Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi

ÖNSÖZ
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ailesi olarak her yıl farklı bir
sosyal sorumluluk projesi ile topluma, üreticilerimize ve bölgemize
faydalı olmanın yanı sıra projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı
hedeflemekteyiz. ‘’ Her Çocuk Bir Dünya ‘’ adlı projemiz ile fındık
tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi için yola çıktık. T.C. İkizce
Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz projemizin giderlerinin
tamamını şirketimiz tarafından karşılamış bulunmaktayız.
‘’Her Çocuk Bir Dünya ‘’ adlı sosyal sorumluluk projemiz tamamıyla
akademik bir çalışma olup, proje ekibimiz kendi alanında uzman
akademisyenler, öğretmenler ve yardımcı personellerden oluşmaktadır.
Projemiz üç temel üzerine planlanmıştır.
1. Mevsimlik tarım işçisi olarak İkizce ilçesine gelen 5-14 yaş arası
çocukların eğitim ve öğretim faaliyetleri için hazırlanan yaz okulu,
2. Mevsimlik tarım işçisi olarak İkizce İlçesine gelen kadınlar,
3. Mobil Program (İkizce İlçesindeki fındık tarımıyla uğraşan
kadınlar).
Projemiz sahada uygulanan projelerden farklı mevsimlik tarım işçisi
çocuklar ile yereldeki çocukları bir araya getirerek kültürel
kaynaşmayı sağlamamız olmuştur. Aynı zamanda hem mevsimlik
tarım işçisi işçiliği konusunda farkındalık oluşturmamız da projemizin
özgünlüğünü göstermektedir.
Projenin yaz okulu ayağına İkizce Kaymakamlığı çocuklarımıza bütün
teknolojik ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir okul tahsis
etmiştir. Yaz okulumuzda farklı bir eğitim modülü ve ders esnasında
farklı yönetem ve teknikler uygulanmıştır. Çocuklarımızın öncelikle
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olarak gelişimsel taramaları yapılmış ve süreç boyunca kendilerine
eğitici ve öğretici bilgiler verilmiş, eğlenceli ve sportif faaliyetler ile
de bilişsel gelişimlerine katkıda bulunulmuştur. Yaz okulu
boyunca çocukların bütün yiyecek, içecek, sağlık taramaları,
sinema, gezi, piknik ve eğitim-öğretim materyalleri gibi bütün
ihtiyaçları firmamız tarafından sağlanmıştır.
Saha çalışmalarında mevsimlik tarım işçisi ailelere ve kadınlara
çocuk hakları, ayrımcılık eğitimlerinin yanı sıra sağlık, temizlik
ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir. Sağlık problemi olan
mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocukları firmamız bünyesinde
bulunan Özel Ünye Çakırtepe Hastene’sinde tedavi altına
alınmıştır. Saha ziyaretleri esnasında ise kadınlarımıza günlük
kişisel ihtiyaçlarını giderebilecek hediye paketleri dağıltılmıştır.
Bugün geldiğimiz noktada; düşünüp hayata geçirdiğimiz tüm
projelerimizin ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunu görmek
bizlere ayrı sahada uygulanan diğer projelere de ışık olmaya
çalıştık. Sonuç raporlarımızı hem Türkçe hem de İngilizce olarak
hazırlayıp ilgilili kurum ve kuruluşlara ulaştırdık.
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ailesi olarak fark yaratan,
sosyal sorumluluk projelerini yapmaya devam edeceğimizin
altını çizerek, ‘’Her Çocuk Bir Dünya’’ proje ekinimize teşekkür
ederim.
Saygılarımızla...
Durak Fındık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Her
Çocuk
Bir Dünya
ve
Her Çocuğun
Dünyasında
Bir
‘’Anne’’
Vardır...
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PROJE ORTAKLARI

İkizce Kaymakamlığı

Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.

PROJE EKİBİ

Vedat MACİT
Proje Koordinatörü
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Serdar MACİT
Saha Sorumlusu

Mehmet AZAKLI
Saha Sorumlusu

Tuğba KONTAŞ AZAKLI
Akademik Danışman
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Amaç Ve Hedefler...

PROJENİN AMACI

Günümüzde tüm dünyada en önemli sorunlardan biri olan çocuk
işçiliği en yaygın biçimde tarımda görülmektedir. Çocuk işçiliği çocuk
yoksulluğunun hem sonucu hem de nedeni olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu projenin amacı fındık tarımında çocuk işçiliğinin
önlenmesi ve fındık hasadı süresince mevsimlik tarım göçü ile Ordu İli
İkizce İlçesine gelen mevsimlik tarım işçisi çocuklar için güvenilir bir
ortamda eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin bütüncü bir yaklaşma
sunulmasıdır.

PROJENİN BİRİNCİL
HEDEFİ

Bu projenin birincil hedefi Türkiye’nin çeşitli illerinden Ordu İli İkizce
İlçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçilerinin 5-14 yaş
arası çocukları ve yereldeki 5-14 yaş arası çocukların eğitimsel ve
gelişimsel ihtiyaçlarının tespit edilerek İkizce İlçesinde oldukları süre
içinde yaş gruplarına uygun olarak sınıflarda gelişimsel olarak uygun
modüllere desteklenmesi ve kültürel kaynaşmanın sağlanmasıdır.

PROJENİN İKİNCİL
HEDEFİ
Bu projenin ikincil hedefi İkizce ilçesine gelen mevsimlik tarım
işçisi kadınlar ile ilçedeki kadınların çocuk işçiliği konusunda
farkındalıklarının arttırılması olarak belirlenmiştir.
Her Çocuk Bir Dünya Projesi Durak Fındık ve İkizce Kaymakamlığı
ortaklığında yürütülmüştür.

PROJENİN SÜRESİ
Bu proje 2018 ve 2019 hasat yıllarında olmak üzere 2 hasat yılında
uygulanacaktır.
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Proje Faaliyetleri / 05 Temmuz 2018

PROTOKOLÜN İMZALANMASI
VE PROJE LANSMANI
‘’Her Çocuk Bir Dünya’’ adlı sosyal sorumluluk projesi 05.07.2018
tarihinde İkizce Kaymakamlığı ve Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.
arasında imzalanan protokol ile yürürlüğe girmiştir. Yürütülecek
programın uygulama sahası, güvenlik ve alanın yeterlilikleri
açısından Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam
Hatip Lisesi olarak belirlenmiştir.
Proje’de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
ise İkizce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından
yürütülmesine karar verilmiştir. İmzalanan protokol ile
döneminde uygulanacak olan proje ile ilgili tarafların
sorumlulukları karara bağlanmış ve projenin içeriği basın
mensuplarına anlatılarak lansmanı gerçekleştirilmiştir.
İkizce Kaymakamı Sayın Ali Recai YERLİKAYA’nın çocuk işçiliği
konusunda yaptığı açıklamaların ardından, Durak Fındık San.
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadir DURAK ise daha
önce yürüttükleri çocuk işçiliği ile mücadele konulu sosyal
sorumluluk projelerinden bahsederek bu yıl yapılacak olan
çalışmanın detaylarını belirtmiştir.
Ardından Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuğba KONTAŞ
AZAKLI’nın projenin içeriği genel hatları ile kamuoyuna
duyurulmuştur.
Proje lansmanına basın mensuplarının yanı sıra
Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin GÜNEY,
İkizce Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA,
İkizce Belediye Başkanı Bahri SÖĞÜT,
Ünye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Esat Can ÖZTÜRK,
Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet AKSU,
UTZ, Türkiye Direktörü Osman Yalçın TEKİNARSLAN,
İkizce Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hülya SOLAK
katılım sağlamıştır.
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Proje Faaliyetleri / 28 / 29 Temmuz 2018

PROJE EĞİTİCİLERİNİN
ÇALIŞTAYI
Proje görev alacak öğretmen, öğretmen yardımcıları ve saha çalışanları
için proje öncesinde 2 günlük çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın amacı
mevsimlik tarım işçisi çocuk ve ailelerle ilk kez çalışacak olan kişilerin
projenin içeriğini kavramları ve kendilerinden beklenen rol ve
sorumluluklarla ilgili bilgi sahibi olmaları olarak belirlenmiştir.
Ayrıca bu çalıştay personelinin kaynaşması, uyumlu çalışması ve ortak
dilin konuşulması konsunda fikir birliğine varmak için gerekli
görülmüştür. Çalıştay proje finansörü Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.
ev sahipliğinde Ünye merkez ofiste gerçekleştirilmiştir.
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YERELDE YÖNETİCİLERE VE
MUHTARLARA YÖNELİK
PAYDAŞ TOPLANTISI
31 Temmuz 2018 tarihinde mevsimlik tarım işçilerinin İkizce ilçesine
gelme zamanının başlangıcında yapılan koordinasyon ve tanıtım
toplantısı İkizce Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA’nın başkanlığında
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya İkizce Jandarma Komutanı, İkizce Emniyet Müdürü ve 31
Mahalle Muhtarı da katılım sağlamıştır. İkizce Kaymakamı Ali Recai
YERLİKAYA; mevsimlik tarım işçisi ailelerin bölgemize gelmeye
başladığını belirterek hem mevsimlik tarım işçisi çocukların hem de
yereldeki kendi çocuklarımızın fındık tarımında çalışmalarının
önlenmesi için devlet olarak ne gerekiyorsa yapılacağını söylemiştir.
Özellikle Emniyet amiri ve Jandarma Komutanının muhtarlara İkizce
İlçesine gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin belirlenmesi
konusunda destek olmaları ve gelen işçilerin kimliklerini emniyet
güçlerine kayıt için iletmeleri gerektiği bilgisi verilmiştir.
Yerel Yöneticiler muhtarlardan da projeye gereken desteği vermelerini
istemiştir. Ardından Proje Koordinatörü Vedat MACİT ve Akademik
Danışman Tuğba KONTAŞ AZAKLI mahalle muhtarlarına proje
detayları anlatılmıştır. Yerelde yapılacak saha ziyaretleri ve eğitimleri
için mahallelerde iş birliği konusunda muhtarlardan destek
istenmiştir. Son olarak İkizce Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA
projeye vermiş olduğu desteklerden dolayı Durak Fındık San. ve Tic.
A.Ş.’ye teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.
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Proje Faaliyetleri / 2 Ağustos 2018

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ
AİLELERE İLK TEMAS
2 Ağustos 2018 tarihinde başlayan saha çalışmaları İkizce İlçesindeki
toplanma alanları ve üreticilerin sundukları konaklama mekanları
ziyaret edilerek yapılmaya başlanmıştır. Saha ekibi çadır ziyaretleri
yaparak 16 yaş ve altındaki çocukların tespiti ve okula gönderilmesi
için görüşmelerde bulunmuştur.
Çocukların servisle okula gitmesine onay veren ailelerden çocukların
taşınması ve okulda bulundukları süre içinde eğitimsel faaliyetlere
katılması için veli onay belgeleri imzalatılmıştır. Ailelerin 13 yaş
üzerindeki çocukları gönderme konusunda çok istekli olmadıkları daha
çok 5 ila 13 yaş arasında değişen çocukları okula göndermeyi kabul
ettikleri gözlemlenmiştir.
Aileler çocuk işçiliği ile ilgili yasal süreç hakkında bilgilendirilmiştir.
Saha ziyaretlerinden elde edilen gözlemler neticesinde çadırlarda
yaşayan kişilerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu,
çadırlardaki yetişken erkek sayısının ortalama her çadıra 1 ila 2
arasında değişen oranda olduğu saptanmıştır.
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Yapılan çadır ziyaretlerinde kadınların bir takım temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için her bir kadına 1’er adet bez çanta ve içinde
günlük ped, hijyenik ped, sabun, lif, ıslak, dudak kremi, el kremi,
deodorant, yazma, kına, ıslak mendil ve bahçede yaşanabilecek bir
takım kazalara karşı çeşitli ilk yardım bilgilerini içeren 4 adet broşür
ve 1 adet kendi kendine elle meme muayenesi broşürü ve 1 adet proje
tanıtım broşürü olmak üzere oldukça kapsamlı bir çanta
hazırlanmıştır.
Çantalar çadırda yaşayan kadınlara hediye edilmiş ve çadır
ziyaretlerin de kadınlara hemşirelik alanında uzman akademisyen
tarafından ‘’kendi kendine elle meme muayenesi ve meme kanseri’’
eğitimi verilmiştir.

Kurs ve Aktiviteler / 6 Ağustos - 6 Eylül 2018

ÇOCUKLARIN KATILDIKLARI
KURS VE AKTİVİTELER
İkizce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kanalıyla programına katılan
çocukların dönüşümlü şekilde katıldıkları dersler ve aktiviteler
aşağıda listelenmiştir.
Programa dahil olan eğitmen yardımcısı profilini incelediğimizde
11 öğretmen, 7 öğretmen yardımcısı olmak üzere 18 kişilik bir eğitim
kadrosu oluşturulmuştur. Ayrıca yemek dağıtımı, temizlik ve ulaşım
işlerinde çalışan 3 adet personel ile öğrencilerin kamp alanlarında
okula ulaşımlarını sağlayacak 3 servis aracı, şoför yardımcı personel
görev almıştır.

Okuma Yazma Kursları

El Sanatları Kursu

Türkçe

Görsel Sanatlar Eğitimi

Fen Bilimleri
Matematik
Halk Oyunları Kursu
Beden Eğitimi ve Spor

Satranç Kursu
Bilişim ve Teknoloji
Çocuk Hakları Eğitimi
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Kurs ve Aktiviteler / 6 Ağustos - 6 Eylül 2018

SAĞLIK

BESLENME

Programa dahil olan her çocuk programa başladığı ilk gün gelişimsel
değerlendirmeler için; boy, kilo , bel çevresi, ayak numarası bilgileri
alınarak kaydedilmiştir. Bu uygulama, program sona erdiğinde
tekrarlanmıştır. Kayıtlar hem çocukların gelişimlerini takip etmek
hem de çocuklara dağıtılacak kıyafet, ayakkabı gibi malzemelerin
dağıtılması için kullanılmıştır.

Proje süresince çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve iki ara
öğün olmak üzere günde 4 öğün yemek verilmiştir.
Çocuklara verilen yemek listesi uzman diyetisyen tarafından
hazırlanmış ve uzman diyetisyen okula gelerek çocuklara sağlıklı
beslenme eğitimi vermiştir.

Programın içinde yer alan en önemli bileşenlerden biri de Proje ortağı
Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.’nin hissedarı olduğu Özel Ünye
Çakırtepe Hastanesi tarafından çocukların sağlık taramasından ve diş
sağlığı taramasından geçirilmesi olmuştur. Yapılan sağlık taraması ve
gelişimsel taramaların sonuçlarına göre mevsimlik tarım işçisi
çocuklarda en sık rastlanan sağlık sorunları bronşit olarak
belirlenmiştir.
Tüm bunların dışında program süresince karşılanan herhangi bir
hastalık belirtisi veren durumlarda çocuklar İlçe Toplum Sağlığı
Merkezine götürülerek tanı ve tedavisi başlanmış, aynı gün içinde
çocukların ilaçları proje bütçesinde temin edilmiştir.
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Çocukların büyük çoğunluğunda fiziksel gelişimde yaş grubun
altında gelişim gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca programa
başladıkları sırada kilolu olan çocukların zayıfladığı, zayıf olan
çocukların ise kilo aldığı görülmüştür.

Kurs ve Aktiviteler / 6 Ağustos - 6 Eylül 2018

YERELDE YÜRÜTÜLEN
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Çocuk işçiliği ile mücadele de yanlızca mevsimlik tarımda çalışan işçi
ailelerin üzerinden bu programın başarıya ulaşmasının zor olacağı
düşünüldüğünden özellikle İkizce İlçesinde yaşayan ve fındık tarımı ile
uğraşan kadınlarla görüşmeler yapılmıştır.
Kadınlara çocuk işçiliği ile mücadele farkındalık eğitimleri verilmiştir.
Böyle önemli bir sorunun kadın bilinci ve anne duyarlılığı ile
çözülebileceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde 250
üzerinde yerelde yaşayan kadına ulaşılıştır. İkizce İkizce İlçesinin tüm
mahallerinde muhtarlarla iş birliğinde eğitimler düzenlenmiştir.
Yereldeki kadınlardan alınan dönütler ise daha önce bu tip bir eğitim
almadıkları ve bu konuda bir cezai yaptırım olduğunun bilinmediğidir.
Bu sebepten verdiğimiz eğitimlerin faydalı olduğu ve yaygınlaşması
gerektiği eğitim alan kadınlarca vurgulanmıştır.
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PROJENİN SONUÇLARI
Programın temel hedefi olan çocuk işçiliği önlenmesi hedefi 127
(misafir 60, yerelden 67) çocuğun 30 gün boyunca sabah 08 akşam 17
saatleri arasında okulda vakit geçirmeleri vesilesi ile
gerçekleştirilmiştir.
‘’Her Çocuk Bir Dünya’’ projesi mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile
mücadele programı eğitimi sağlık, beslenmenin entegre şekilde
sunulduğu bir yapıya sahiptir. Çocuklar 30 gün boyunca uzman bir
diyetisyen tarafından hazırlanan program doğrultusunda iki ana öğün
ve iki ara öğün ile düzenli ve sağlıklı beslenmişlerdir. Beden eğitimi
öğretmeni rehberliğinde her gün bütün yaş gruplarında persentil
değerlerinin altında olan misafir çocukların çoğu program sonunda
ortalama persentil değerlerine ulaşmışlardır. Program en önemli
yönlerinden biri olan oyun temelli program sayesinde çocuklar
Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe gibi temel derslere de eğlenerek
katılmış ve akademik becerileri geliştirilmiştir.
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Programın ikincil hedefi mevsimlik tarım işçisi kadınlara ve İkizce
yerelinde ki kadınlara ulaşarak çocuk işçiliği konusunda farkındalık
oluşturmaktır. Mobil program ile 500 kadına (yerel ve mevsimlik
tarım işçisi) ulaşılmış ve kadınsal ihtiyaçlarını barındıran çanta
hediye edilmiştir. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçisi olan yaklaşık
250 kadına ve yerelden 250 kadına ulaşılmıştır. Yereldeki kadınlara
çocuk işçiliği farkındalık eğitimi ve meme kanseri ile ilgili kendi
kendine elle meme muayenesi eğitimleri verilmiştir.
Mevsimlik tarım işçisi kadınlara ulaşılarak mevcut yaşam koşulları
gözlemlenmiş ve gönüllü olan 35 kadın ile derinlemesine görüşmeler
yapılarak ihtiyaç analizi çıkarılmıştır.

“Bu proje yüzlerce ulusal ve yerel Gazete, TV ve Radyo haberine konu
olarak konunun bilinirliğine çok ciddi katkı sağlamıştır.”

BASINDA ÇIKAN HABERLER
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