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Fındık sektöründe son günlerde öne çıkan tartışma konuları “Don Afeti” ve “Yeni Sezon
Rekoltesi” olmuştur.
29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde yaşanan kar yağışı ve akabindeki don olayı ardından
yeni mahsul fındık ürünü büyük oranda zarar görmüştür. Ziraat Odaları’nın don zararı
hususunda bir çalışması ya da öngörüsü olsa da, resmi makamlarca, resmi veriler henüz
ortaya konulmuş değil.
Bu süreçte borsamızın başı çektiği “Ordu İli Yerel Sivil Diyaloğu” adı altında 19 Sivil
Toplum Örgütünce yürütülen çalışmalarla, ortak akıl ekseninde, durum tespiti yapılmış,
çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Tüm bunlar bir rapor haline getirilmiş, Türkiye
Odalar Ve Borsalar Birliği’nin de desteği alınarak, yerel, idari ve merkezi yelpazede yer
alan her kesime bu rapor ulaştırılmıştır.
Tüm bu çalışmalarımızın ve çabalarımızın her aşaması basın aracılığı ile kamuoyunun
dikkatine sunulmuştu.
Bu defa, 2014 mahsul yılının fındık rekoltesi üzerine konuşulmaya, fikirler ortaya
konulmaya başlanmıştır.
INC (Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi) her yıl Mayıs ayının
sonlarında, dünyanın farklı ülkelerinde bir araya gelerek, konseyin çalışma alanına
giren ürünleri birçok boyutuyla masaya yatırır. Bu boyutlardan biri de rekoltedir.
Esasına bakılacak olursa; INC’ nin bu tahmini ve çalışma şekli, yeni ya da ilk değildir.
INC’ nin açıklamalarını da, Ziraat Odalarının ya da ilgili diğer kurumların
açıklamaları gibi bir kanaatten ibaret görmekteyiz. Bizler için kayıtlara geçmesi
gereken veriler resmi olan verilerdir ve resmi verilerin altında devletin mührü
olmalıdır.
Fındıkta sağlıklı bir rekolte tahmini için haziran sonu ve temmuz başı gibi çotanak
sayımı yapılması gerektiği bilimsel bir gerçektir. Bu bile bazen yanıltıcı olabilmektedir.
Yaz kuraklığı tahmin edilen rekolteyi olumsuz etkileyebilmektedir.
Ticaret Borsalarının fındık rekoltesi tahmin etmek ve bu tahminlerini kamuoyuna
deklere etmek gibi bir görev tanımları yoktur. Ticaret Borsalarının kuruluş ve
işleyişlerini düzenleyen 5174 Sayılı kanunda Ticaret Borsalarının görevleri alenen
sıralanmıştır.

Kaldı ki; resmi rekolte çalışması 2006 yılından bu yana Gıda tarım Ve Hayvancılık
Bakanlığı uhdesindedir. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüklerince oluşturulan bir
“Rekolte Tespit Komisyonu “ haziran ayı sonuna doğru çalışmalarını yapar ve
bulgularını bir tutanakla zabıt altına alıp ilan eder. Bu komisyonda Ticaret Borsaları,
Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, İhracatçılar Birliği, Fiskobirlik, Fındık
Araştırma İstasyonu gibi birçok kurum ve kuruluşun temsilcisi yer almaktadır. İşin
ilginç yanı; tüm bu kuruluşların temsilcileri, o tutanağa imza atarken, öncesinde ve
sonrasında farklı rekolte öngörülerinde bulunuyor olmalarıdır.
Bir diğer önemli konuysa; 2013 sezonuyla birlikte her yıl ocak ayında, Gıda Tarım Ve
Hayvancılık Müdürlüklerince yapılmakta olan “Karanfil Sayımı” nın artık
yapılmayacak olmasıdır.
2006 yılından bu zamana kadar, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı uhdesinde
gerçekleştirilen rekolte tespit çalışmalarının bizdeki manası ve karşılığı şudur; bu
çalışmalar neticesinde ortaya konulan rakamalar resmi niteliktedir. Bir komisyon
marifetiyle ortaya konulduğu için de, en azından şeklen, mutabakata dayalıdır.
Ordu Ticaret Borsası, fındık sektöründeki en büyük ve köklü borsadır. Büyük ve köklü
yapımızın farkında olarak sorumlu davranmak durumundayız. Bizler, yaşanmakta olan
polemiklerin içinde yer almadık, almak niyetinde de değiliz. Rekolte tahmininde
bulunmak ya da bu yönde bir çalışma yapmak bizim görev ve sorumluluğumuzda
değildir. Her kurumun kendisine tevdi edilen işleri yapması gerektiğine inanıyoruz.
An itibariyle resmi rekolte ortaya konulmuş değildir. Resmi rekolte çalışmaları için de
henüz çok erkendir. Geçmiş sezonlarda nasıl olduysa bu sezonda da, zamanı geldiğinde,
usulü dairesinde rekolte tespit çalışmaları yapılacaktır. Bunun dışında açıklanan
rekolteler resmi mahiyette olmayıp tamamen bir öngörü, bir fikir beyanıdır. Ve bizlerin,
hiç kimseyi, öngörü ve fikirlerinden dolayı eleştirmek, yermek ya da hakaret etmek gibi
bir tavrı olamaz.

