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Bu albüm, Tarımın Kadın Elçileri Programı deneyimlerimizden ve bu program kapsamındaki
çocukların ürettiği resimlerden oluşmaktadır.

©Tüm hakları saklıdır. Bu yayındaki içerik, bilgi, resim ve fotoğraflar Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın 
izni olmadan ve atıf yapılmaksızın tamamen veya parça parça çoğaltılamaz ve/veya aynen yayınlanamaz. 
Çalışmaya yapılacak atıf örneği: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Tarımın Kadın Elçileri Programı 

Çocuk Etkinlikleri Albümü (2019)

2019



Başta Tarımın Kadın Elçileri olmak üzere bu süreçte liderlik üstlenen tüm kadınlara ve kadınların 
liderliğinde oluşacak bir dönüşüme inanarak destek olan herkese

teşekkür ederiz.
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• Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kadınların 
kendi sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde, 
çözüm önerileri geliştirilmesinde ve bunların hayata 
geçirilmesinde bir taraf olarak yer almalarını sağlamayı, 

• İşçileri, bahçe sahiplerini, kamu, özel ve sivil toplum 
sektörlerinden ilgili tarafları ortak amaçlar etrafında 
buluşturacak sürekli bir diyalog ve iş birliği platformu 
yaratmayı, 

• Mevsimlik tarım işçilerinin hem hasat hem de hasat 
dışındaki sorunlarına pratik ve kalıcı çözümler üretilmesine 
katkıda bulunmayı, 

• Çocukların tarımda çalışma oranlarını ve risklerini azalt-
maya yönelik örnek uygulamalar ve ortak girişimler 
başlatmayı hedefliyoruz.

“Tarımın Kadın Elçileri” Programı nedir?
 
Tarımın Kadın Elçileri Programı mevsimlik tarım işçilerinin çalışma 
ve yaşam koşullarını kadınların liderliğinde iyileştirmeyi amaçlayan 
topluma dayalı bir danışmanlık sistemidir. Bu program ile,

TARIMIN KADIN ELÇİLERİ PROGRAMI

EV ZİYARETLERİ
Kızıltepe / Mardin - 20183
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“TARIMIN KADIN ELÇİLERİ” KİMDİR?
Tarımın Kadın Elçileri, mevsimlik tarım işçisi olan, kadın ve işçi hakları 

konusunda duyarlı, tarımda çalışma koşullarının iyileştirmesi için liderlik 
üstlenen ve KEDV tarafından düzenlenen eğitim programına katılmış 

kadınlardır.  
  

Tarımın Kadın Elçilerinin temel rolü, tarım işçisi kadınların sorun ve ihtiyaçlarını 
tarif etme ve bunların çözümü için kadınları
doğru kaynaklar ve fırsatlarla buluşturmaktır.

EV ZİYARETLERİ
Nefirtaş / Diyarbakır - 2019



Nasıl Başladık ve Neler Yaptık? 

TARIMIN KADIN ELÇİLERİ PROGRAMI
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Programı fındık hasadında 
mevsimlik işçi olarak çalışmış olan, 
tarımda çalışma koşullarını 
iyileştirmek için liderlik üstlenmeye 
istekli 21 kadın ile hayata geçirdik.

Tarımın Kadın Elçileri ev ziyaretleri 
yoluyla mevsimlik tarım işinde 
çalışan kadınların ve ailelerinin 
mevcut durumunu tespit ettiler. 
Kadınları talepleri doğrultusunda 
çocuk gelişimi ve eğitimi, tarım işçisi 
olarak hakları, sözleşmeli 
çalışmanın avantajları, çocuk 
işçiliği, bilgi ve destek 
mekanizmaları, bütçe yapma ve 
tasarruf gibi finansal konularda 
bilgilendirdiler, uzmanlarla 
buluşturdular, ilgili kurum ve 
hizmetlere yönlendirdiler. 
Topladıkları bilgileri hasat ve hasat 
dışındaki koşulların iyileştirilmesine 
yönelik girişimler başlatılması için 
kurumlarla ve Olam Progıda ile 
paylaştılar. Hasada gidecek 
çocukları tespit ettiler, MEB ile iş 
birliği yaparak yaz okullarına 
yönlendirdiler. 

KEDV olarak 2010’da Adil Emek 
Derneği (FLA) ve Nestle ile Ordu’da 
tedarik zinciri analiziyle başladığımız 
çalışmalara, sonraki yıllarda Olam 
Progıda ile çocuk işçiliğini önlemeye 
yönelik programlarla devam ettik. 
Ardından 2017’de mevsimlik tarım 
işçisi kadınların ve çocuklarının 
sorunlarına kalıcı çözümler üretme 
çabalarına katılmak üzere, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, FLA, 
Nestle ve Olam Progıda ile iş birliği 
geliştirdik. Değişim yaratacak kalıcı 
çözümler için birbiriyle ilişkili sorunları 
bütünlüklü şekilde ele alarak, 
işçilerin liderliğinde ve ilgili tüm 
taraflarla birlikte çalışmanın gerekli 
olduğuna inanarak hem hasat 
sırasında Sakarya ve Düzce’de hem 
de hasat dışında işçilerin yaşadığı 
Mardin ve Diyarbakır’da çalışmalar 
yürüttük. Ve bu sürecin sonunda 
mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve 
yaşam koşullarını kadınların 
liderliğinde iyileştirmek amacıyla 
topluma dayalı bir danışmanlık 
sistemi olan Tarımın Kadın Elçileri 
Programını (TKE) geliştirdik. 

EV ZİYARETLERİ
Kızıltepe / Mardin - 2018



Yerel sağlık birimleriyle birlikte hasat 
sırasında sık karşılaşılan hastalıklar, 
ilk yardım ve aşılarla ilgili 
bilgilendirme yaptılar. Ayrıca Olam 
Progıda ile işçi hakları ve sözleşmeli 
çalışma ile ilgili eğitimler 
düzenlediler. Tüm bu çalışmalarla 
2000’den fazla kadına ve çocuğa 
ulaştık.

Bu sırada tarım işçisi kadınlarla 
kendi belirledikleri sorunlarına 
çözüm önerileri geliştirmelerini 
amaçlayan güçlendirme eğitimleri 
uyguladık. Ardından bu süreçte 
edindiğimiz deneyimleri, tespit 
ettiğimiz ihtiyaçları ve kadınların 
geliştirdiği önerileri ilgililerle 
paylaşacağı ortamlar yarattık. Bu 
amaçla Mardin ve Düzce’de fındık 
tedarik zinciriyle formel ve enformel 
olarak ilişkili tüm aktörleri ilk defa bir 
araya getiren iş birliği toplantıları 
düzenledik. Bu toplantılar yoluyla 
kadınlar ilk defa mevsimlik tarım 
işçilerinin sorunlarının ve 
ihtiyaçlarının ve bunlara yönelik 
çözümlerin tartışılmasında bir taraf 
olarak yer aldı. 
 
 

HASAT BAHÇE ZİYARETLERİ
Paralı Köyü / Sakarya - 2019
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DANIŞMA KURULLARI
Yerel Kamu Hizmetleri ile Kadınları Buluşturma

“Kadınların aslında ne kadar güçlü ve ne 
kadar dirençli olduklarını daha iyi gördük. Biz 
kadınların görülmeyen emeğinin olduğunu 
öğrendik.” 

“Kadınların bir lider olabileceğini öğrendim. 
Kendimi çok güçlü ve güvenilir hissettim.”

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Diyarbakır - 2019 İHTİYAÇ TESPİT ZİYARETİ

Özekli köyü / Diyarbakır - 20197



KADIN SAĞLIĞI EĞİTİMİ
Özekli köyü / Diyarbakır - 2019

GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ 
Nefirtaş / Diyarbakır - 2019

Kadın Hakları ve Kadın Sağlığı Eğitimleri
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“Kendimi özel hissettim çünkü bunları burada sizden öğrenip ve gidip kendi köyümüzde kendi 
çocuklarımıza kendi kadınlarımıza öğretmek çok gurur verici.”

Tarımın Kadın Elçileri, annelerle çocukların eğitimlerini ve gelişimlerini 
desteklemek için yapılandırılmış 10 haftalık bir program uyguladılar. 
Anneler ve çocuklarla birlikte evdeki mevcut imkânları kullanarak 
sonradan uygulamaya devam edebilecekleri kaliteli, eğlenceli ve 
çocuğun eğitimini destekleyecek etkinlikler yaptılar.

TKE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
Kızıltepe / Mardin

“Çocuklara nasıl davranacağımı, nasıl iletişim kuracağımı 
öğrendim. Aslında çocuk hakları her şeyden önemliymiş.” 

“Bugün gelişimi etkileyen faktörleri öğrendik. Çocuğun 
hangi yaşta neler yaptığını, neler öğrendiğini, neleri ayırt 
edebildiğini öğrendik.” 
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TKE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Kızıltepe / Mardin - 2019



OYUNCAK KÜTÜPHANESİ
Esmahanım Köyü / Düzce - 2015

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ
Karasu / Sakarya - 2018

HASAT ZAMANI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
Oyuncak Kütüphaneleri, Gezici Oyun Çadırları

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ
Esmahanım Köyü / Düzce - 2018
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EV ZİYARETLERİNDE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
Anneler Günü Etkinliği

EV ZİYARETİ
Ortaköy / Mardin - 2019

EV ZİYARETİ
Nefirtaş Köyü / Diyarbakır - 2019

EV ZİYARETİ
Kızıltepe / Mardin - 2019
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Bu albüm, Tarımın Kadın Elçilerinin ev ziyaretleri ile yaptıkları çocuk 
etkinliklerinde çocukların ürettiği resimlerden oluşuyor.



“Evimizin yanında büyük bir ağaç olmasını ve o ağacın yakınında 
bir nehir olmasını ve o ağacın altında piknik yapıp gölgesinde 

oturmak istiyorum.”

“Biz buraya kendimizi annemizi çizdik. Çünkü biz annemizle pek 
vakit geçiremiyoruz. Rukiye abla geldiğinde az biraz olsa bile 

annemiz de bizim oyunlarımıza katılıyor.”
Bilal Polat 

- 
 “Birlikte oynadığımız oyuncakları çizdim.”

Ali Car  
- 

“Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Ama bisikletim 
bozuldu, yapamıyorum. Buraya hayalimdeki bisikleti 

çizdim.”13



Gamze Aslan
- 

“Çöp kutusu çizdim. Okulumuzda park olmadığı için 
olmasını istiyorum. Çocuk alanı, ben orada eğlenmek 

istiyorum.”

Rukiye Polat  
- 

“Ben burada Rukiye ablanın benim için yaptığı etkinlikleri yaptım. 
O benimle oynarken kendimi çok değerli hissediyorum. O benimle 

oynuyor, eğlendiriyor, öğretiyor. Etrafa çiçek böcek çizdim, mutluluk 
çizdim.”

Fesih Gül  
- 

“Bugün Anneler Gününü kutladık. Anneme bunu çizdim.”

Dilan Erden
14



“Bugün sokakta resim yaptık. Üç arkadaş parmaklarımızı boyayıp 
baskı yaptık. Rengarenk olmasını istedik.”

Halime Savur 
- 

“Ben bisiklet sürmeyi çok seviyorum ama bisiklet sürerken hayvan-
lar önüme çıkıyorlar. Böyle olunca bisikletten inip hayvanları yolun 

kenarına götürüyorum”

Emrah Kurt 
- 

“En sevdiğim üç renkler.”

Nisanur Göçer 
- 

“Bebek ve çiçek çizmeyi çok seviyorum. Sarı rengi de çok 
seviyorum.”15



Büşra Kartal  
- 

“Kuşları izlemeyi çok seviyorum. Denizi ve balıkları,
arkadaşlarımı da çok seviyorum.”

Fesih Gül  
- 

“Annemi çok seviyorum, onu özlemek istemiyorum.
Onun için çiçekler ektim.”

“Köyümüzde bir sürü meyve ağacı olsun. Hepsi çocukların olsun. 
Leylekler ve kuşlar da orada olsun.”

Mensur Kartal  
- 

“Ablamla oyun oynamayı çok seviyorum. Birlikte çok
güzel zaman geçiriyoruz.”
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Yalçın Car 
-

“Bir bisikletimin olmasını çok istiyorum. Arkadaşlarımla
sürmek istiyorum.”

Şeyma Göçer
-

“Kendi evimiz olsun. Burada annem, babam ve üç 
kardeşimle yaşayalım.”

Ceylan Gül  
- 

“Denizi ve balıkları çok seviyorum. Arkadaşlarımla denizin 
yanına gittiğimizi ve balıkları izlediğimizi çizdim.”

Mustafa Yıldız
- 

“Boyalarla sürekli bir şeyler çizmeyi seviyorum. Renkleri 
karıştırmayı seviyorum. Ortaya böyle bir şey çıktı.”
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Fatma Kara
- 

“Doğayı ve kelebekleri çok seviyorum.”

Muhammed Göçer 
- 

“Bizim yolumuz yok. Kışın hep çamur oluyor.”

Avşin Çar
-

“Ailemi çok seviyorum.”

Sude
-

“Çocuk oynama alanımız olsun istiyorum. Orada çiçeklerin 
böceklerin olmasını, kuşların ve yeşilliğin olmasını istiyorum.”

18



Şükran Beklemez 
- 

“Arkadaşlarımı çok seviyorum.” 

Bilal Polat 
- 

“Bizle oynadıkları oyuncakları çizdim.”

Veysel 
- 

“Dağları çok seviyorum. Köyde evimiz olsun, orada dağların 
arkasından güneşin batışını izlemek istiyorum.”
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Umut Karataş Umut Karataş 
- - 

“Arkadaşıma ve kardeşime çiçek toplayıp götürmek “Arkadaşıma ve kardeşime çiçek toplayıp götürmek 
istiyorum.”istiyorum.”



“Biz resme bir orman çizdik. Burada hayvanlar özgürce yaşıyor, 
geziyorlar. Turuncu mavi ağaçlar var.”

Fatma Göçer 
- 

“Okulu çok seviyorum. Sıcak havayı sevmiyorum o yüzden 
bulutları çizdim.”

 Mülkiye Türk 
- 

“Buraya Rukiye ablayı çizdim. Gelmiş benimle oynuyor. O 
gelince çok mutlu oluyorum. Mutluluğumu uçan balon ve uçan 

çiçeklerle ifade ettim. O gelince gökteki bulutlar bile benim 
adıma mutlu oluyor.”
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Berivan Polat 
- 

“Arkadaşlarımla hep oynamak istiyorum, hiç ayrılmayalım, hiç 
kavga etmeyelim. Her yer çiçek böcek olsun, her yer huzur 

dolsun.”



Beritan Var 
-

“Bugün oynadığımız oyuncaklar.”

Hasan Karahan
-

“Her köyde okul olması gerekiyor. Her çocuk oku-
malıdır. Ve çevremizi temiz tutmak için her sokağa 

çöp kutusu olması lazım.”

Cesur Erdem 
- 

“Ben bu resimde denizi çizdim. Denizin rengi gökyüzüne yansımış. 
Denizdeki su buharlaşıp bulut olmuş. Ve yağmur yağıyor ama 

yağmur yağarken bir yandan da güneş görünüyor. Bir uçak da 
gökte uçuyor.”

Aysun Kaya 
- 

“Şaşkın bir yüz çizmek istedim. Bazen arkadaşlarım beni çok 
şaşırtıyorlar.”
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Naşide Kartal  
- 

“Mavi rengi ve balıkları çok seviyorum. Ağaçları ve doğayı çok 
seviyorum. Onlara zarar vermem.”

Felek Gül  
- 

“Kuzenimle beraber denizin yanında balıkları izliyoruz. Maviyi 
çok seviyorum.”

Mehmet Yıldız  
- 

“Bugün altı taş oyunu oynadık. Bu oyunu çok sevdim.”

Dijle Car 
- 

“Renkler çok güzel. Renkleri görünce çok mutlu oluyorum.”

22



EV ZİYARETİ
Ortaköy / Mardin

EV ZİYARETİ
Kızıltepe / Mardin23

Anneni Çiz, Çocuğunu Çiz ve Bez Bebek Yapımı Etkinlikleri
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“Ablalar bizimle oyunlar oynadı, oyuncakla dolu çantaları vardı. Birlikte 
şenlik yaptık, ellerimizi boyadık.” 

SOKAK ETKİNLİĞİ
Nefirtaş Köyü / Diyarbakır 28



TARIMIN KADIN 
ELÇILERINDEN                 

Feride Erden: 
 “İlk gittiğimizde daha önce hiç görmedikleri bu oyuncaklarla 
nasıl oynayacaklarını bilemediler. İlk başlarda zorlandılar. Üst üste 
dizmeyi, denge kurmayı öğrendiler. Zekaları gelişti, çözüm bulma 
ve düşünme becerileri gelişti. Başlarda zorla resim yaptırıyorduk, 
utanıyorlardı. Sonraları ne yapmak istediklerini daha güzel dile 
getirir oldular.”

Rukiye Savur:  
“Arkadaşlarına, ailesine, kardeşlerine, çevresine sevgisini 
göstermekte çekinen çocuklar duygularını resimler çizerek 
anlatıyorlardı. Arkadaş ortamına alışkın olmayan çocukların 
artık başka çocukların arasına daha rahat girdiklerini ve 
onlarla samimiyet kurduklarını gördük. Resim çizme sayesinde 
çizim ve kalem tutma becerileri daha da arttı.”

EV ZİYARETLERİ
Özekli Köyü  / Diyarbakır

ALINTILAR
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Fatma Göçer:  
“İlk ziyaretlerimizde aslında bütün çocuklar oyuncakları 
paylaşmıyordu ve çok sorunlar yaşıyordu ama şimdi öyle 
değil. Artık çocuklar da  kendi duygularını düşünerek 
paylaşmayı öğrendiler.” 
 

Zeynep Polat:  
 “9 yaşındaki bir çocuk okula gitmek istemiyordu. Sebebi ise 
kalabalıktan ve oyunlardan hoşlanmıyordu. O çocuğun evine 
gittiğimizde her ziyarette misafir çocuk geliyordu derken ev 
kalabalıklaşıyordu. Ve günden güne bu çocuğun ortama 
daha sıcak baktığını gördük. Sonunda çocuk kendi gelip “Bu 
yıl okula gidemedim, seneye gideceğim kesin.” dedi.”

EV ZİYARETLERİ
Ortaköy/ Mardin 2019

TKE HASAT TOPLANTISI
Paralı Köyü / Sakarya - 2019
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Yıldız Erol: 
“Çocuk etkinlikleri çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini ve 
çocukların kendilerini değerli hissetmelerini sağladı. istedikleri 
şeyleri yapma konusunda özgüvenli olmalarını sağladı. Anne 
ve çocuklarının arasındaki duvarları yıkma ve beraber etkinlik 
yapma şansını elde ettiler.” 

Berivan Öztürk:  
“Çocuklarla oynamamız, onlarla ilgilenmemiz onları çok 
mutlu etti. Çünkü anneleri onlara fazla vakit ayıramıyor onları 
anlamak, onları düşünmek onları çok mutlu etti. Anneler artık 
onlara zaman ayırmanın onun için ne kadar önemli ve güzel 
olduğunu anladılar.”

EV ZİYARETLERİ
Kızıltepe / Mardin - 2019

HASAT EV ZİYARETİ
Uğurlu Köyü / Düzce - 2019
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Atike Kapan: 
 “Çocuklar mutlu oldu farklı oyuncaklarla tanıştılar. Bir daha 
geleceğiz dediğimizde hangi oyuncağı getireceksiniz 
diye merakla bekliyorlardı bizi. Anne çocuğuna oyuncak 
yaparak annenin çocukla olan iletişimini güzel etkiledi. 
Hem anne hem de çocuk mutlu oldu. Çocuklarla
oynarken sabırlı olmayı, onlar gibi düşünmeyi öğrendim.” 

Selam Kesen:  
“Çocukların keyiflendiği oyuncaklara çocukların
arkadaşlarıyla kardeşleriyle aynı ortamda oynamaları
onları çok sevindirdi. Aile böyle etkinliklerle karşılaşmadığı 
için onlar da çok sevindiler. Onlarla oynadığımız zaman 
“Abla bu oyunu ve bu oyuncakları hiç bilmiyorduk sizin
sayenizde öğrendik.” dediler. Eğitimciler bize çok güzel 
şeyler kattılar, çok güzel vakitler geçirdik. Bu programı çok 
sevdim çok güzeldi.”

TKE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Özekli Köyü / Diyarbakır

EV ZİYARETİ
Ortaköy / Mardin - 2019
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Medya Ok:  
“Çocukları mutlu ettik, evlerine gidip onlarla etkinlikler yaptığımızda 
kendilerini değerli hissetiler. Daha önce görmedikleri oyuncakları 
keşfettiler. Annenin çocuğuna zaman ayırmasını sağladık. Etkinlikler 
yaparken annenin katılması, çocuğunun mutluluğunu görmesiyle 
bizi tekrardan davet ettiler. Aileye çok güzel anılar bıraktık. Bu 
projeye başlamadan önce çocuklarla ilgilenmezdim çocuklar 
hakkında hiçbir fikir sahibi değildim. Proje sayesinde çocuk gelişimi 
hakkında bir sürü bilgi aldım. Eğitim aldım, aldığım bilgileri annelere 
anlatmaktan ve çocuklarla ilgilenmekten gurur duydum.” 

Amine Bişi:  
“Çocuklar daha önce hiç bilmedikleri duymadıkları etkinlikler 
yaptılar. Kendilerine hep bir şeyler kattılar. Sosyalleştiler bunun 
dışında el göz koordinasyonları gelişti. Özellikle anneler günü ve 
çocuğuna oyuncak yap etkinlikleri son derecede anneyle çocuk 
arasındaki bağı kuvvetlendirdi. Çocuk kendini birçok alanda 
geliştirmiş oldu.”

TKE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ 
Kızıltepe / Mardin - 2019EV ZİYARETİ

Kızıltepe / Mardin



Esra Bişi:  
“Çocukların iletişim becerilerine hitap ettiğimizi düşünüyorum. Bizlerle etkinlik olsun, 
sohbet halindeyken bile kendilerini daha rahat ifade ettiler. Psiko-motor ve bilişsel 
gelişimlerine destek olundu. Aynı zamanda sosyal olmayan çocukların kendilerini 
daha rahat ifade ettiklerini görmüş olduk. Çocuklar ilk defa böyle bir etkinliğe dâhil 
olup, yeni şeyler tattı. Bu program tamamen kendimizi geliştirmemize yardımcı oldu. 
Bir tek etkinlik sayesinde bile aydınlandım ve yeni bilgiler öğrenmek bana iyi geldi, 
mutlu hissettirdi.
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ÇOCUK HAKLARI ŞENLİĞİ
Ortaköy / Diyarbakır - 2019



ÇOCUK HAKLARI ŞENLİĞİ
Özekli Köyü / Diyarbakır - 2019


