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29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde yaşanan kar yağışı ve don olayı ardından fındık
ürününün yanması ve fındık bahçelerinin kuruması şeklindeki afet üzerine Ordu
Ticaret Borsası’nın ev sahipliğine, ilimizde bulunan 19 sivil toplum örgütü ve meslek
kuruluşuyla “Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu” olarak bir araya gelindi ve bir dizi ortak alık
toplantısı ardından, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, ilgili makamlara sunulmak
üzere bir rapor kaleme alındı. Söz konusu rapor ve raporun siyasilerimize sunulması
hususunda “Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu” adına teşekkül eden komisyonun çalışmaları
basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.
Hazırlanan raporda, Ordu Yerel Sivil Diyaloğu olarak, merkezi idareden şu taleplerde
bulunulmuştur;


Kent ivedilikle “2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak
Yardımlar Hakkında Kanun” kapsamına alınarak “Doğal Afet” ilan edilmelidir.



5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 17.maddesinde her ne kadar 2090
sayılı kanundan yararlanmanın şartı olarak Tarım Sigortası yaptırmış olmak
hükmedilse de, afetin boyutları, yaratacağı ekonomik ve sosyal yıkım göz önünde
bulundurularak önlem alınmalı, destekler sağlanmalıdır.



2015 yılında ödenecek olan 2014 yılına ait Alan Bazlı Gelir Desteği, 2014 yılında
iki katına çıkartılarak ödenmelidir.



2004 yılından bakiye kalan afet destekleri bu dönemde ödenmelidir.



Üreticilerimiz tarafından bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden
alınan çiftçi kredilerinin ödeme vadesi uzatılmalı, vade farkından doğacak faizler
affedilmeli, yeni kredi imkânları yaratılmalıdır. SGK’ ya olan borçlar
ertelenmeli, mümkünse affedilmelidir.



2014 mahsul yılına ait ürün yok olmuşken gelecek sezona ait üründe de zarar ve
kayıp olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum üreticiyi üretimden ve tarım
arazisinden soğutabilecek güçlü bir olumsuzluktur. İlimizin birim alanda
verimliliği 80 kg gibi bir rakam olup; oldukça düşüktür. Birim alanda düşük
verimlilikte ve yüksek maliyetle üretim yapılmaktadır, bu realiteye bir de
üreticinin ilgisizliği eklenecek olursa kalite ve verimlilik daha da düşecektir.
Üreticiyi, kalite ve verimliliği artıracak şekilde teşvik edecek gübre-ilaç ve mazot
desteklerinin artarak devam etmesinde büyük önem vardır.

Taleplerimizi ihtiva eden raporu ilgili kurum ve kuruluşlara sunarken, süreç; yerel,
idari ve merkezi olmak üzere üçayaklı olarak takip edilmiştir.


Yerel ayakta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey’e bilgi
verilmiş ve destekleri sağlanmıştır.(Yerel ayaktaki çalışmalarımızı yürütürken Ak
Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Fatih Han Ünal Bey de Ordu’ya gelerek
çalışmalarımız hakkında bilgilenip, desteklerini sunmuşlardır)



İdari ayakta Ordu valimiz Sayın Kenan Çiftçi Bey’e bilgi verilip destekleri
sağlanmıştır.



Merkezi ayaktaysa ilimiz milletvekilleri bilgi verilip destekleri sağlanmıştır.

Ak Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Fatih Han Ünal Bey, bu süreci yakından takip
etmişle, bizzat Ordu’ya gelerek Yerel Sivil Diyalog çalışmalarına iştirak etmişler,
Ankara’ya giden heyeti karşılamış, ev sahipliği yapmış ve gerekli randevuları
almışlardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
29-30 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da, Ak Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı, hemşerimiz, Sayın Numan Kurtulmuş Bey’e, Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Bakanı Sayın Mehdi Eker Bey’e rapor sunulup, yaşanan afet bizzat anlatıldı. Rapor,
Sayın Başbakan’a ulaştırılmak üzere ilgili makamlara da takdim edilmiştir.
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker Bey;
-

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.
Biz, Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu olarak süreci bu noktaya kadar taşımış ve takip etmiş
olup; sürecin bundan sonrasının da işbirliği ve mutabakat anlayışıyla takip edileceğini,
gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı hususunu bilgilerinize saygıyla sunarız.

