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2014 yılından bu yana sosyal sorumluluk konusunda çalışmalar yürütmekte olan Balsu,
Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi ile fındık hasadında daha iyi çalışma koşulları ve
çocuk işçiliği risklerinin önüne geçilmesi için Sakarya ilinin Ferizli ilçesi ev sahipliğinde
model proje oluşturacak. 

Türkiye’de fındık hasadında çocuk işçiliği ile mücadele etmek ve çalışma koşullarını
iyileştirmek için RVO (Hollanda Hükümeti, Ekonomik İşler ve İlkim Politikası Bakanlığı’na
bağlı Girişim Ajansı) ve Rainforest Fındık Programı işbirliğiyle “Sürdürülebilir Fındık
Köyleri Projesi” için Sakarya’nın Ferizli ilçesinde harekete geçiyoruz.

2022-2024 yıllarını kapsayan 3 senelik proje faaliyetleri kapsamında Balsu bölgedeki
kamu kurumları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, tarım iş aracıları ve lider üreticiler ile
komiteler kurarak çok çeşitli temsilcileri bir araya getirecektir. 
Proje ile üretici/işçi eğitimleri ve kayıtlı istihdam aktivitelerinin yanı sıra en az 10 işçi
konaklama alanında iyileştirme ve 300 çocuğu yaz okulu, atölyeler ve aktiviteler ile
desteklemeyi hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Fındık Köyleri”projesi
için detaylı raporu

buradan okuyabilirsiniz
 https://www.rainforest-alliance.org/in-the-

field/mobilizing-turkey-hazelnut-villages-
project-profile

Üretici Eğitimlerine Devam Ediyoruz
Balsu olarak fındık hasadı sonrası ara
vermeden Batı Karadeniz’de başlamış
olduğumuz üretici eğitimlerine Orta ve Doğu
Karadeniz’de devam etmekteyiz. 
Düzce’de 7, Sakarya’da 9, Samsun’da 3,
Ordu’da 10 ve Giresun’da 6 farklı alanda
toplam 677 üretici ile fındık bahçelerinde
uygulamalı budama ve gübreleme eğitimleri
gerçekleştirildi. Aynı zamanda talep gelen
bölgelerde seminerler ile geniş üretici
grupları ile buluşmaya devam ediyoruz. 

Eğitimlerimiz Zonguldak ve yeni fındık
yetiştiriciliği il leri Bursa ve Bartın illerinde de
devam edecektir.



"FLA" Çocuk İşçiliğinin İyileştirilmesi ve Çocuk Koruma Eğitimi

"Fındık Bahane" Orijin - Kış Çalışmaları
Mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin
önlenmesi için Genç Hayat Vakfı işbirliğiyle
hayata geçirdiğimiz Fındık Bahane Projemizde,
mevsimlik tarımda en çok göç veren bölgelerde
de çalışıyoruz. 2021 hasat dönemi verileri
ışığında bu sene kış çalışmaları içi Mardin ve
Diyarbakır'ı üs olarak belirledik. 
Projemiz kapsamında Mardin İŞ-KUR Müdürlüğü,
Derik Kaymakamlığı, Mazıdağı Kaymakamlığı,
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Milli Eğitim
Müdürlüğü, Bağlar Kaymakamlığı ile
toplantılarımız gerçekleşmiştir.

Toplantı yapılan kurumlar ile Balsu ve GHV
çalışmaları paylaşılmıştır ve mart ayında
gerçekleşecek olan Orijin-Kış aktiviteleri için
davet gerçekleştirilmiştir.

Adil Çalışma Örgütü organizasyonuyla 6 hafta boyunca Çocuk İşçiliğinin İyileştirilmesi ve
Çocuk Koruma Eğitimine katıldık. Her hafta bir oturum şeklinde gerçekleştirilen bu eğitimin
amacı çocuk işçiliğine, çocuk hakları perspektifinden yaklaşıp, bu bakış açısının tüm şirket
politika ve uygulamalarına entegre edilmesidir. 

Oturum başlıkları ise şu şekildedir: Çocuk Hakları ve İş Dünyası, Çocuk Haklarının Tarım
Tedarik Zincirinde Desteklenmesi, Önleyici Eylemler, Tarım Tedarik Zincirinde Risk
Değerlendirmesi ve Çocuk İşçiliği İzleme Sistemleri, Çocuk Haklarına Uymak ve
Desteklemekte Temel İlkeler, Çocuk Koruma ve Çocuk Koruyucu Önlemler, Çocuk İşçiliği
Vaka Yönetimi, İyileştirme Planlaması, Paydaş İlişkileri, Sosyal Diyalog ve Program
Planlama.

Eğitim sonunda katılımcılar, çocuk hakları ve firma sorumluluklarını tanımlayabilecek,
faaliyetlerin çocuk haklarını nasıl etkileyeceği üzerine tartışabilecek, çocuk koruma
önlemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, mevcut operasyonlarını ve sistemlerini
değerlendirerek çocuk hakları yaklaşımını kendi sistemlerine entegre etmenin ve
iyileştirmenin yollarını analiz edebileceklerdir.


