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29-30-31 Mart 2014 Tarihlerinde yaşanan kar yağışı ve buna bağlı olarak meydana
gelen don nedeniyle 2014 mahsulü fındık ürünümüz ve bahçelerimiz, afet düzeyinde,
yanmak suretiyle hasar görmüştür.
Afetin boyutu hakkındaki rakamsal veriler, ilgili kurumların bilimsel çalışmaları
neticesinde kesin olarak ortaya çıkacak olup; yapılan ilk tespitlerde, ürün hasarının çok
büyük oranlarda olduğu, fındık üretilen iller arasında en büyük hasarın da Ordu’da
olduğu, fındık ocaklarındaki kurumanın da gelecek yıl mahsullerini olumsuz
etkileyeceği kanaatini ortaya çıkarmıştır. Bu genel durum karşısında ilimiz başta olmak
üzere, don afetinden zarar gören diğer üretim bölgelerinin afet kapsamına alınması,
bizlerin nazarında, kaçınılmazdır.
Afetin yaşandığı tarihin hemen ardından, Ordu Ticaret Borsası’nda, “Ordu İli Yerel
Sivil Diyaloğu” yaklaşımıyla, toplam 19 sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri bir
araya gelerek, bir dizi “ortak akıl” toplantısı ardından, durum tespiti yapılıp, kentimiz
menfaatine olacak şekilde hükümet tarafından alınması gereken acil önlemler
hususundaki talepler belirlenmiş ve bir raporla yazılı hale getirilmiştir. Bu talepleri
ihtiva eden rapor, ilimizin valisine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilimiz
milletvekillerine öncelikle takdim edilmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde; Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt
ve Ordu Ziraat Odaları Koordinasyonu Başkanı Arslan Soydan’dan müteşekkil bir
heyetle, AK Parti Ordu Milletvekillerimiz Sayın Fatih Han Ünal Bey’in, Sayın İhsan
Şener Bey’in ve Sayın Mustafa Hamarat Bey’in destekleriyle, bu talepler ve talepleri
ihtiva eden rapor, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Hemşerimiz Sayın Numan Kurtulmuş Bey ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Mehdi Eker’e, ayrıca Sayın Başbakan’a ulaştırılmak üzere ilgili makamlara
takdim edilmiştir.
Sayın Bakan’la yapılan görüşme şu minval üzere seyretmiştir.
-

Ordu ilinin ekonomisinin temelinde fındığın yer aldığı, fındığın gerek üretim
gerekse ticaret ve sanayi sektöründe oldukça mühim olduğu, şayet bir önlem
alınmazsa yaşanan bu afetin üreticiyle sınırlı kalmayıp ticaret ve sanayiye sirayet
ederek domino etkisi yaratacağı ve bu doğal afetin, ekonomik manada yeni
afetler doğuracağı hakkında detaylı bilgi verildi.

-

Yangına, yangının başladığı yerden müdahale etmek gerektiği inancıyla öncelikli
olarak üreticinin desteklenmesi gerektiği belirtilip;



2015 yılında ödenecek olan Alan Bazlı Gelir Desteğinin 2014
yılında ödenmesi,



Çiftçiler tarafından Ziraat Bankası’ndan kullanılan Zirai
Kredilerin ödeme vadesinin uzatılması ve faizsiz-düşük faizli
yeni kredi imkânlarının yaratılması,



Fındık bahçelerinin de zarar görmüş olduğu göz önünde
bulundurularak 2015 yılında sona erecek Alan Bazlı Gelir
Desteğinin uygulama süresinin uzatılması,



Ordu ilinin 2090 sayılı kanun kapsamında afet kapsamına
alınması,

Yönünde talepler dile getirildi.
Talepleri dikkatle dinleyen Sayın Bakan;
-

Türkiye’nin 67 ilinde toplam 19 üründe bu tür bir afet yaşandığını ve Bakanlık
bütçesi dâhilinde bu zararların, destekleme şeklinde, karşılanmasının mümkün
olmadığını,

-

2006 yılında yürürlüğe girmiş olan 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
gereğince, tarım sigortasının yarısı bakanlıkça karşılanmasına ve sigortanın
önemine sürekli vurgu yapılmasına rağmen, Tarım Sigortası yaptırma
noktasında üreticilerimizin istekli davranmadıklarını,

-

2090 sayılı kanun kapsamında afet ilan edilebilmesi için tüm mal varlığının
%40’ının kaybedilmesi gibi bir yasal şart olduğunu,

-

2015 yılında ödenecek olan Alan Bazlı Gelir Desteğinin, bütçe imkânları
dâhilinde erken ödenmesinin mümkün olmadığını, ancak süresinin uzatılması
konusunda bir çalışma yapılabileceğini,

-

Zirai Kredilerin geri ödeme vadelerinin 1 yıl uzatılmasının ve faizsiz ya da düşük
faizli yeni kredi imkânlarının yaratılması üzerine çalışılabileceğini, tüm bu
çalışmaların bile bütçe üzerinde ciddi bir yük olduğunu

İfade ettiler.
“Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu” tarafından ortaya konulan “ortak akıl” toplantıları
sonucunda hazırlanan raporun Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, ilgili
makamlara ulaştırılmasında, komisyonumuza sağladıkları destek ve işbirliklerinden
dolayı; randevularımızı alan, bizlere ev sahipliği yapan ve tüm temaslarımızda bizlere

bizzat iştirak eden Ak Parti Milletvekilimiz Sayın Fatih Han Ünal Bey’e, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker Bey’le görüşmemizde bizlere destek olan Ak
Parti Milletvekilimiz Sayın İhsan Şener Bey’e ve bizden desteklerini esirgemeyen Sayın
Mustafa Hamarat Bey’e, bizlere zaman ayıran ve sorunlarımızı dikkatle dinleyen Ak
Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş Bey’e,
tüm yoğunluğuna rağmen bizlere zaman ayıran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Mehdi Eker Bey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
“Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu” olarak başlattığımız bu çalışmanın takipçisi olduğumuzu
ve ortaya çıkan/çıkacak gelişmelerin kamuoyuyla hemen paylaşılacağını kamuoyunun
dikkatine arz ederiz.

