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Hasat Sonrası Uygulamalı Çiftçi Eğitimleri

 

Düzce, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Samsun, Ordu, Giresun illerinde hasat sonrası
uygulamalar kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle 900 fındık çiftçisine ulaştık.

Eğitimlerimizde çiftçilere 'budama makası' hediye ederek uygulamalı uç budaması
gerçekleştirdik. 

• Sertifikasyon
• İzlenebilirlik
• Kompost yapımı
• Toprak analizi
• Organik toprak düzenleyici
• Kış gübresi uygulamaları
• Budama
• Kimyasal atık yönetimi
• Kış hastalıkları ve zararlıları
• İyi sosyal uygulamalar 
• İş sağlığı ve güvenliği

Eğitim başlıklarımız: 

Eğitim sonunda her çiftçiye kişisel
koruyucu ekipman dağıtıldı. Ayrıca
'çiftçi koçluğu' programımız
doğrultusunda çiftçilere birebir destek
sağladık ve talepleri doğrultusunda
bahçelerini ziyaret ettik.



Fındık Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyonu

Türkiye’de özel sektör ve bakanlık
ortaklığında hayata geçirilen, fındıkta tek
iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu olan
“geleceğimiz için tarım, fındığın geleceği
için iyi tarım"  projesi malzeme ve ekipman
dağıtım töreni kamu, yerel yönetim ve
Balsu’nun katılımıyla Zonguldak’ta
gerçekleşti.

Sakarya Hendek’te Fındık Çalıştayı

Balsu ve Hendek Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde 3. Kez
sürdürülebilir fındık yetiştiriciliğinde
verim ve kalitenin arttırılması eğitim
programı gerçekleştirildi. 

Çalıştaya, Düzce Üniversitesi Fındık
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarım
Sigortaları Havuz İşletmesi (Tarsim)
konuşmacı olarak katılım sağladı.

Çiftçiler tek dal fındık yetiştiriciliği,
iklimsel değişikliklerin fındık tarımına
etkisi, tozlayıcı fındık çeşitlerinin
önemi, tarım sigortaları ve Balsu
sürdürülebilir tarım programı hakkında
bilgilendirildi.

Program sırasında söz alan çiftçiler tek dal fındık yetiştiriciliğin fidan maliyeti, bahçe
tesis maliyeti, tam verime geçiş süresi, hastalık ve zararlılara dayanıklılık durumu,
ocak sistemine göre avantaj ve dezavantajları ile ilgili sorular sordular.



Tedarik Zincirinde Çocuk İşçiliğiyle Mücadeleye Yönelik Ticari Yaklaşım
Hollanda Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği
“Tedarik zincirinde çocuk işçiliğiyle
mücadeleye yönelik ticari yaklaşım” başlıklı
seminerde 'bölge tabanlı yaklaşım' ara
oturumunda konuşmacı olarak yer aldık.

FBK (Fund against Child Labour) fonuyla
hayata geçirdiğimiz çocuk işçiliği ile mücadele
projesi ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık.

Alan temelli yaklaşım kavramına ilişkin girişin ardından Balsu, Ferizli Sakarya'da
yürütülen “Sürdürülebilir Fındık Köyleri” adlı çocuk işçiliğini önleme projesinin
izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamaları, zorlukları, dersleri ve fırsatları
katılımcılarla paylaştı.

Fındık Bahane 2022 Çocuk Koruma Programı

2014 yılından bu yana hiç ara vermeden hayata geçirdiğimiz yaz okulu modeline,
2020 yılı itibarıyla gezici atölye modelini de ekledik. Güvenli alanlarda uygulanan
eğitim içerikleriyle çocukların akademik başarılarını, kişisel ve sosyal becerilerini
geliştiriyoruz. Ayrıca, beslenme ve sportif faaliyetlerle sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını ve fiziksel gelişimlerini destekliyoruz. 

Balsu, mevsimlik gezici tarım işçisi aileler
fındık hasadında çalışırken çocuklara
güvenli alanlar sağlamak için 2014 yılından
bu yana Genç Hayat Vakfı, uluslararası
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel
yönetim ve ilgili bakanlıklarla iş birliği
yapıyor.

Genç Hayat Vakfı iş birliği ile 2022 fındık
hasat döneminde toplamda 3.375 çocuk
tespit edilmiş, 5 il ve 20 farklı ilçede 2.712
çocuk, yaz okulu ve yerinde eğitim
modeliyle çocuk koruma programımıza dahil
edilmiştir.

Hasat dönemi tespiti yapılan 500 mevsimlik gezici tarım işçisi çocuğun, örgün eğitime
devam durumu orijin illerinde Mayıs 2023’e kadar izlenecek ve gerekli yönlendirmeler
yapılacaktır. Balsu, 2014 yılından bu yana 7.572 çocuğa yerinde müdahale yöntemi
ile ulaşıp fındık bahçelerinden çekerek yaz okulları ve atölye çalışmaları ile
buluşturmuştur.


