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2022 Hasadı Denetim, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Rainforest Alliance Türkiye Fındık Programının
bu sene 2020 standardının ikinci geçiş senesi
tamamlanmıştır. 2022 yılında, yeni standardın
çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik
hedeflerine ‘aşamalı’ geçiş sağlayan çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan bu hasat döneminde, FLA (Adil
Çalışma Derneği) üyeliğimiz kapsamında
(2013’ten beri) üçüncü taraf denetçiler
tarafından denetimler ve değerlendirme süreçleri
gerçekleştirilmiştir. 

Ek olarak, bu sene Genç Hayat Vakfı iş
birliği ile gerçekleştirilen çocuk koruma
programımızın "odak değerlendirmesi" için
Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri
ziyaret edildi. Ziyaretler kapsamında, 2022
kış çalışmalarına katılım sağlayan
mevsimlik gezici tarım işçileri, tarım iş
aracıları, ticari gruplar ve kamu kurum
temsilcileri ile bire bir ve odak grup
görüşmeleri gerçekleştirildi. 

2022 yılında ayrıca, FLA ile akreditasyon
süreci başlamış, bu kapsamda “gölgeleme”
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Denetimler ve ziyaretlerde, hasatta olan bahçe
sahipleri ve işçiler ile görüşmenin yanı sıra
sosyal çalışmalar kapsamında iş birliği
içerisinde olduğumuz kamu kuruluşlarına da
ziyaretler gerçekleştirildi. Kapanış
toplantılarında, ortaya çıkan bulgular ve saha
notları değerlendirilmiştir. Raporlar, yıl sonu
itibarıyla herkese açık bir şekilde kamu ile
paylaşılacaktır.



2022 Hasadı Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Eğitimleri

2022 fındık hasat döneminde de çocuk işçiliğinin önüne geçmek, çiftçilere destek olmak ve
işçilerin yaşam ve çalışma standartlarını yükseltmek için “dönemsel sosyal hizmet uzmanları” ile
saha çalışmalarına devam ettik. Fındık hasadı için Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne gelen
mevsimlik gezici tarım işçileri, çalışma saatleri sonrası konaklama alanlarında ziyaret edilerek,
iyi sosyal uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle buluşturulmuştur. 

Hasat sonunda saha sonuçlarını raporlayıp bir sonraki seneye hedeflerimizi yükselterek
devam etmekteyiz. 2021 hasadında 1701 işçiye ulaşıp, işçi grubunu kış döneminde orijin
aktiviteleriyle takibe devam etmiştik. Bu sene ise 2 bin işçiye Sakarya, Düzce, Ordu, Samsun
ve Giresun olmak üzere toplam 5 ilde ulaşılacaktır. 

Eğitimler sırasında bire bir şikâyet ve destek talepleri almanın yanı sıra 7/24 hizmet veren
şikâyet destek hattımızı yaygınlaştırmaya da devam etmekteyiz. 2022 yılında hem işçilerden
hem de üreticilerden çeşitli konularda 47 şikâyet ve destek talebi alınmış olup bunlardan 36
tanesi çözüme kavuşmuştur. Çözüme kavuşan taleplerin içinde, Batı Karadeniz Bölgesi'nde
işçilerin konaklama alanlarına yerleştirilen 7 adet mobil tuvalet ve 3 adet mobil banyo
bulunmaktadır. Geri kalan 11 kayıt ise takip altındadır. Alınan şikâyetleri konusuna göre
gerekli kamu birimlerine de ulaştırmakta ve çözüme ulaşana kadar takip etmekteyiz.

''Her eğitim sonunda sağlanan kişisel koruyucu ekipman ve hijyen kiti desteği ile
2014 yılından bu yana 15.182 işçiye ulaşılmıştır''.



2022 Çocuk Koruma Programı

Balsu, aileleri fındık hasadında çalışırken çocuklara güvenli alanlar sağlamak için 2014
yılından bu yana Genç Hayat Vakfı, Uluslararası STK'lar ve yerel yönetimlerle iş birliği yapıyor.
2020'ye kadar uygulanan yaz okulu modeline, 2020 yılından itibaren pandemi nedeniyle gezici
atölye modeli de eklenmiştir.

2021 hasadında Çocuk Koruma Projesi kapsamında Genç Hayat Vakfı ile yapılan iş birliği
sonucunda toplamda 14 farklı bölgede 1681 atölye yapılmış olup, 2744 çocuğun güvenli alana
erişimi sağlanmıştır. Ek olarak, kış döneminde gerçekleştirilen orijin aktiviteleriyle 501 çocuk
desteklenmiş okula takibi yapılmıştır. 

Güvenli alanlarda uygulanan atölye ve yaz okulu modelimizle çocuklarda; grup aidiyeti
oluşturmayı, sosyal ilişki becerilerini geliştirmeyi, psikolojik iyi oluşu ve öz farkındalığı
arttırmayı hedeflemekteyiz. Kültürel ve sanatsal dışavurumcu etkinliklerin de olduğu sofistike
içeriklerle hem çocukların akademik başarılarını, hem de kişisel ve sosyal becerilerini
geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca beslenme ve sportif faaliyetlerle sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını ve fiziksel gelişimlerini destekliyoruz.

2022 fındık hasat döneminde de, çocuk koruma programı Sakarya, Düzce, Ordu, Samsun ve
Giresun olmak üzere 5 ilde konaklama alanlarında atölyeler kurularak ve yaz okulları açılarak
yürütülmektedir. 

Böylece çocukların bahçede çalışmasının önüne geçilip, bu modelle eğitime devam etmeleri
sağlanarak akademik, sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimleri desteklenmektedir. 



2022 Hasat Değerlendirmesi

2022 yılı fındık hasadı, özellikle sahil kesimde
Ağustos başı itibarıyla başlamıştır. Bu kesimde
ürün olgunlaşmadan hasadın kademeli olarak
başladığı tespit edildiği gibi, orta ve yüksek
kesimler için üreticilerin Eylül ayının ilk haftasını
hedeflediği görülmüştür.

2021 yılı hasat döneminde hem Batı hem Doğu
Karadeniz Bölgelerinde gerçekleşen yağışlı hava
sebebiyle harmandaki ürünün kurutulmasında ve
hasadında problemler yaşanmış, ürünlerde
çürüme kaynaklı kalite kayıpları meydana
gelmiştir. Bu sene Ağustos ayının, iklimsel olarak
hasat ve harman işleri için geçen yıla kıyasla
daha elverişli olduğu görülmüştür. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de özellikle orta ve yüksek kesimlerde fındık çiftçisi işçi
bulma sıkıntısı yaşamıştır. 

Henüz hasada başlanmamış olması nedeniyle, kurutma kaynaklı kalite kayıplarının bir önceki
yıla benzer seyredebileceği öngörülmektedir. 

2022 sezonu içerisinde artan gübre ve tarım kimyasalı fiyatlarının, üreticinin bakımına
yansımış olduğu iklim değişikliğine bağlı tozlanma problemiyle beraber bu iki etmenin boş
fındık miktarının artış sebeplerinden olabileceği öngörülmektedir. 

Mayıs ve Temmuz aylarındaki yağış azlığı, sıcaklık artışının gecikmesi gibi etmenlerin ürünün
kalitesi üzerindeki etkisi önümüzdeki aylarda değerlendirilebilecektir. 


