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“FINDIK DEĞİL OYUN BAHÇESİNE”





ÖNSÖZ

Kurumlar; bulundukları bölgelere hizmet veren, burada var olan ve 
burada faaliyetlerini sürdürerek bulundukları yerlerden beslenen 
kuruluşlardır. Varoluş nedenleri çeşitli olsa da en önemli sorumlulukları 
bulundukları, var oldukları bölgeye, insanlarına ve ülkemize olan 
görevleridir. Bu anlamda Durak Fındık A.Ş, Ünye Ticaret Borsasını 
da projeye dahil ederek, üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine 
getirmek ve Avrupa Çikolata Sanayii’nin etik ticaret ve sosyal 
sorumluluk gereksinimlerine de karşılık vermek amacıyla bu sosyal 
projenin, 2013 yılındaki 1. aşama olan çuval dağıtma projesinden 
sonra, bu yıl 2. aşamasını hayata geçirmişlerdir.
 
Projenin 2. aşaması ilimiz ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir 
resim yarışması olarak belirlenmiştir. “ÇOCUKLAR FINDIK DEĞİL 
OYUN BAHÇESİNE” sloganı ile yola çıkılan Bu projede temel amaç; 
öğrencilerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve 
yarının büyükleri çocuklarımızda, projenin ana hedeflerinden biri olan 
“ Çocuk İşçiliği” konusunda bir bilinç oluşturmak olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda Nisan ayı boyunca öğrencilerimizin ortaya koydukları 
eserler değerlendirilmiş ve tüm ilçelerde ilk üç dereceye giren ayrıca
İl derecesi yapan öğrencilerimiz ödüllendirilmişlerdir.
 

Proje ile ortaya konulan ana tema; Çocuk İşçiliğinin önlenmesidir. 
Ülkemizin itibarını dış ülkelerde zedelemeye başlayan ve kanunlarımızda, 
imzalanan uluslar arası sözleşmelerde yasak olmasına rağmen 
tamamen ortadan kaldıramadığımız Çocuk İşçiliği konusu az da olsa 
ülkemizin hala gündemini işgal etmektedir. Dolayısı ile önemine binaen 
gündemimize aldığımız bu konu projede, yapılan çalışmalarla ve 
sürekli gündemde tutularak afiş ve broşür dağıtımı ile desteklenmiş, 
kamuoyunun bu yönde dikkati çekilmiş ve basın yoluyla projenin görsel 
desteği sağlanarak vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarının 
sağlanması hedeflenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde projemizin 
amacına ulaşıldığı alınan geri dönüşlerden büyük bir memnuniyetle 
anlaşılmaktadır. Her iki kurumun “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” 
konusunda son 3 yılda gerçekleştirdiği iki proje ile insanımıza ve 
ülkemize karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirdiklerini 
düşünmekteyiz.
 
Bu bağlamda, proje için bizden desteklerini esirgemeyen tüm 
kurumlarımıza, okul yönetici ve öğretmenlerine ve bilhassa katılımcı 
öğrencilerimize, proje çalışanlarımıza ve Ünye Ticaret Borsası ile Durak 
Fındık A.Ş. Yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Proje Ekibi



PROJENİN ADI
DURAK FINDIK A.Ş. sponsorluğunda ve Ünye Ticaret Borsası 
koordinasyonluğunda Nisan 2015’te tüm Ordu merkez ve 19 ilçesinde 
400 ilköğretim okulunu ve 60.000 öğrenciyi kapsayan “Çocuklar Fındık 
Değil, Oyun Bahçesine” adında bir resim yarışması düzenlenerek 
uygulamaya konulmuştur.

PROJENİN AMACI
Bu projenin gerçekleşmesindeki temel amaç;

1-  Çocuk işçi çalıştırılmaması ve Çocuk işçiliğinin önlenmesi fikrinden 
hareket edilerek bu konuda bir bilinç oluşturulması, kamuoyunun ve 
üreticilerimizin dikkatini çekerek konuyu sürekli gündemde tutarak 
bölgemizde üreticilerin çocuk işçi çalıştırmalarının önüne geçmek.

2- Geleceğimizin büyükleri öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve el 
becerilerine katkıda bulunmak, hayal dünyaları ile düşüncelerini ifade 
etmelerini sağlamak fikirleri hedeflenmiştir.

PROJENİN SÜRESİ
Projenin hazırlık çalışmaları yapılmış Durak Fındık A.Ş Yönetim 
kurulunun onayı ve Ünye Ticaret Borsasının 13 Şubat 2015 tarih ve 
89/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile uygulanmasına karar verilmiştir.  
Ordu Valilik Makamının 24.Şubat.2015 tarih ve 48696 sayılı onayı ile 
uygulama aşamasına geçilerek 01. Nisan-30 Nisan. 2015 tarihleri 
arasında yarışma gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan eserlerin 
Borsamıza ulaşmasından sonra Ordu Üniversitesi öğretim üyelerinden 
oluşan komisyon tarafından İl çapında dereceye giren eserler 
belirlenmiş ve 15 Mayıs 2015 tarihinde yarışmanın sergisi ve ödül 
töreni gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır.

PROJE TEŞVİKLERİ
Proje kapsamında dağıtılan ödüller:

İl Birincisi : 1 Masüstü Bilgisayar
İl İkincisi : 1 Dizüstü Bilgisayar
İl Üçüncüsü : 1 Tablet Bilgisayar

Her İlçe Birinicisine : 1 Tam Cumhuriyet Altını (19 adet)
Her İlçe İkincisine : 1 Yarım Cumhuriyet Altını (19 adet)
Her İlçe Üçüncüsüne: 1 Çeyrek Cumhuriyet Altını (19 adet)

PROJENİN TARAFLARI
Proje Sahibi Kurum : Durak Fındık A.Ş
Proje Koordinatörü Kurum : Ünye Ticaret Borsası
Proje Uygulama ve Finansör: Durak Fındık A.Ş. - Ünye Ticaret Borsası



Ahmet DURAK
Durak Fındık A.Ş. 
Ünye Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Mustafa USLU
Ünye Ticaret Borsası  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet GÜR / Proje Koordinatörü
Ünye Ticaret Borsası Genel Sekreteri

Ebru AYATA
Ünye Ticaret Borsası Personeli

Murat DURAK
Durak Fındık A.Ş.

PROJE SORUMLULARI



PROJE AŞAMALARI
1-Projenin planlanması ve diğer kurumlarla işbirliğinin sağlanması; 
(Şubat-2015)

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa USLU, Meclis Başkanımız 
Ahmet DURAK ve Genel Sekreterimiz Mehmet GÜR’ün,
Durak Fındık A.Ş. ile Ünye Ticaret Borsası ortak olarak planladığımız
proje başvurusunu yapmak ve projenin detaylarını görüşmek üzere 
Ünye Kaymakamı Mustafa DEMİR’e ziyareti.

2-Projenin basın yoluyla tanıtılması; (24.03.2015)

Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa USLU, Durak 
Fındık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri DURAK, Yönetim 
Kurulu Üyesi Kadir DURAK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ünye Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Ahmet DURAK tarafından yerel ve ulusal 
basına proje hakkında bilgi verilerek projenin tanıtımı yapılmıştır.

3-Proje afişleri-broşürler ve şartnamenin ilgili kurumlara ulaştırılması ve 
proje tanıtım bilgilerinin yerinde ilgililere verilmesi;(Mart-2015)

Projeye ait afişler, broşürler ve şartname Proje Ekibi tarafından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerine gidilerek ilgililere teslim edilmiş ve proje bilgileri 
verilmiş proje tanıtımı yapılmıştır.



OKULLARIMIZDA PANOLARA ASILAN PROJE AFİŞLERİ

Özel Fatsa Vefa İlkokulu

Ünye Doğa Koleji



4-İlçelerde bulunan okullarda öğrencilerin resim yapma çalışmaları; 
(Nisan-2015)

İlçelerde bulunan okullarda öğrencilerin resim yapma çalışmaları
1-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

5-İlçelerde kurulan komisyonların İlçe derecelerini belirlemeleri ve 
çalışmalarının yerinde izlenmesi; (Nisan-2015)

İlçelerde bazı okullar ziyaret edilerek; projeye ait afiş ve broşürler 
aracılığı ile öğrencilere bilgi verildiği yerinde izlendi. 

İlçelerde dereceye giren resimlerin değerlendirildiği incelenerek 
komisyon çalışmalarına katılınmıştır.

Ünye İlçe Milli Eğitimde İlçe derecelerini belirlemeleri ve çalışmalarının 
yerinde izlenmesi:

6-İlçelerde seçilen eserlerin Borsaya ulaşması ve İl derecelerinin 
belirlenmesi (Mayıs-2015)

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden; 
Doç. Dr. Serkan İLDEN
Yrd. Doç. Dr. Aytaç ÖZMUTLU
Yrd. Doç. Dr. Adem YÜCEL tarafından dereceye giren tüm eserler 
incelenmiş olup, Ordu ili 1.,2. ve 3.’sü belirlenmiştir.



7-Ödül töreni ve sergi açılışı (Mayıs-2015)

Sergi ve ödül töreni için gönderilen davetiyemiz:

Yarışmaya katılan öğrencilere verilen katılım belgesi:



Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir DURAK Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri DURAK

Sergi AçılışıDereceye giren tüm öğrenciler

ÖDÜL TÖRENİ



Yarışmaya katılan resimler Ünye Ticaret Borsası sergi salonunda 15 gün boyunca sergilenmiş olup, hem bu konudaki bilincin artırılmasına katkıda 
bulunulmuştur, hem de sanatsal bir faaliyet gerçekleştirilmiştir.

SERGİ



DERECEYE GİREN RESİMLER

3.
Ordu il 3.’sü, Fatsa İlçe 2.’si

Rahime YALÇIN (Fatsa Hatipli Ortaokulu)

Mansiyon
Ordu il Mansiyon ödülü, Gölköy İlçe 3.’sü

Hilal Yarensu ALDENİZ (Gölköy Hürriyet Ortaokulu)

2.
Ordu il 2.’si, Akkuş İlçe 1.’si
Elif YILMAZ (Akkuş YBO)

1.
Ordu il 1.’si, Altınordu ilçe 1.’si 

Melike AZAKLI (Özel Altaş Koleji)



PROJE SONUÇ RAPORU 
OLUŞTURULMASI
15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren proje tamamlanarak bu rapor 
oluşturulmuştur.

Bu proje eğitim amaçlı bir projedir ve Ordu ili genelinde 400 okul ve 
60.000 öğrenciyi kapsamaktadır.

Yerel ve ulusal basında 100’den fazla yayın gerçekleşmiştir. 

Çocukların bu konudaki bilinçlerinin artırılması ve ayrıca sosyo - kültürel 
manada gelişmelerine ve eğitimlerine katkı sağlanmıştır. Ayrıca 
fındık çiftçisinin de ilgisi çekilmiş olup, bölgedeki insanların 
bilgilenmesi sağlanmıştır. 

Geniş çaplı katılım bize projenin eğitim amacına ulaştığını göstermiştir.

Katılımcı çocuklar, bölgedeki geleceğin çiftçilerini, ziraat 
mühendislerini, manavlarını, fındık tüccarlarını, fındık kırma tesisi 
sahiplerini, fındık sanayicilerini, fındık ihracatçılarını v.s. teşkil 
ettiğinden, bu projenin bölgede çocuk işçiliğini önlemede önemli bir 
katkı sağlayacağı muhakkaktır.



BASINDA PROJE İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERDEN BAZI ÖRNEKLER



BASINDA PROJE İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERDEN BAZI ÖRNEKLER




