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Mardin-Diyarbakır Kış Çalışmaları 
Mevsimlik gezici tarım işçilerine ve çocuklara
yönelik yürütülen sosyal çalışmalar hasat
dönemi ile sınırlı kalmayıp kış döneminde de
göç veren illerde yürütülmeye devam
etmektedir.

2022 orijin çalışmaları kapsamında da
belgesiz 30 tarım iş aracının
belgelendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,
çocuk işçiliği riski olan 500 çocuğun
konakladıkları alanda izlenmesi ve 30
çocuğun burs alması sağlanmıştır. Ek olarak
konaklama alanlarında, 120 kadın işçiye
hijyen ve kadın sağlığı eğitimleri verilmiştir.

 
 

 

Ek olarak, hasat bölgesinde atölye
çalışmaları yapan 8 öğretmen ve göç veren
illerdeki okullarda çalışan 8 öğretmenden
oluşan 16 kişilik bir grup ile mevsimlik gezici
tarım işçisi ailelerin çocuklarının
ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi ve
ihtiyaçlarına göre eğitim ve atölye
içeriklerinin oluşturulması amacıyla çevrimiçi
3 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Fındık Bahane Projesi kapsamında Batı ve
Doğu Karadeniz bölgelerinden üreticiler,
tedarikçiler, muhtarlar, öğretmenler ve
kanaat önderlerinden oluşan 30 kişi ile
mevsimlik tarım işçiliğinde en çok göç
veren illerden Mardin ve Diyarbakır
illerinde hane, okul, tarım iş aracısı
ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve yerel
yönetimlerin de katıldığı toplantılar
düzenlenmiştir.



Diyarbakır’da Tarım İş Aracıları Eğitimi & Belgelendirilmesi
Balsu olarak tarım iş aracısı destek programımız sayesinde tarım iş aracılarının
belgelendirilmesini sağlamaktayız. Bu kapsamda, her sene belge süresi dolup
yenilenmesi gereken ya da ilk defa belgelendirilmek isteyen tarım iş aracıları tespit
edilmekte ve belgelendirilmektedir. 

2021 hasat döneminde sahada risklerini belirlediğimiz tarım iş aracılarına kış döneminde
kendi bölgelerinde ulaştık ve belgeli olarak çalışma, işçilerle ve bahçe sahipleri ile
sözleşme yapma, yılsonunda İŞKUR’a çalışmalarını raporlama gibi sorumluluklarını yerine
getirmeleri için destek olduk.

2021 fındık hasadında tespit ettiğimiz, belgesiz çalışan 30 tarım iş aracısı, Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam ve Daire Başkanlığı, Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü,
Diyarbakır İŞKUR Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi'nin katılımıyla belgelendirilmiştir.

Giresun Araştırma Enstitüsü ile Fındık Yetiştiriciliği Eğitimi

Balsu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Fındık Araştırma Enstitüsü
arasında protokol imzalandı. 22-23 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar eşliğinde
mühendisler Yusuf Bilgen, Fikret Tüfekçi, Yasemin Yavuzkılıç ve
Ebru Gümüş tarafından Sakarya Hendek’te bulunan fabrikamızda
saha ekibimize eğitim verildi. Yusuf Bilgen Döllenme Biyolojisi,
Fındık Çeşitleri, Bahçe Tesisi, Dikim Sistemleri aktarımlarını
gerçekleştirirken Fikret Tüfekçi Hasat-Harman, Aflatoksin,
Biyokömür üretimi ve gerekliliği hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. 
Aysun Akar Fındıkta Fidan Çoğaltma, Fındıkta Budama Yöntemleri
hakkında aktarımlarını gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay
gerçekleşecek eğitim ise fındık hastalık ve zararlılarına
odaklanacak. 
İlk gün teorik eğitim ikinci gün Sakarya ve Düzce illerinde fındık
bahçeleri ziyaret edilerek sahada uygulamalı eğitimler
gerçekleştirildi.


