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2022 hasat döneminde Balsu, çocuk koruma etkisini arttırarak 5 ilde (Sakarya, Düzce, Ordu, Samsun
ve Giresun), 16 ilçede, 82 mahallede 20.07.2022 - 15.09.2022 tarihleri arasında çocuk koruma
faaliyetlerinde bulunmuştur. 

Pandemi koşullarını dikkate alarak, mevsimlik gezici tarım işçisi çocuklarını 2021 yılı hasadında
sadece gezici atölye modeli ile yerinde eğitimle destekledik. 2022 hasadında ise yaz okulları da açıp
hibrid bir model uyguladık.

2022 fındık hasadında, In a Nutshell projesi kapsamında 2 ilde 3 yaz okulu açılmıştır ve diğer tüm
illerde yerinde eğitim modeli uygulanarak, çocuklar güvenli alanlarla buluşturulmuş ve çocuk işçiliği
riskinden uzaklaştırılmıştır.

Öte yandan, çocuk işçiliği riski olan, hasat döneminde
düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan çocukların
izleme ve değerlendirmeleri bu sene de orijin illerinde
kış döneminde yürütülecektir. 

Balsu olarak Genç Hayat Vakfı işbirliğinde çocuklara,
mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerine, yerel
otoritelere, öğretmenlere, kadın işçi gruplarına orijin
illerinde de ulaşıyor çocuk koruma programımıza dahil
ediyoruz.



Menüye Bak >

https://www.fairlabor.org/reports/in-a-nutshell/

FLA (Adil Çalışma Derneği) üyesi bir şirket olan Balsu, her yıl FLA standartlarına dayalı olarak
sosyal uygunluğunun ve ilerlemesinin ölçüldüğü bağımsız dış denetimlerden geçmektedir.

2021 hasat döneminde, FLA üyeliğimiz kapsamında 3. taraf denetçiler tarafından Balsu ve Genç
Hayat Vakfı’nın (GHV) iş birliği içinde uyguladığı çocuk işçiliğine karşı izleme ve iyileştirme
programını değerlendirmek için denetim gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Balsu tedarik zincirinde yer
alan Düzce, Sakarya, Ordu ve Samsun illerinde 30 mevsimlik gezici tarım işçisi, 15 çocuk, 14 saha
görevlisi, 6 saha koordinatörü, 4 öğretmen, 3 üretici, 2 tarım iş aracısı ve 4 personel ile
görüşülmüştür.

Balsu Çocuk Koruma Programı Denetim Raporu

2022 yılı içinde yayınlanan FLA raporunda;
Balsu’nun genişleyen çocuk koruma projesinden,
GHV’nin saha çalışmalarından, Covid-19 pandemisi
nedeniyle uygulanan mobil atölye sistemi ile uzak
bölgelerdeki çocuklara ulaşmanın kolaylaştığından
bahsedilmiştir. Rapora aşağıdaki bağlantıdan
ulaşabilirsiniz. 

2022 hasat döneminde de Genç Hayat Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen çocuk koruma programımızın
odak değerlendirmesi için Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri ziyaret edilmiştir. Ziyaretler
kapsamında 2022 kış çalışmalarına katılım sağlayan mevsimlik gezici tarım işçileri, tarım iş aracıları,
ticari gruplar ve kamu kurum temsilcileri ile birebir odak grup görüşmeleri gerçekleştirilip, çocuklar için
oluşturulan güvenli alanlarda değerlendirmeler yapılmıştır. 

2022 hasat döneminde, Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde 34
mevsimlik gezici tarım işçisi, 6 mevsimlik gezici tarım işçiliği döngüsünde olan çocuk, 9 öğretmen, 24
kamu görevlisi, Genç Hayat Vakfı’nda proje kapsamında görev alan 14 saha çalışanı ve mevsimlik
tarım işçiliği döngüsündeki diğer paydaşlar olmak üzere toplam 103 kişi ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.

Bu odak değerlendirmesi kapsamında projenin etkisinin daha net görülmesi adına kasım ayının
2.haftası için Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde saha ziyaretleri planlanmaktadır. Bu saha
ziyaretlerinde proje kapsamındaki faydalanıcı aileler, yaz ve kış çalışmaları kapsamında temas
halinde olunan çocuklar, tarım iş aracısı belgelendirme sürecine alınan tarım iş aracıları ve kamu
kuruluşları ile görüşülecektir.



Geleceğimiz İçin Tarım, Fındığın Geleceği İçin İyi Tarım

Karadeniz Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ve Balsu
ortaklığında gerçekleştirilen Tarım ve Orman
Bakanlığı onaylı “Geleceğimiz için tarım, fındığın
geleceği iyi tarım” projesi faaliyetleri bu ay
itibariyle başlamıştır. 

Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesinde
bulunan Karakavuz ve Başören köylerindeki
fındık çiftçilerinin katılımıyla hayata geçirilen
projenin uygulanmasıyla birlikte fındık üretiminde
geleneksel ve yanlış uygulamaların önüne
geçilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin, Türkiye’de özel sektör ve Bakanlık
ortaklığında hayata geçirilen tek fındıkta iyi tarım
uygulamaları sertifikasyonu olduğunu ifade
etmekten büyük gurur duyuyoruz. 

Proje hakkında görüşlerini aktaran Karadeniz
Ereğli İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın:
“Doğru teknikler kullanılarak, düşük maliyetlerle
yetiştirilen, kayıtlı ve sertifikalı fındığa iç ve dış
pazarda talebin artacağını ön görüyoruz, on yıl
içerisinde bölgenin büyük bölümünde fındık
yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulanmaya
başlanacaktır” dedi. 

Karakavuz ve Başören köylerinde,
sürdürülebilir fındık yetiştiriciliğinde verim ve
kalitenin arttırılması kapsamında yapmış
olduğumuz hasat sonrası uygulamalar
eğitiminde; İyi tarım uygulamaları faaliyetleri,
toprak analizi süreçleri, kompost yapımı,
fındıkta budama ve doğru dikim teknikleri,
hasat sonrası dönemde iyi sosyal
uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği eğitim
modülü aktarımı gerçekleştirilmiştir.

2023 ürününe hazırlanırken proje çiftçilerine ücretsiz toprak analizi desteği sağlanarak toprak
sağlığını iyileştirme ve onarıcı tarım uygulamalarına yönelik ilk adım atılmıştır.


