Ordu Ticaret Borsası proje ofisi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunulan “Examination of Traditionaland
Modern Applications in HazelnutProduction” (Fındık Üretiminde Geleneksel ve
Modern Yöntemlerin İncelenmesi) başlıklı,2016 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2)
Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık projemizin 29.03.2017/Çarşamba Günü Teknik
toplantısı, 30.03.2017/Perşembe Günü açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Açılış toplantısına Ordu Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ziver Kahraman, Ordu Vali
Yardımcısı Ahmet Arık, ODÜ Rektörü Prof.Dr.TarıkYarılgaç, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, , Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu,
Projenin İtalya ve İspanya Ortakları, daire müdürleri, fındık ihracatçıları ve Ordu
Ticaret Borsası üyeleri katılmıştır.
Ordu Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ziver Kahraman açılış töreninde yaptığı
konuşmasında şunları söyledi:

“Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi” ADLI PROJEMİZ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINCA HİBE DESTEĞİ ALMIŞTIR.
Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Ajansa 2016 yılı teklif çağrısı döneminde
“Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri “ kapsamında
sunduğumuz “ Fındık Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi “ adlı
121 bin 980 AVRO bütçeli projemiz kabul edilmiştir.
Projeye ilişkin olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı ile borsamız arasında “Sözleşme”
imzalanmış olup uygulama süresi 2 yıl olarak planlanmıştır.
Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi ve Altınordu Ziraat Odası da proje ortağı olup, İtalya’da bir
üniversite ve İspanya’da da bir tarım araştırma enstitüsü yabancı ortak olacak şekilde; 3
yerli, 2 yabancı ortaklı bu proje ile modern anlamda fındık bahçesi tesisi sağlanırken, iyi
kalitede yüksek verim elde edilecek yöntemler de test edilecektir.
Türkiye, dünya fındık üretiminde ve ticaretinde lider konumdadır ve Ordu, hâlâ en çok fındık
üretilen il kapsamındadır. Üretim, ticari yoğunluk ve potansiyelleri itibariyle “Ordu, fındığın
merkezidir” diye bir iddiada da rahatlıkla bulunabiliriz. Bu kanaatimizin gereği olarak da,
verimlilik ve kalitenin ön planda tutulduğu ve modern tekniklerin uygulandığı fındık üretimini
önemsiyor ve bu proje ile de bunu öne çıkartmanın ilk adımını atmış oluyoruz.
Proje bütçesi olan 121 bin 980 AVRO tamamen hibe olup %40’lık kısmı Hibe Sözleşmesinin
imzalanması ardından hesaba yatacaktır. Proje kapsamında en az 5 dönümlük bir arazide
İtalya ve İspanya’daki örnekler de göz önünde tutularak modern fındık bahçesi tesis edilip bu
bahçede bilimsel üretim metotları denenecektir.
Son sezonlarda yoğun olarak yaşanmakta olan küllenme hastalığı başta olmak üzere,
verimliliğe ve kaliteye olumsuz etki yapan/yapacak tüm zararlılarla, bilimsel yöntemlerle ve
doğal şartların avantajlarını kullanarak en ucuz ve etkin yöntemlerle zirai mücadele
yürütülebilmesini yine bu proje ile ortaya koyacağız. Proje sonunda tesis edilmiş olan fındık
bahçesi “Örnek Bahçe” özelliğine sahip olacağından gerek görselliği ve gerekse uygulama
aşamasındaki deneyimlerden dolayı üreticilerimiz için çok ciddi bir done olacaktır.
18.yüzyılda yaşamış olan İngiliz yazar, şair, sanat ve toplum eleştirmeni John Ruskin’in
dediği gibi “Kalite asla bir tesadüf değildir. Daima akıllı bir gayretin sonucudur.” Hayatın
her alanında olduğu üzere fındık üretiminde de kaliteyi öne çıkartacak, kaliteye önem katacak
akıllı gayretlere ihtiyaç vardır. Kaliteye dayalı verimliliğin artırılması bilinciyle üretim
yapılması, elde edilen ürünün kıymetlendirilmesi noktasında sektörün diğer bileşenlerinde
domino etkisi yaratacaktır ve topyekûn bir kalite hamlesi tetiklenmiş olacaktır.
Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans tarafından hibe almaya layık görülen “Fındık
Üretiminde Modern ve Geleneksel Uygulamaların İncelenmesi” adlı projemiz, “Erasmus+
Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri” kapsamında bakanlığa sunulan 287
proje arasından “İyi Uygulamaların Değişime Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklılar”
başlığı altında kabul edilen 11 projeden biridir. Bu yönüyle ayrıca bir anlam taşımaktadır.

Borsamız Proje Ofisi tarafından, yoğun mesai harcanarak hazırlanan projenin ilimize ve
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz.
Konuşmaların ardından projemizin İtalya ortağı TUSCIA Üniversitesi Temsilcisi
ValerioCiristofori İtalya’da fındık üretimi ve TUSCIA Üniversitesi hakkında, İspanya
ortağımız IRTA temsilcisi MerceRovira, İspanya’da fındık üretimi ve IRTA ile ilgili
bilgiler verdiler.Türkiye proje ortaklarımızdan Ordu Üniversitesi Ziraat fakültesi
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali İslam Türkiye de fındık üretimi hakkındaki
sunumunu gerçekleştirdi.

Söz konusu projede, Türkiye, İtalya ve İspanya arasında stratejik bir işbirliği
oluşturularak yapılan çalışmalar uluslararası boyuta taşınacak ve iyi uygulamaların,
teknoloji ve etkili tarımsal üretim mekanizmalarının çiftçilere indirgenerek paylaşımı
sağlanacaktır. Proje sonunda akademisyenlerin desteği ile, sektöre yenilikçi yaklaşımlar
içeren ve sektörü bir bütün olarak değerlendiren 4 dilde tercüme edilen bir kitap ve beş
dönüm arazi üzerine tesis edilen örnek bir fındık bahçesi oluşturulacaktır.
"Erasmus + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu
ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."
“Funded by the Erasmus + Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

