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Hasat Öncesi Kamu Ziyaretleri
Balsu olarak sürdürülebilir fındık
yetiştiriciliği adına gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarımızda kamu kurumları ile iş
birlikleri gerçekleştirmeye oldukça önem
veriyoruz. Haziran ayında, çocuk işçiliği ve
mevsimlik gezici tarım işçiliğinin
şartlarından sorumlu Sakarya Vali
Yardımcısı Selda Dural, Genç Hayat Vakfı
ile birlikte ziyaret edilmiş ve ziyaret
sırasında sürdürülebilir fındık
yetiştiriciliğinin sosyal boyutu üzerinde
durulmuştur. Ayrıca toplantıda Vali
yardımcısı, Sakarya-Ferizli bölgesinde
yürüttüğümüz “Sürdürülebilir Fındık
Köyleri” projesi kapsamında bilgilendirilmiş
ve proje çalışma grubu toplantısına davet
edilmiştir.

İş Dünyası ve İnsan Hakları Odağında Çocuk İşçiliği ile Mücadele
9-10 Haziran tarihlerinde Kalkınma Atölyesi-UNİCEF işbirliği ile Adana’da İş Dünyası
ve İnsan Hakları Odağında Çocuk İşçiliği ile Mücadele Meydan Toplantısı
gerçekleştirildi. 1.5 gün süren toplantıya kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katılım sağladı. 
Bu toplantıda çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Balsu olarak yapmış olduğumuz
İyi Sosyal Uygulamaların aktarımını gerçekleştirdik.

İş dünyasında ve üretim süreçlerinde insan haklarının korunması ve çocuk işçiliğiyle
mücadele için özel sektör işbirliği ve proaktif yaklaşımı çok önemlidir; bu toplantıyla
sürece katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Ayrıca toplantıda iş dünyası ve insan hakları çerçevesinde çocuk işçiliğiyle
mücadeleye yönelik değişen hukuki çerçeve, kurumların rol/sorumluluk alanları
hakkında bilgilendirme sağlandı. 



Balsu Alım Merkezleri - Dükkanlar

Fındığa kaynağında erişmeyi, yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları ile tam
izlenebilirliği hedefleyen Balsu; Ordu, Samsun, Bartın, Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli
il lerinde konumlu satın alma ofisleri aracılığıyla da kabuklu fındık alımını
yürütmektedir.
Fındık Alım Merkezi'nin olduğu bölgelerde kamu kurum ziyaretleri gerçekleştiren
Balsu, bu sene Ordu’nun İkizce ilçesinde faaliyetlerine başladı. İlçe Kaymakamı,
Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, Tarım Müdürlüğü ziyaret
edilerek alım merkezinde yapılacak olan faaliyetler ve sürdürülebilirlik çalışmaları
aktarıldı.

Rainforest Programı Liderlik Buluşması 

Balsu olarak, 7 Haziran'da Rainforest Alliance Türkiye ekibi ile Rainforest Alliance
Liderlik Takımı üyeleri ve Bölge Direktörleri ile buluştuk. 
Sektör temsilcisi olarak katıldığımız bu toplantıda, Rainforest Alliance sertifikasyon
ile ilgili sektörel güncellemeler, sertifikasyonunun işimize katkıları ve alandaki etkisi
üzerine tartışma fırsatı bulduk. 
Toplantıda 2022 – 2023 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarının ileriye taşınması ve
sertifikasyon sistemlerinin güçlendirilmesi için dijitalleşme adımlarının önemli ve
öncelikli olduğunu aktardık.



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü’nün
düzenlediği “Sürdürülebilir Fındık Tarımında İklim Değişikliğinin Rolü” çalıştayına
ulusal ve uluslararası üniversiteler, ziraat mühendisleri, sektör temsilcileri ve
üreticiler katılım gösterdi. 

Sürdürülebilir Fındık Tarımında İklim Değişikliğinin Rolü 

İki gün süren çalıştayın ilk gününde sıcaklık artışının ve diğer değişen iklim
koşullarının fındık bitkisinin gelişimine etkileri ve çözüm önerileri üzerinde
duruldu. Çalıştayda üzerinde en çok durulan başlıklar, fındığın artan sulama
ihtiyacı ve değişen iklim koşullarına dayanıklı fındık çeşitleri geliştirilmesi oldu.

Çalıştayın ikinci gününde Giresun Gürköy Köyünde bir fındık bahçesine ziyaret
gerçekleştirildi. Arazi sahibinin bahçe uygulamaları ve sonuçları irdelenirken,
öneriler geliştirildi. Aynı zamanda bahçede hastalık ve zararlı araştırılması yapılarak
iklimin hastalık ve zararlı üzerindeki etkileri de konuşuldu.


