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Malumunuz olduğu üzere; fındık, bizler için milli niteliğe sahip önemli bir kıymettir.
Bizler fındığı sadece bir emtia olarak görmüyoruz. Fındık sosyal ve kültürel hayatımıza
da etki eden/yön veren ve kent/bölge algısını yöneten bir olgudur. Bu kadar güçlü bir
olgu karşısında, en küçük bir sorun söz konusu olduğunda elbette mübalağa
müdahalemiz olacaktır/olmuştur.
1964 yılından bu yana bir şekilde devlet desteği gören fındık üreticisi için en son destek
modeli olan “Alan Bazlı Gelir Desteği” uygulaması 31.12.2014 tarihi itibariyle sona
erecektir.
Tarım ürünlerinde “arz elastikiyeti” sıfırdır. Yani, bir tarım ürününün fiyatındaki artış
ya da düşüşler, arz miktarını artırmak ya da düşürmek gibi bir etki yaratmamaktadır.
Bu durum fındıkta daha da belirgindir. Fındık fiyatlarının yükselmesi, tüm fındık
üreticilerinin arz miktarlarını artırabilmeleri ya da aksi durumda düşürebilmeleri gibi
bir olanak sunmamaktadır. Arzı belirleyen büyük oranda doğal şartlardır. Arz
elastikiyeti sıfır olan bir ürünle geçinen büyük bir kesimin refah seviyesinin optimize
edilmesi adına “devlet desteği” şeklinde makroekonomik tercihlere ihtiyaç vardır.
Fındık sektöründeki en yoğun kesim hiç şüphe yok ki üreticidir. Çiftçi Kayıt
Sistemi(ÇKS)’ne kayıtlı yaklaşık 400 bin fındık üreticisi aileden bahsedilmektedir. Her
ailenin ortalama 4 kişiden oluştuğu farz edilirse sadece 2 milyon insanın geçim kalemi ve
refahı söz konusudur.
Fındık üretilecek ki, tüccar, sanayici ve ihracatçı da ticari faaliyette bulunacak ve
kazanacak. Ticari kazanç olacak ki, ülke kazanacak ve ülke kazanacak ki, büyüme ve
kalkınma gerçekleşecek!
Bu anlayış içerisinde; Ordu Ticaret Borsası, ilimizdeki Ziraat Odaları ve Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliğiyle konu üzerine toplantılar yapılıp, ortak eylem planı
ortaya koyuldu. Zaman kaybetmeden, olayın vahametini izah eden bir rapor kaleme
alınıp; Ordu Ticaret Borsası, Ordu İli Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı,
Gürgentepe Ziraat Odası ve Çaybaşı Ziraat Odası’ndan müteşekkil bir heyetle
Ankara’ya gidildi.
Ankara’da ilimiz milletvekillerinin destek ve himayeleriyle, Başbakan Yardımcısı
hemşerimiz sayın Numan KURTULMUŞ’a, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın M.Mehdi EKER, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’ye söz
konusu raporlarımızı ulaştırırken, üretici kesimin en büyük ve yasal temsilcisi olan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi BAYRAKTAR’a da, detaylı
bilgilendirme ve sunum yapılmıştır.
Söz konusu raporun tam metni ekte sunulmuş olup; özetle;
“Tarımsal üretim deseninde, üretim ve ticaretinde lider olunan bir ürünün kaderine terk
edilmesi ve o ürünü üretenlere devlet desteğinin/teşvikinin olmaması düşünülemez. Bu algı
içerisinde; fındık üreticilerine yönelik mevcut Alan Bazlı Gelir Desteği’ nin devamının ve
gelecek yıllar için de süreklilik ve sürdürülebilirlik arz eden bir destekleme modelinin
belirlenmesi artık elzemdir.”
Görüşü savunulmuştur.
Süreç, başta milletvekillerimiz olmak üzere, bu faaliyeti başlatan kurum ve kuruluşlar
tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

ORDU TİCARET BORSASI
ORDU İLİ ZİRAAT ODALARI
ORDU ESNAF VE SANATKÂRLARI ODALARI BİRLİĞİ
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FINDIK ÜRETİCİLERE ÖDENMEKTE OLAN ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ’NİN
SON YILINDAYIZ
Fındık üreticilerinin desteklenmesine yönelik olarak 2009 yılından beri
uygulanmakta olan “Alan Bazlı Gelir Desteği” (ABGD) 2014 yılı sonu itibariyle sona
ermektedir.1964 yılından bu yana devlet tarafından desteklenmekte olan fındık üreticisi,
ilk defa desteksiz kalmış olacaktır.
2014 mahsulü fındık sezonunda, don hasarına bağlı büyük ürün kaybı yaşandı.
Bunun yanında fındık bahçeleri de zarar görmüştür/görmeye devam etmektedir. Tüm
bu kötü gelişmeler üreticilerimizi mali yönden olumsuz etkilerken, ABGD’nin de
kaldırılacak olması, yaşanan/yaşanacak sıkıntıları katlayarak artıracaktır.
Fındık, Hopa’dan başlayıp İstanbul sınırına kadar yoğun olarak üretilmekte olan
ve ülke genelinde 49 farklı ilde üretilebilme özelliğine sahip kıymetli bir üründür.
Fındığa sadece bir tarımsal ürün vasfı yüklemek ve fındık üreticisini de klasik üretici
formatında görmek eksik bir bakış açısıdır.
Fındık bahçeleri Karadeniz’in sarp ve dik yamaçlarında, sığ toprak yapısını
koruyan, erozyonla yok olmasını engelleyen ve bu haliyle vatan topraklarını bekleyen
birer nefer gibidir. Fındık üreticisiyse, Karadeniz’in yüksek, ıssız köylerinde, birbirine
uzak
hanelerde
adeta
birer
sınır
karakolu
gibi
bu
bahçeleri
korumakta/kollamakta/bakmakta ve bu bahçelerden dünyanın en kaliteli ürününü en
çok yetiştirmekte, ekonomiye kazandırmaktadır.
Fındık üreticisinin fındık üretimine devam etmesinin sağlanması sadece
ekonomik bir gereklilik değil, sosyo-kültürel bir gerekliliktir de. Fındık, bu bölge
insanının günlük hayatında vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Türküler fındık üzerinedir.
Düğünler, nişanlar, sünnetler gibi mürvet görülecek günler hep fındık hasadı sonrası
için planlanır. “Fındıktan Önce” ve “Fındıktan Sonra” diye iki temel zaman dilimine
ayrılmıştır fındık üreticilerinin hayatı. Fındık hasat edilip de, ilk partiler pazara
indirilince ve emeğin karşılığı para alınınca, kentlerin ekonomisine de cansuyu yürür.
”Erkek Ayı” dır “Eylül” ün adı, cebi dolu, alnı açık, gönlü rahat ve huzur içinde sokağa
çıkmanın adıdır Eylül ayı.

Fındık, daldaki umut, harmandaki bereket, sofradaki afiyet, hanedeki huzurdur!
Daha çok ihracat geliri elde edilsin diyerek 1964 yılında “Taban Fiyat Garantili
Destekleme Alımı” şeklindeki klasik destekleme modeli kapsamına alınan fındıktan,
zaman içinde yaklaşık 2 milyar dolar kılçıksız kazanç elde edebilir hale geldik. Bu gün
Türkiye, ne kadar üretirse üretsin satabilecek ve iç piyasada tüketebilecek bir noktaya
gelmiştir. İşte tam bu noktada daha güçlü ve kararlı bir üreticiye ihtiyaç vardır. Daha
güçlü ve kararlı bir üretici de ancak devlet destekleriyle yaratılabilecektir.
Fındık üreticisine yapılan desteklemelerin hazineye yük olarak görülmemesi
gerekir, Türkiye, bu üründen kat ve kat fazla kazanabilecek potansiyele sahiptir. Bu
potansiyel verimlilik ve kaliteyle taçlandırılmalıdır. Daha kaliteli ve yüksek verimde
ürün elde etmek, daha bilinçli üretici profili demektir. Daha güçlü üretici profiliyse
üreticinin desteklenmesini gerekli kılmaktadır.
Tarımsal üretim deseninde, üretim ve ticaretinde lider olunan bir ürünün
kaderine terk edilmesi ve o ürünü üretenlere devlet desteğinin/teşvikinin olmaması
düşünülemez. Bu algı içerisinde; fındık üreticilerine yönelik mevcut Alan Bazlı Gelir
Desteği’ nin devamının ve gelecek yıllar için de süreklilik ve sürdürülebilirlik arz eden
bir destekleme modelinin belirlenmesi artık elzemdir.
Bu gün, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 400 bin fındık üreticisi aile
söz konusudur. Bu rakama, tüccar, sanayici ve ihracatçı sayısı da eklendiğinde sektörün
büyüklüğü hakkında bir fikir de edinilmiş olunacaktır. Fındık sektörünün ayakta
durması, her zaman ve çok kazanması öncelikle “ürünün var olması” şartına bağlıdır.
İstenilen kalite ve miktarda ürünün var olması, üreticinin var olmasına ve var olan
üreticinin daha kaliteli ve çok üretme motivasyonuna sahip olmasına bağlıdır. İşte bu
vasıflara sahip üretici “yok” ise, üretim de “yok” demektir. Üretimin olmaması bir
domino etkisiyle sektörün tamamına kaos ve kriz olarak sirayet edecektir. Bu kadar
büyük bir coğrafyada bu kadar kalabalık bir sektörde meydana gelecek krizin
makroekonomik etkileri olacağı da malumdur.
Fındık üretim alanlarının ve sektörün büyüklüğü, fındık ürününün ekonomik
değeri dikkate alınarak(Tarımsal ürünler ihracatının %10,2’sini fındık oluşturmaktadır)
fındık üreticilerine yönelik devlet desteğinden vazgeçilmemelidir. Fındık sektörünün
serbest piyasa işleyişine bırakılmış olması/bırakılması vizyonu, üretici desteklerinin de
ortadan kaldırılması şekline dönüşmemeli, mevcut destek anlayışına ek olarak verimlilik
ve kaliteye direkt etki edecek, üretici bilincini geliştirip, modern üretim yöntemlerini
örgütleyecek yeni desteklerin ve teşviklerin de uygulanmasının yolları
aranmalı/konuşulmalıdır.
Türkiye, fındık başta olmak üzere, üretim ve ticaretinde lider olduğu ürünlerine
yönelik desteklemelerden imtina etmek yerine, bilimsel esaslarla bu desteklere devam
etmek durumundadır.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
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