ile Buluşuyor programı kapsamında; 2021 yılında 27 ilde proje 

gerçekleştirilmeye başlanmış olup Ocak-Haziran ayları arasında 172 kadın çiftçi eğitim almış 

ve İl Özel Projeler Programı kapsamında 6 ilde 159 kadın çiftçi eğitim almış olup, proje 

faaliyetlerine katılmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(6.2.3) Sosyal yardım alanların mesleki eğitim programlarına erişim ve iş bulma 

olanaklarının yaygınlaştırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, ASHB, MEB, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 
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c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 İŞKUR 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince sosyal yardım alan kişilerin aktif işgücü 

hizmetlerinden faydalanmaları açısından çalışmaları sonucunda 2021 yılı Haziran itibarıyla 

4.337 kişi kurs ve programlara katılım sağlamış olup 5.325 vatandaşımız istihdama katılmıştır. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(6.2.4) Tarım alanında mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik program olanaklarının 

yaygınlaştırılması 

 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, TOB, KOSGEB, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Meslek Kuruluşları, Sosyal Taraflar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 İŞKUR- Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

İİMEK'lerde; Bitki Zararlıları ile Mücadele, Ceviz Yetiştiriciliği, Meyve Fidanı Üretimi, Zeytin 

Ağacında Budama, Mantar Yetiştiriciliği, Domates Yetiştiriciliği gibi konularda mesleki 

eğitimler düzenlenmesi yönünde karar alınmış olup, yıl içerisinde bu alanlarda eğitimler 

verilecektir. 
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POLİTİKA 7 - SOSYAL KORUMA VE SOSYAL GÜVENLİK AĞININ 

GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK ÖNLEMLER 

 

Strateji No ve Adı:  

7.1. Sosyal hizmet ve sosyal yardımların ihtiyaç içinde olanlara etkin ve sürekli olarak 

ulaştırılması 

Tedbir No ve Adı:  

(7.1.1) Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin tanıtıcı materyallerin oluşturulması ve 

okul müdürleri ile paylaşılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, ASHB  (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, ASHB  (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Sosyal yardım faaliyetlerini tanıtıcı materyaller oluşturulmuş olup; söz konusu broşürler Genel 

Müdürlüğümüz resmi internet sayfasında yayınlanmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

 (7.1.2) Sosyal yardım sağlayan kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında işbirliğinin 

geliştirilmesi ve STK’ların katkılarının alınması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Mahalli İdareler, STK’lar 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler 
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesi ve Paylaşılmasına 

İlişkin Yönetmelik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türk Kızılayı ve Yerel 

Yönetimlerle sosyal yardım alanında mükerrerliklerin önlenmesi ve tüm kamu sosyal 

yardımlarının tek merkezden izlenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Bu 

kapsamda son olarak yerel yönetimlerle veri paylaşımı kapsamında İçişleri Bakanlığınca hayata 

geçirilen tüm belediyelerin erişimine açılacak olan e-Belediye Sistemi ile Bütünleşik Sosyal 

Yardım Bilgi Sisteminin entegrasyonuna ilişkin 27.06.2018 tarihli ve 2018/3 Sayılı Sosyal 

Yardım Veri Paylaşım Kurulu kararı alınmış ve söz konusu karar doğrultusunda 27.06.2018 

tarihinde İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında veri paylaşımına ilişkin protokol 

imzalanmıştır.  

 

Söz konusu protokol doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında yürütülen teknik çalışmalar tamamlanarak e-

Belediye Sistemi ile Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin entegrasyonu ile karşılıklı veri 

paylaşımına geçilmiştir. Halihazırda 115 belediye ile veri paylaşımı yapılmaktadır. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(7.1.3) Çocuklara yönelik sosyal yardım programlarının kapsamının ve etkinliğinin 

artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB 

 

c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

2021 Haziran ayı itibariyle 137.533 çocuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden 

yararlandırılmıştır.  

Çocukların ailesi yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek 

Hizmeti sunulmaktadır. Bu çocukların 3 aylık süreler ile aile yanında hane ziyareti yapılarak 

izlenmeleri yapılmakta ve ekonomik desteğin çocukların yararına kullanılıp kullanılmadığı, 

çocukların korunmasını gerektirir bir başka riskin bulunup bulunmadığı denetlenmektedir. 
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2021 yılında da 81 ilde İl Müdürlükleri ve SHM Müdürlüklerinde bu hizmet devam 

ettirilecektir. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(7.1.4) ASHB yetkisi altındaki Aile ve Sosyal Destek Programlarının (ASDEP) çocuk işçiliği 

ile mücadeleye duyarlı hale getirilmesi ve kapasitesinin artırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB  – Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

ASDEP'in çocuk işçiliği ile mücadele alanında da etkin bir şekilde uygulanabilmesi için hane 

ziyaretlerinin veri tabanına kaydedilmesi ve anlık sorgulama/raporlama yapılabilmesi ASDEP 

Bilişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.  ASDEP Soru formunda yer alan gözlem 

bölümünde çocuk işçiliği bölümüne yer verilmiştir. Ayrıca bu ziyaretler esnasında ailelerin 

çocuk işçiliği konusunda bilgilendirilmesi de sağlanmaktadır. Bu bağlamda ASDEP hane 

ziyaretlerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanmaktadır. 

 

Tedbir No ve Adı:  

(7.1.5) Sosyal yardımlara ve danışmanlık hizmetlerini de içeren sosyal hizmetlere ilişkin 

uygulamaların çocuk işçiliğini de önlemeye katkı verecek şekilde yaygınlaştırılması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  
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SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuklarını düzenli okula göndermeleri karşılığında yoksul kişilerin (yabancı uyruklularda 

dahil olmak üzere) Şartlı Nakit Transferi Yardım Programından yararlanmasına devam 

edilecektir. Bunun yanında Avrupa Birliği, İstihdam ve Sosyal Politikalar 2014-2020 Sektörel 

Operasyonel Programı (IPA-II)  kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, 

"Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin 

Güçlendirilmesi Operasyonu (ŞNT II) (Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam 

Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması Projesi II) " Projesi ile lise çağındaki eğitim desteğine 

ihtiyaç duyan hanelerde yaşayan çocuklarının erken okul terk oranlarının sosyal yardım ve 

sosyal hizmet faaliyetleriyle önlenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Proje kapsamında 386.311 hak sahibi lise öğrencisinin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 

içerisinde 26.911.318,20 Avro değerindeki hibe desteğinden faydalanması sağlanmıştır. Fayda 

sahiplerinin okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisinin olması 

öngörülen aktif önlemler ve problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyen; eğitim, danışmanlık, 

rehberlik, anket, çalıştay, etki değerlendirme çalışmaları gibi aktivitelerin gerçekleştirileceği 

“Hizmet Bileşeni”nde 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla çalışmalara başlanmıştır. Toplamda 

2.389.740 Avro'luk bütçeli hizmet bileşeninin görünürlük faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunda 

farkındalığın geliştirilmesi ve böylece okula devam konusunda gerek ailelerin gerekse başta 

eğitim alanında olmak üzere tüm diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekilmesi 

gayesiyle çalışmaların 30 ay sürmesi planlanmaktadır. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ 

 UNICEF 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

UNICEF, ASHB ve Türk Kızılayı işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuklara 

sağlanan şartlı eğitim yardımı programının başta uluslararası / geçici koruma statüsü olan 

mülteci çocuklarına da sağlanmasına yönelik program devam etmektedir. Bu kapsamda bu 

programdan 2017 - 2021 yılları arasında 700.000'e yakın çocuk faydalanmıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı:  

(7.1.6) Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocukların taşra teşkilatı aracılığıyla 

desteklenmesi 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Sağlık Bakanlığı, GSB 
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c) Süre: 2023 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Çocuklarımıza ve ailelerine yönelik gündüzlü hizmetlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla 22-

30 Mart 2021 tarihlerinde “Gündüzlü Hizmetler Çevrimiçi Bölgesel İstişare Toplantıları” 

düzenlenmiştir. 81 ilimizden Çevrimiçi olarak 7 bölgeden illerin katıldığı 7 oturum halinde 

düzenlenen toplantılara İl müdür yardımcıları ve Mobil Ekip, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet ve 

Çocuklar Güvende hizmetlerini yürüten personel katılım sağlamıştır. 

 

 

Tedbir No ve Adı: 

(7.1.7)  Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, çalışan/çalışma riski altındaki 

çocukların ailelerinin psikososyal destek farkındalıklarının geliştirilmesi.   

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: ASHB  (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

 

b)  İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:  MEB, Sağlık Bakanlığı, Kızılay 

 

c)  Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 ASHB - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile "Tespit, Yönlendirme ve Vaka 

Yönetimine İlişkin Olarak Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Projesi" 

yürütülmektedir. Projenin amacı geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yoğun olarak 

yaşadıkları illerdeki Sosyal Hizmet Merkezlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yönelik tespit ve vaka 

yönetimin kapasitesini güçlendirmektir.  Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) sunulan sosyal 

hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan 

kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek 

değerlendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden 

yararlandırılmalarına yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını amacıyla proje 

kapsamında 1 Ekim 2019-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 8.981 kişi ile görüşme 

sağlanmıştır.  
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Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik aile eğitimleri konusunda ihtiyaç analizi 

çalışması yürütülmektedir. 

 

 

Strateji No ve Adı:  

7.2. Çocukların kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmalarının sağlanması 

Tedbir No ve Adı:  

(7.2.1) Çocukların yaşadığı/çalıştığı yerlerde, yerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum 

sağlığı merkezi ve bağlı birimleri tarafından verilmesi, aile hekimine kaydı olmayan 

çocukların hekimliklere kayıtlarının sağlanması 

 

a) Sorumlu Kurum/Kuruluş: Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) 

 

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB 

 

c) Süre: Süresiz 

 

d) Gerçekleştirilen ve/veya Önümüzdeki Dönemde Yapılması Planlanan Faaliyetler:  

 

SORUMLU KURUM/KURULUŞ 

 

 SAĞLIK BAKANLIĞI- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerine Sunulan Sağlık Hizmetlerine; Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sahada kurulan 659 mobil ekip ile sağlık hizmeti 

sunulmaktadır. Haziran 2021 sonu itibariyle 90.571 mevsimlik tarım işçisine sağlık hizmeti 

sunulmuştur. Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerine Sunulan Sağlık Hizmetleri kapsamında 

sahada; 0-1 yaş 1.253, 1-6 yaş 1.852, 6-11 yaş 1.327 ve 12-19 yaş 1.733 çocuk olmak üzere 

6.165 çocuğun muayeneleri ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Ekipler tarafından aile hekimliği 

kaydı olmayan yeni doğmuş çocuklar tespit edildiği takdirde kayıtları gerçekleştirilmektedir. 

 

Önümüzdeki dönemde 680 ekip ile Ülkemizde sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, 

mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerlerinde bulunan tüm dezavantajlı gruplara sağlık 

hizmeti sunmaya devam edilecektir. 

 

İLGİLİ KURUM/KURULUŞ. 

 ILO 

 2021 Ocak -Haziran Çalışmaları 

Mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının etkin olarak sağlık hizmetlerine erişimini 

desteklemek için özellikle Covid-19 salgın önlemleri, tarım işçisi aileler için İSG eğitimi ve 

genel ebeveynlik eğitimi, çocuklar için sağlık ve güvenlik eğitimleri, aşılama programı, gebe 
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takibi ve çocukların koruyucu aşıları konularında bilgilendirme çalışmaları İl Sağlık 

Müdürlükleri ile işbirliği halinde yürütülecektir.   


