
 

 

BALSU SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 

PROGRAMI AYLIK BÜLTENİ 
 
 

MAYIS AYI FAALİYETLERİ 

Sayın Üreticimiz, 

Mayıs ayında fındık bahçelerimizde; 

Toprak analiz sonucunuza göre azotlu gübrenin ikinci 

uygulamasını yapabilirsiniz. Dal iz düşümüne toprağa 

karıştırarak uygulayabilirsiniz. 

 
Bitkinin besin ihtiyacını tamamlanması için özelikle iz element 

içerikli yaprak gübrelerini kullanabilirsiniz. Bitkinin meyve 

kalitesinin artması, vejetatif aksam gelişmesi, hastalık zararlı 

direnci kazanması açısından bu dönemlerde yaprak gübrelerini 

uygulayabilirsiniz. 

 

Yabancı ot ve dip sürgünü temizliğini bu dönemde yapabilirsiniz. 

Gübreleme öncesi yapılan bu uygulamalar fındık bitkisinin 

gübreden daha fazla faydalanmasına külleme gibi mantari 

hastalıkların yayılmasının engellenmesine yardımcı olacaktır. 

 
 

Hava sıcaklıkları ve nemin artmasıyla birlikte görülmeye başlanan 

külleme hastalığı ile kültürel mücadele yapıldıktan sonra filizlerde 

ve yapraklarda un serpmiş görüntü oluşmasıyla birlikte hava 

sıcaklığı 25oC’yi bulmadan %1’lik gülleci bulamacı veya bakanlıkça 

ruhsatlı tarım kimyasalı kullanabilirsiniz. 

 

 

Fındıkta görülen zararlılarla doğru ve etkin bir mücadele yapabilmek için zararlı sayımları yapılmalıdır. 

Sayımlar için sabah erken ya da akşamüzeri serin saatler tercih edilmeli, rüzgârlı ya da yağışlı günlerde 

sayım yapılmamalıdır. Sayım yapılacak bahçe 10 dekara kadar olan alandan, bahçeden tesadüfi olarak 

seçilecek 10 ocak içerisindeki 10 dal beyaz çarşaf üzerine silkelenir. Silkeleme sonrası çarşaf üzerine 

düşen zararlılar sayılır ve not edilir. 

Sayımların sonucuna göre mücadele için; 2 adet fındık kurdu, 1 adet yeşil kokarca görülmüşse uygun 

mücadele programı için hazırlık yapılmalı, ikinci çıkışları gözlemleyebilmek için takibe devam edilmelidir. 
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Balsu Sürdürülebilir Tarım Programı Üretici Standartları: 
 

2022 yılında Balsu Sürdürülebilir Tarım Programına dahil 

olmak için bulunduğunuz İl/ İlçe tarım müdürlüklerinden 

güncel ÇKS belgenizi alıp bizlere ulaştırmanız, 

Fındık Yetiştiriciliğinde; iyi tarım uygulamaları, iyi sosyal 

uygulamalar, iş sağlığı ve güvenli, çevre ve uyum, 

izlenebilirlik ve sertifikasyon süreçlerinden oluşan 5 eğitim 

modülümüzün aktarıldığı programa katılım sağlamanız, 

Balsu ziraat mühendisleri ve sosyal hizmet uzmanları ile 

çiftçi ön değerlendirilme  anketini doldurup  iç  tetkik 

süreçlerine dahil olmanız, 

Karşılıklı hak ve yükümlülüklerimizi içeren sözleşmeleri 

imzalamanız, 

Bahçelerinizde kullanmak üzere aldığınız tarım 

kimyasallarını konumlandırabileceğiniz depoları 

oluşturmanız, 

Deponuzu oluştururken; gübre depo zemininin beton,  kapalı, 

serin, ışık alabilen ve havalandırılabilen bir yerde olması ve 

tarım kimyasallarını metal, kilitlenebilir bir dolapta muhafaza 

etmeniz, 

Fındık üretim sezonu boyunca bahçelerde uyguladığınız 

kimyasalların faturalarını saklamanız ve yapılan işlemleri 

kayıt altına almanız, 

Hasat için bahçenize gelen mevsimlik gezici tarım 

işçilerinizin konaklama alanlarının insana yakışır biçime 

getirmeniz ve işçilerin kayıtlarını tutmanız, 

Hasat döneminde sattığınız ürünün mutlaka müstahsili 

tedarikçinizden istemeniz ve saklamanız gerekmektedir. 

Bahçe Ekipmanları Kullanımı 

Bitkiler ihtiyaç duydukları besin elementlerinin büyük bir 

bölümünü kökleriyle alırlar. Bu nedenle bitki ihtiyacının büyük 

bir kısmını topraktan yapılan gübreleme ile karşılar. Gübre 

verildikten sonra mutlaka çapalanarak toprağa 

karıştırılmalıdır. Çapalama esnasında kullanılan çapa 

makinesi ve kimyasal mücadele yöntemlerinde kullanılan 

makinelerin kullanımı esnasında koruyucu ekipmanlarını 

çıkarmadan işlem yapmalıyız ve ekipmanları depoladığımız 

alan mutlaka kilitli kalmalıdır. 
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TARIM İŞ ARACILARININ ROL VE SORUMLULUKLARI 

Fındık üreticileri ve mevsimlik gezici tarım işçileri arasında 

kurulan istihdam ilişkisinin bir diğer aktörü ise tarım iş 

aracılarıdır. 

Peki tarım iş aracılarının üreticilere ve işçilere karşı 

sorumluluklarını biliyor muyuz? 

 

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğine göre; 

Çavuş ve dayıbaşı şeklinde isimlendirdiğimiz tarım iş 

aracıları öncelikle Türkiye İş Kurumundan belge alarak 

izinli bir şekilde aracılık yapmalıdır. 

 
İşçilerin barınma yerlerini, yeme ve yatma durumlarını 

sağlığa ve barınma koşullarına uygun biçimde sağlamak 

için mahalli mülki idare amirliklerine gerekli başvuruları 

yaparak takip etmelidir. 

 
Tarım iş aracıları, üreticiler ve işçiler arasında sözleşme 

imzalanmasını sağlamalı ve bu sözleşmeleri İş-Kur 

Müdürlüğüne teslim etmelidir. 

 
Tarım iş aracıları, yıl içerisinde aracılık yaptığı işveren 

sayısı ve dönem içerisinde aracılık yaptığı işçi sayısının 

belirtildiği tarım aracısı çalışma raporunu İş-Kur 

Müdürlüğüne teslim etmelidir. 

 
Tarım iş aracıları, işçilerden herhangi bir ücret almayıp 

hizmetlerinin karşılığını sadece işverenden isteyebilir. 

 
Tarım iş aracıları, işçilerin konaklama yeri ile işyeri 

arasında uygun araçlarla güvenilir bir şekilde ulaşımının 

sağlanması konusunda işveren ile birlikte doğrudan 

kontrol ve gözetim yapmalıdır. 

 
Tarım iş aracıları, işçilerin günlük ücretlerinin asgari brüt 

ücretin altında olmayacak şekilde ve kararlaştırılan ödeme 

biçimine göre (günlük, haftalık, aylık, parça başına, 

götürü, vs.) işverence her işçinin kendisine ödenmesini 

sağlamalıdır. 
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14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ 

 

Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin 

üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli ziraattır.” sözleriyle, tarım 

sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmiştir. İlimizde tarım ve hayvancılığın 

kalkınması bizim için büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu vesileyle emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen 

her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs 

Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

23 Nisan, 1920 yılında Türk egemenliğinin ilan edildiği gündür. 

1924’te ise bayram olarak kutlanmasına karar verilmiş ve bu gün, 

1929 yılında ilk defa çocuklara armağan edilip Çocuk Bayramı olarak 

kutlanmaya başlamıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nca 23 Nisan

 gününü  de içine  alan hafta   ‘Dünya  Kitap Günü ve 

Kütüphaneler Haftası’ olarak kabul edilmiştir ve her yıl tüm ülkede 

şenlik havasında kutlanmaktadır. Balsu olarak bu özel günde 

Hendek/Akpınar   Mahallesi’nde  çocuklar ile bir   etkinlik 

düzenlenmiştir. Mahallede yer alan kitabevi için öncelikle bir kitap 

toplama kampanyası başlatılmış ve kitaplar toplanmıştır. Etkinlik 

sonunda kitapevinin boyası yapılıp kitaplar raflara yerleştirilmiştir. 

Balsu, tüm çocukların eşit haklardan yararlanabileceği, çocukların 

çalıştırılmadığı,   eğitim  hayatına devam   edip  coşkuyla 

bayramlarının kutlandığı bir dünya için çalışmalarına devam 

edecektir! 

Geleceğin büyükleri olacak tüm değerli çocukların günü kutlu olsun! 


