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Fındığın iyi havalanmasını, besin elementleri ve
sudan alınacak faydanın arttırılmasını sağlamak
ve küllemeyle mekanik mücadele edebilmek
amacıyla dip sürgünlerini temizleyebilirsiniz. 

Çotanaklarda ve yapraklarda yoğun bir külleme
görülüyorsa hasat bekleme süresini göz önünde
bulundurarak fındıkta ruhsatlı bir pestisiti
önerilen dozda kullanabilirsiniz.

Sayın Üreticimiz, Haziran ayında fındık
bahçelerinizde;
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Hasada hazırlık amacıyla tırpan motorlarıyla
yabancı ot mücadelesi yapabilirsiniz. Külleme
hastalığı ile mekanik olarak mücadele etme
açısından da önemlidir. 

Yaprak analizi için örneklerinizi Temmuz ayının
ikinci yarısında alabilirsiniz. Numune alınırken
insan boyu yüksekliğindeki meyveli dalların orta
kuvvetteki sürgünlerinden ve güneş gören
hastalıksız sürgün uçlarından saplarıyla beraber
3. ve 4. yapraklardan alınmalıdır. Uygun
koşullarda toplanan ve muhafaza edilen
numuneler analiz laboratuvarlarına
gönderilmelidir.

Bulaşıklığın görüldüğü yaprakları ağları ile birlikte
bahçeden keserek uzaklaştırabilirsiniz
Yaprak alt yüzeyine bırakılan yumurta paketlerini
toplayabilirsiniz
Bulaşık dalların gövdesine delikli naylon çuvallar
ve oluklu karton şeritler hazırlayıp asarak pupa
olmak için gizlenen larvaları imha edebilirsiniz
Zararlı, ilk olarak dut ağaçlarında görüldüğü için
dut ağaçlarını takip edebilirsiniz

Bahçelerinizde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile
karşılaşabilirsiniz. Zararlının mekanik
mücadelesinde; 
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28 TEMMUZ DÜNYA DOĞA KORUMA GÜNÜ 

Mevcut ve gelecek nesillerin refahını
sağlamak için  çevremizi ve doğal
kaynaklarımızı korumak geri dönüşüme önem
vermek  zorundayız. Doğal kaynaklar ve
kaynakların bulunduğu yerde yaşayan tüm
canlılar birbirine bağlıdır. Bu nedenle yaşam
faaliyetlerimizin devamlılığında doğa ve insan
ilişkilerinde  bilinçli  yaklaşım sergileyerek 
 doğayı korumak  zorundayız.

Ancak bugün yaşam tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımızla doğanın bize sağladığının %50 üzerinde
doğal kaynak tüketiyoruz. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik %30 azaldı. 

İklim değişikliği; fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi
süreçleri gibi insan faaliyetleri sonucunda mevsim ve sıcaklık olaylarının aniden gerçekleşmesidir. İklim
değişikliğiyle mücadele için korunan alanların dengeleyici gücüne ihtiyacımız var. Bu yüzden doğal 
 kaynaklarımızı, sulak alanları, ormanları, denizleri ve hayvan türlerini korumalıyız.

Sürdürülebilir tarım programı kapsamında, satın aldığınız ve
uygulamasını yaptığınız gübre, tarım ilaçlarının faturalarını almanız
ve saklamanız, gerçekleştirilen uygulamaları üretici kayıt
dosyalarınıza kayıt etmeniz gerekmektedir.

Gübrelerinizi beton zemine, kapalı, ışık alan ve havalanabilen bir
alanda; zirai ilaçlarınızı metal ve kilitlenebilir bir dolapta, toz ilaçlar
üst rafta olacak şekilde ayrı raflarda depolamanız gerekmektedir. 
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DOĞA BEKÇİYLE DEĞİL SEVGİYLE KORUNUR

ÜRETİCİ STANDARTLARI
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MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Fındık hasat dönemi yaklaşırken mevsimlik gezici tarım işçileri bölgelere gelmeye başlıyor. Mevsimlik
gezici tarım işçileri gelmeden önce il/ilçelerde valilikler/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurum ve
müdürlüklerin katılımı ile komisyonlar toplanmaktadır.

Bu komisyonlarda (her komisyon bölge özelinde farklı kararlar alabilse de) mevsimlik gezici tarım
işçilerinin çalışma, konaklama, sağlık, ulaşım, ücret durumları gibi konularda kararlar alınmaktadır. 

• Bu kararlardan ilki işçilerin günlük ücretlerinin belirlenmesidir. Mevsimlik gezici
tarım işçilerinin günlük ücretleri asgari brüt ücretin 30’a bölünmesi ile hesaplanır.
Belirlenen günlük yevmiye bu ücretin altında olmamalıdır.

• Bahçe sahipleri, çalıştırdıkları işçilere ait kimlik bilgilerini mahalle
muhtarlarına; mahalle muhtarları da kolluk kuvvetlerine bildirmekle
yükümlüdür.

• Kolluk kuvvetleri ayrıca işçilerin göç veren ve alan yerler arasında güvenli
ulaşımın gerçekleşmesi için koordinasyondan; konaklama alanlarında
güvenlik amaçlı devriye faaliyetleri yapmaktan sorumludur.

• Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanlarda çöplerin düzenli aralıklarla
alınmasından ve her türlü haşereye karşı ilaçlanmasından belediyeler
sorumludur.

• İşçilerin sağlık sorunları için gerekirse mobil ekipler ile hizmet
götürmekten Sağlık Müdürlükleri sorumludur.

• Mevsimlik gezici tarım işçilerine ve çocuklarına yönelik sosyal hizmetler
kapsamında desteklerden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sorumludur.

• Bahçe sahipleri, mevsimlik gezici tarım işçileri ve tarım iş aracıları
arasında imzalanması gereken iş sözleşmesinin düzenlenme
tarihinden sonra 10 iş günü içerisinde Çalışma ve İş Kurumu
Müdürlüklerine ulaştırılmasından bahçe sahipleri ya da tarım iş
aracıları sorumludur.

• Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülecek çalışmalardan ilgili her
kurum sorumludur. 
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Bahçemizdeki Risklere Karşı  Önlem Alalım

Değerli üreticilerimiz, hasat öncesi Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinize bahçelerinizde karşılaşabilecekleri
riskleri bilmeleri için üreticinin bahçeyi hasat öncesi işçilere gezdirmesi, olası kazaları önlemesi
açısından hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Numaraları

Zehirlenmeler

Temiz Su, Dinlenme Saatleri ve Sıcak Çarpmasına Karşı Önlemler

Yangın İhbar
110

Acil Afet
122

Alo Jandarma
156

Alo Valilik
179

Elektrik Arıza
186

Zehir Danışma
114

Alo Polis
155

Su Arıza
185

Acil Çağrı
112

Sosyal Yardım
144

Orman Yangın
177

Balsu Destek ve
Şikayet

0216 322 48 53
Sağlık Yardım

113
Alo Trafik

154

Sosyal Destek
183

Günlük maksimum çalışma saati 11 saattir ve haftalık 45 saati geçemez. Çalışma
saatlerinde molalara dikkat edilmelidir. Özellikle sıcak yaz aylarında olan fındık
hasadı sırasında güneş çarpmalarına karşı korunmak için şapka takmaya özen
gösterilmeli ve bol temiz su tüketilmelidir.

Fındık hasadı sırasında bahçelerde yılan, akrep, kene gibi zehirli hayvan
yaralanmalarına maruz kalabilir veya tanık olabiliriz. Zehirli hayvan
ısırmalarındaki ilk yardımlar değişiklik göstermektedir. Bu sebeple hasta hareket
ettirilmeden en kısa sürede tıbbi yardım istenmelidir. Acil çağrılar için 112, zehir
danışma hattı için 114 aranmalıdır. Olası yaralanma ve kazalar için fındık
bahçelerimizde ilk yardım çantası bulundurmak önem arz etmektedir.


