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Rainforest organizasyonuyla “Fındık ve İklim
Değişikliği Çalışma Grubu” ikinci toplantısı
Boğaziçi Üniversitesi moderatörlüğünde
gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesince ortaya konan 2021-
2050 döneminde Türkiye’deki fındık verimliliği
değişimini öngören modelleme çalışmasına
göre, iklim değişikliğine bağlı verim düşüşü riski
taşıyan başlıca bölgenin Doğu Karadeniz
Bölgesi olduğu saptanmıştır. Çalışmaya göre
Karadeniz genelinde 88 ilçeden 42’sinde fındık
üretiminde azalma gerçekleşecektir.

Modelleme çalışmasının gerçeğe daha yakın
sonuç vermesi için sıcaklık ve yağış değerlerine
ek olarak buharlaşma, nem ve güneşlenme
süresindeki değişimin fındık gelişimine etkisi
dikkate alınmıştır.

Rapora ulaşmak için: https:/ /www.mdpi.com/711364
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Onarıcı Tarım

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

Çalışmalarımızı COVID-19 pandemi
sürecine uyumlu hale getirerek tarım
iş aracılarına ve işçilere 2021 yılında
da destek vermeye devam etmekteyiz.

2019 yılından bu yana model
bahçelerimizde organik fındık yetiştiriciliği
ve onarıcı tarım tekniklerini
deneyimliyoruz.

“Entegre Zararlı Yönetimi” temel adımları
gözetilmeden her yıl bilinçsizce uygulanan
kimyasal gübreler ve tarım ilaçları toprak
sağlığına zarar vermekte, fındığın
sağlıklıgelişimi için risk oluşturmaktadır.

Toprağın bozulan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik dengesinin tekrar kurulabilmesi için
toprak analiz sonucuna göre eksik olan besin
elementlerinin ve organik maddenin gerekli
gübreleme uygulamasıyla toprakla
buluşturulması gerekmektedir.

Toprağın canlı, sağlıklı ve verimli bir toprak
sayılması için organik madde oranının%3’ten
az olmaması gerekiyor. Maalesef ülkemiz
topraklarının %98’inin organik madde oranı ise
%3’ten az.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yerine
getiren “Dayıbaşlarının” işçiler ile üreticiler
arasında sözleşme düzenlenmesi, yapılan
faaliyetlerin İşkur’a raporlanması, işçilerin
çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi
yükümlülükleri bulunmaktadır.

Balsu olarak, kayıtlı istihdamın temelini
oluşturmak adına; fındık tarımında faaliyet
gösteren tüm tarım iş aracılarının, tarımda iş ve
işçi bulma aracı belgesine sahip olması için2017
yılından bu yana eğitim ve belgelendirme desteği
veriyoruz.



Proje Çalışmalarımızdan Örnekler
• Entegre Mücadele Adımları
• Destek ve Şikayet Hattı
• Meteoroloji İstasyonları
• Kameralı Tuzaklar
• Paydaş İşbirliği
• Güvenli Alan / Yaz Okulları
• Çocuk Koruma
• Çalışma Şartları
• Yaşam Koşulları
• Temiz Suya Erişim
• Kişisel Koruyucu Ekipman
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Sağlık Taramaları
• İlkyardım Eğitimleri
• Orijin Çalışmaları
• Güçlü Kadın Güçlü Tarım
• Tarım İş Aracısı Belgelendirme
• Sözleşmeli İstihdam

2021 Yılı Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Balsu’nun sürdürülebilirlik faaliyetleri üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşları
tarafından senelik olarak değerlendirilmektedir.

Balsu olarak 2014 yılında başlattığımız “Balsu Sürdürülebilir Tarım Programı” vasıtasıyla
sahada eğitim odaklı bir gelişim stratejisini fındık üreticileri, fındık işçileri ve ilgili tüm
paydaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz.

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için anahtar noktalar; sosyal ve zirai sürdürülebilirlik,i
izlenebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, tarımsal profesyonellik, çevre koruma politikaları olarak
belirlenmiştir.

Mart ayı itibari ile 2021 yılı hedefleri doğrultusunda çiftçi gruplarını oluşturmaya başladık.


