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BALSU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ

2022 Hasadında İşçilik Koşulları
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Balsu, kurumsal sosyal sorumlulukları çerçevesinde 2014 yılından beri mevsimlik gezici tarım
işçilerinin iyilik halinin artırılması, insana yakışır koşullarda yaşamaları ve çalışmaları için mücadele
etmektedir. 2022 hasat döneminde 1 Ağustos tarihinden itibaren birçok farklı bölgede mevsimlik
gezici tarım işçileri, konakladıkları alanlarda sosyal hizmet uzmanları tarafında ziyaret edilmiştir. 30
Eylül itibarıyla Sakarya, Düzce, Ordu, Samsun ve Giresun illerindeki 14 ilçede, 46 mahallede 100
işçi grubunda toplam 1866 mevsimlik gezici tarım işçisi konakladıkları alanlarda ziyaret edilmiş ve iyi
sosyal uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliği eğitim modülleri aktarılmıştır.

Eğitim sonunda 1866 işçiye kişisel koruyucu
ekipman ve hijyen kiti desteği sağlanmıştır. 123
mevsimlik gezici tarım işçisi, orijin bölgelerinde kış
dönemi çalışmalarımıza ışık tutan, işçilerin yaşam
ve çalışma koşulları, çocuk işçiliği gibi birçok
önemli konunun ele alındığı risk değerlendirme
çalışmamıza katılmıştır. 

Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz risk
değerlendirmesine göre, hasat bölgesine gelen
işçi sayısının pandemiye bağlı olarak azaldığı
gözlemlenirken bu sene işçi sayısının ulaşım
maliyetlerinin artmasından dolayı azaldığı tespit
edilmiştir.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen risk
değerlendirme çalışmaları ışığında, gelen işçi
gruplarında lise ve üniversite öğrencilerinin
sayısında artış olduğu ortaya konulmuştur.
Geçen sene ile aynı olarak bu sene de
tedarik zincirimize gelen işçi gruplarının en
yoğun olarak, sırasıyla, Diyarbakır, Şırnak,
Mardin bölgelerinden geldiği, kadın ve bekar
işçilerin fazla olduğu gözlemlenmiştir.

2022 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de işçi eğitimlerine devam edilmiştir. Eğitimler
doğrultusunda, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gelen işçilerin çıkış illerinin yoğun olarak Şanlıurfa
olduğu tespit edilmiştir. Tüm bölgelerde, mevsimlik gezici tarım işçileri, tarım iş aracısı ve bahçe
sahibi arasında imzalanan mevsimlik tarım iş sözleşmesi sayısında da bir artış gözlemlenmiştir.
Geçen yıla göre, eğitimlerde oluşan farkındalık ve işçi grupları ile güven bağının artmasından
dolayı imzalanan sözleşme sayısında yüzde 20 artış olmuştur. Ayrıca belgelendirilen tarım iş
aracısı sayısını da geçen seneye göre yüzde 50 arttırmayı başardık. 2022 yılında toplam 31 tarım
iş aracısı belgelendirilmiştir. Hasat süresince ise 43 tarım iş aracısı belgelendirilmek üzere
haritalandırılmıştır.

2014 yılından bu yana süren çocuk koruma programımız 2022 hasat süresince de devam etmiştir.
Bu doğrultuda Sakarya, Düzce, Ordu, Samsun, Giresun illerinde çocukların güvenli alanlara ya da
bölgede var olan yaz okullarına yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 3.500 çocuğa erişim hedefinii
kapsayan çocuk koruma programına ait izleme ve değerlendirme raporlarının ilk çıktıları Ekim ayı
bülteninde paylaşılacaktır.

Batı Karadeniz Bölgesi'ne İşçiler
Hangi İllerden Geliyor?

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne İşçiler
Hangi İllerden Geliyor?



Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesinde III. Çalışma Grubu Toplantısı 

Balsu’nun uygulayıcısı olduğu, Hollanda Girişim Ajansı
(RVO) ve Rainforest Alliance iş birliğiyle Sakarya’nın
Ferizli ilçesinde yürütülen Sürdürülebilir Fındık Köylerii
Projesi’nin ilk yılı 27.09.2022 tarihinde gerçekleşen
üçüncü çalışma grubu toplantısı ile tamamlanmıştır.

Toplantıda, mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliği ile
mücadele edilmesi, bu bağlamda çalışma grubu
kurulması, üretici ve işçi eğitimleri yapılması, tarım iş
sözleşmelerinin imzalanmasının teşvik edilmesi, işçilerin
konakladıkları yapılarda iyileştirme çalışmaları yapılması
gibi proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Proje başında belirlenen yıllık hedefler doğrultusunda,
ilk yıl 167 fındık üreticisine ve 266 mevsimlik gezici
tarım işçisine ulaşılmıştır. Ulaşılan mevsimlik gezici
tarım işçilerine iyi sosyal uygulamalar ile iş sağlığı ve
güvenliği modülleri aktarılarak kişisel koruyucu ekipman
ve hijyen kiti desteğinde bulunulmuştur.

Proje kapsamında Ferizli ilçesinde 5 farklı mahallede
45 aileye ulaşılarak 83 çocuk tespit edilmiş, yerel
yönetim iş birliğiyle Bakırlı Mahallesi’nde açılan yaz
okuluna çalışma riski yüksek olan 80 çocuk katılım
sağlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hayat
boyu öğrenme modülleri kullanılarak çocukların hem
zihinsel hem de fiziksel gelişimleri desteklenmiştir. 

Öte yandan, Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi
dışında Balsu ve Genç Hayat Vakfı iş birliği ile
yürütülen Fındık Bahane Projesi ile Abdürrezzak
Mahallesi'nde açılan yaz okulu ve atölye
çalışmalarıyla Ferizli bölgesinde toplam 300 çocuğa
erişim sağlanmıştır.

Projenin bir diğer hedefi olan mevsimlik gezici
tarım işçilerinin konaklama alanlarındaki
renovasyon çalışmaları kapsamında ise iki
farklı köyde yenileme ve iyileştirme
çalışmaları yürütülmüştür.



Hasat Sonrası Bahçe Uygulamaları

Fındık hasadından sonra yapılacak olan
uygulamalar gelecek yılın ürününe etki ettiği için
önem verilen konular arasındadır. Sonbahar, fındık
bakımının en temel uygulamalar dönemidir.

Toprağın bünyesinde bulundurduğu bitki besin
maddelerinin miktarını, toprağın yapısını ve etkin bir
gübreleme programı belirlemek için her yıl toprak ve
yaprak analizi yaptırılmalıdır. 

Hasat öncesi yapılan yaprak analizi
sonuçlarına göre, bu dönemde polen kalitesini
sağlamak, gelecek sezonun meyve gözü
oluşumunu ve tozlanmasını artırmak için en
etkili yöntemlerden biri yaprak gübresi
uygulamaktır. 

Toprak ve yaprak analizi yapılan fındık üreticisine
özel, Balsu uzman değerlendirmesine göre
gübreleme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca,
Balsu sertifikasyon programlarına kayıtlı çiftçilere
2021 yılında organik gübre desteği sağlanmıştır. 

Bilinçsiz gübre kullanımını önlemek ve fındık
üretimindeki maliyetleri azaltmak için, eksikliği
belirlenen elementlere göre gerekli miktarda,
çevreci formda ve uygun dönemde gübreleme
uygulaması gerçekleştirilmektedir. 

Fındık yetiştiriciliğinde değerli bir organik madde olan fındığın dış kabuğunun (zuruf) kompost
yapılarak bahçelere uygulanması artan gübre maliyetini düşürmektedir. Ayrıca, doğal gübre olarak
fındık bahçelerinde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirerek verim ve kalitede
artış sağlamaktadır. Fındık zurufunun nasıl hazırlanması gerektiğini eğitim modüllerimizde
paylaşırken, sahada çiftçilerimizle ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz.

Toprak Analizi
Budama 
Gübreleme 
Hastalık ve Zararlılarla
mücadele yer almaktadır

Sonbahar periyodunda yapılan
uygulamalar arasında; 


