
1133 MGTİ İyi Sosyal Uygulamalar, Fındık
Tarımında İş Sağlığı ve Güvenliği ve Covid-19
Hijyen eğitimi ile buluştu.
1409 MGTİ kişisel koruyucu ekipman ve hijyen
kiti aldı.
8 işçi grubunun sosyal ve sağlık hizmet talepleri
kamu kurumları ile iletişime geçilerek cevaplandı.
14 farklı bölgede MGTİ grubu tarım işi sözleşmesi
imzaladı.
16 farklı bölgede ve 1205 atölyede 2633 çocuk
güvenli alana ulaştı.

2021 hasadında, şimdiye dek;

Balsu-Genç Hayat Vakfı iş birliğinde mevsimlik gezici
tarım işçisi ailelerin çocuklarına Fındık Bahane’2021
Çocuk Koruma Projesi kapsamında Sakarya, Düzce, Ordu
ve Samsun illerinde ulaştık. 

2014 yılından bu yana her sene olduğu gibi bu sene de
aileler ile tanışma, çalışan/çalışma riski bulunan
çocukların tespit edilmesi sonrası 2633 çocuk hasat
dönemi boyunca güvenli alanlarla buluştu ve çocukların
fiziksel ve psikososyal gelişimlerine yönelik eğitimler
verildi.

2021 Çocuk Koruma Programı
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Bağımsız Denetimler

2014 yılından bu yana kurucu üye olduğumuz
Rainforest Alliance Türkiye Fındık Programında bu
sene “3 yıllık sertifikasyon” programına geçildi.
Programın geçiş senesi olarak belirlenen 2021
hasat sezonunda “ana denetim” tamamlanırken,
önümüzdeki yıllarda doğrulama ve yenileme
denetimleri yapılacak.

“Sürekli gelişme ve iyileştirme” yaklaşımına uygun
şekilde, yeni standardın çevresel, sosyal ve
ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ‘aşamalı’
geçiş sağlanacak. 

Arazi ve tedarik zinciriyle entegre bir şekilde
ilerleyen risk analizleri ile sahadaki riskler
belirlenmekte, analiz sonuçlarına göre çocuk işçiliği,
toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma gibi
alanlarda tespit edilen risk üzerinde çalışmalar
yürütülmektedir. 

Öte yandan 2014 yılından bu yana hiç ara vermeden her sene devam eden FLA denetimleri bu sene
Balsu’nun Genç Hayat Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği çocuk koruma programına odaklandı. 

Mevsimlik Gezici Tarım işçiliğinin önlenmesi kapsamında çocuğun yüksek yararını gözeterek fındık hasadı
döneminde çocukların eğitime katılım hakkını gözeterek onların bedensel, psikolojik, sosyal ve akademik
gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefledik. Hasat süresince mevsimlik gezici tarım işçilerinin bahçede
çalışan veya çalışma potansiyeli olan çocuklarının güvenli alanlarda oluşturduğumuz atölye
çalışmalarımıza katılmasını sağladık. 

FLA Bağımsız Denetim Değerlendirme raporu ve aksiyon planı bu yıl sonuna kadar http://fairlabor.org'da
inceleyebilmeniz için hazır olacaktır. 



2021 Ürünü 

Tarım sektörünün pandemisi haline gelen iklim değişikliği,
yetiştiriciliği yapılan birçok bitkinin yanı sıra fındık hasadının da
bu sene 10 ile 15 gün daha geç başlamasına sebep oldu.

Gerçekleşen iklim verilerine göre 2021 ürünü fındık;

- Kasım – Şubat ayları arasında gerekli soğuklanma ihtiyacını
karşılayamadı
- Mart ve Nisan Aylarında görülen erken ilkbahar donlarından
bölgesel olarak etkilendi
- İç doldurma dönemi olan Haziran ve Temmuz Aylarında
görülen debisi yüksek yağışlara bağlı olarak, gelişimini
tamamlamamış fındık zurufları döküldü

Pandeminin aktif olduğu 2020 yılında fındık
hasadı için Batı Karadeniz bölgesine gelen
mevsimlik tarım işçisi sayısında önceki yıllara
göre yüzde 15 düşüş kaydedilmişti. 2021 fındık
hasat döneminde bu oranın daha da düştüğünü
kaydettik. Bu kapsamda, Covid-19 pandemi
süreci başlıca sebep olarak değerlendirilirken,
ürünün hasadının önceki yıllara göre gecikmesi,
okulların açılması, işçilerin geldikleri bölgelerde
ulaşım ve özellikle konaklamada yasadığı
problemler bölgeye gelen mevsimlik gezici tarım
işçi sayısını etkileyen diğer sebeplerdir.  

İŞ-KUR Dayıbaşı Eğitimi

Tarım iş aracıları ile Sakarya İŞ-KUR Müdürlüğü ev
sahipliğinde ve Balsu organizasyonunda 17.08.2021
tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda hazır bulunan Sakarya İŞ-KUR İl Müdürü,
Balsu yetkilileri, Genç Hayat Vakfı ve yaklaşık 10 tarım
iş aracımızla birlikte işçilerin barınma koşulları, ücretler,
çalışma saatleri, tarım iş aracı belgesi, mevsimlik gezici
tarım iş sözleşmesi ve tarım iş aracı raporu gibi konular
ele alındı.

Batı Karadeniz Bölgesinde şu ana kadar hasadı gerçekleşen
üründe verimin çiftçi beklentisi ve rekolte tahminiyle uyumlu
olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda ürünün kalite ve
kalibre değerlendirilmesi yapılabilecektir. 

Tarım iş aracılarının ilgili konuların çözümünde yönetmeliklere göre fındık hasadı öncesinde ve sonrasında
alması gereken aksiyonlar detaylı tartışılırken, Tarım iş aracısı belgesi olmadan tarım iş aracılığı
yapılamayacağı ve bu belgenin de üç yılda bir yenilenmesi gerektiği; her hasat döneminin bitiminde tarım iş
aracılarının İŞ-KUR’a işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını da içeren bir rapor iletme sorumluluğunun
olduğu aktarıldı.  


