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 ÜRETİM

Dünya fındık üretiminin büyük bölümünü Türkiye yapmaktadır. Resmi 
rakamlara göre, yaklaşık 650 bin hektar olarak gösterilen Türkiye’nin üretim 
alanları, gerçekte 730 bin hektar civarındadır. Türkiye’den sonra sırasıyla İtalya, 
İspanya ve ABD başta olmak üzere diğer ülkelerde yaklaşık 230 bin hektar 
alanda fındık üretimi yapılmaktadır.

Türkiye, üretim alanındaki büyüklüğünü, üretim miktarında da elinde 
bulundurmaktadır. Bazı yıllar azalma, bazı yıllar artış gösteren fındık üretimi, son 
10 yılın ortalaması alındığında, 600-650 bin ton kabuklu civarında 
gerçekleşmektedir. Diğer ülkelerinkilerle birlikte Dünya üretimi fındıkta 900 bin 
ton civarına ulaşmaktadır.

Üretim alanı bakımından büyüklüğü elinde bulunduran ülkemizde her 
alanda olduğu gibi verim diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. ABD’de bir  
dekardan 225 kg fındık alınırken, bu rakam İtalya’da 155 kg’dir. Türkiye’nin 
dekarda verimi ise ortalama 100 kg civarındadır. Doğu Karadeniz’in bazı 
kesimlerinde ise 60-70 kg’a kadar da düşmektedir.

Fındık üretimi, özellikle bazı dönemlerde uygulanan çıkarcı ve popülist 
politikalarla çok büyük bir yanlışın içine itilmiştir. Ünye’nin batısına hiç gitmemesi 
gereken fındık, diğer tarım ürünlerinin ihmali,daha az çaba gerektiren fındığa 
yüksek fiyatların verilmesiyle yılda 2-3 ürün alınabilecek verimli ovaları adeta 
işgal etmiştir. Her türlü sebzenin dışında, mısır, ayçiçeği ve soya gibi tarımsal 
sanayi için gerekli olan ürünlerin yetiştiği ovalar yılda bir kez toplanan fındıkla 
kaplanmış ve üretim fazlalığı meydana gelmiştir. Fındıkta meydana gelen üretim 
fazlalığı arz-talep dengesini bozarken, Türkiye, mısır, ayçiçeği ve soya gibi 
ürünlerde dışardan ham yağ ithal etmek ve bunlara da yılda yaklaşık 1,5 milyar 
dolar ödemek durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Türkiye’de fındık geleneksel üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz’deki Ordu, 
Giresun ve Trabzon illerinin çok dışına çıkmış, özellikle Samsun ile Batı’da Düzce, 
Sakarya ve Bolu’ya yayılmıştır. Bugün 33 ilde fındık tarımı yapıldığı bilinmektedir. 
Ancak ekonomik anlamda üretim ise 13 ilde gerçekleştirilmektedir.

25 yıl önce 405 bin hektar olan üretim alanı, bugün 730 bin hektarı 
aşmıştır. Bu alanlarda yaklaşık 500 bin üretici fındık üretmektedir. Üretici, tüccar, 
fabrikacı ve ihracatçıları baz alarak bir hesap yapılacak olursa, fındık tarımı direk 
ve endirek olarak 5 milyon kişiyi ilgilendirmektedir.



EN BÜYÜK TARIMSAL İHRAÇ ÜRÜNÜMÜZ

Dünya üretiminin büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, aynı oranda 
da ticaretini yapmaktadır. Dünya fındık ihracatının son yıllardaki gelişmelerle 
birlikte yaklaşık yüzde 75’inini Türkiye yapmaktadır.

Türkiye,  1783’den beri dünyaya fındık ihraç etmekte ve bu ürünü her 
kıtada insanlara yedirmektedir.  Türkiye, bugün en fazla fındığı İtalya, Almanya 
başta olmak üzere AB ülkelerine satmaktadır. Fındık sattığımız 90’ı aşkın ülke 
arasında Çin, Libya, Kanarya Adaları, Kolombiya, ABD, Panama, Özbekistan, 
Mısır, Kostarika, Pakistan, Japonya, Estonya, Kanada, Kazakistan ve Avustralya  
gibi dünyanın dört bir yanındakiler yer almaktadır.

Fındık çeyrek asır önce genel ihracatımız içinde yüzde 20’nin üzerinde bir 
paya sahipken, son 5 yıl ortalamasına göre, yılda 500 bin tonu aşkın kabuklu  
ihracatı ve bundan sağlanan  1-1,5 milyar dolarlık dövizle  yaklaşık yüzde 2 
seviyelerine kadar inmiştir. Buna rağmen, tarım ürünlerinde ilk sıradaki yerini 
korumaktadır. Fındık hiçbir dış girdi almadan ihraç edilerek ülkemize döviz 
kazandırmaktadır. 

                  SEKTÖRÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DURUM

Türkiye, Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 75’lik kısmını 
gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de resmi kayıtlara göre 650 bin hektar olarak görülen fındık 
alanları, gerçekte 730 bin hektarın üzerinde bulunmaktadır.

Karadeniz sahil şeridinde illerde bini aşkın üretici fındık üretmektedir.

Üretimden ihraç aşamasına kadar sektör yaklaşık 5 milyon kişiyi direk 
veya endirek olarak ilgilendirmektedir.

Uygulanan yanlış ve popülist politikalar nedeniyle fındık geleneksel üretim bölgesi 
olan Ordu, Giresun ve Trabzon dışına da taşmış, Çarşamba, Terme, Bafra, 
Adapazarı ve Düzce ovalarına da ekilmiştir. Böylelikle arz fazlası meydana gelmiş, 
üretim-tüketim dengesi bozulmuştur.

Yılda 2-3 ürün alınabilecek verimli taban arazilere fındık dikilmesi 
nedeniyle, Türkiye başta mısır ve ayçiçeği olmak üzere bir çok tarım 
ürününde ham yağ ihtiyacını dışarıdan sağlamak zorunda kalmıştır. 
Bunun takriben değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar civarındadır.

Türkiye’nin yıllık fındık üretimi yıllara göre değişmekle birlikte son yılların 
ortalaması alındığında bu 600-650 bin tona tekabül etmektedir. 2004’de olduğu 
gibi anormal şartlarda bu miktar 350-400 bin tona kadar inebilmektedir.



Türkiye’nin fındık ihracatı yıllara göre 200 ile 260 bin ton iç arasında 
değişmektedir.
 
Türkiye, 90’a yakın ülkeye fındık ihraç etmektedir. İhracatın büyük bölümü 
Avrupa ülkelerine yapılmakta ve ilk sırayı da Almanya almaktadır.

Türkiye, en büyük fındık üreticisi olmakla birlikte, tüketimde o kadar 
başarılı değildir. 5 yıl öncesinde yıllık 50-60 bin ton kabuklu civarında 
olan fındık tüketimimiz, son yıllarda 80-90 bin tona kadarda 
yükselmiştir. 

1938 yılında kurulan ve fındıkta yıllarca tek otorite durumunda olan Fiskobirlik, 
yıllarca kuruluş amaçları dışında siyasetçiler tarafından kullanılmış ve popülist 
politikaların izlenmesine aracı olmuştur. Tarım Birliklerinin yeniden 
yapılandırılması nedeniyle son yıllarda belirli bir düzelme gösteren kuruluş, 
tamamen kendi kuruluş amaçlarına yönelmeye başlamıştır. 2005 yılından itibaren 
ise tamamen kooperatif mantığıyla yönetilmeye başlanmış iken,  geleceği iyi 
tahlil edemeyen yöneticiler yüzünden yeniden bir çıkmazın içine düşürülmüştür.

SORUNLAR

1- Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda 
    da mevcut durum ile ilgili sağlıklı veriler bulunmamaktadır. En önemli    
    tarımsal ihraç ürünümüz olan fındıkta, üretim alanları, üretici sayısı ve  
    verim miktarları ile üreticinin yapısı hakkında elde sağlıklı bilgiler 
   bulunmaması  nedeniyle sorunların çözümü için kalıcı projelerde  
    üretilememektedir.

2- Üretim alanlarının artması, özellikle de taban arazilerin tek ürüne dayalı hale  
    getirilmesi nedeniyle arz fazlasına bağlı sorunlar kalıcılığını korumaktadır.

3- Fiskobirlik hala fındığın problemlerini kooperatifçilik mantığıyla       
    yaklaşma noktasında hatalar yapmakta ve aldığı kararlar sonrasında   
    ortaya çıkan uygulama yanlışlıklarının giderilmesinde yine siyasi 
    otoriteyi kullanmak istemektedir.
 
4- Türkiye ürettiği fındığın tamamını ihraç edebilmek için daha verimli ölçülerde 
     reklam ve tanıtım politikaları izleyememektedir.

5- Fındığın fiyatı tespit edilirken, maliyet hesaplarında yapılan  
    yanlışlıklar piyasayı olumsuz etkilemektedir.

6- Fındık ihracatındaki bürokrasi engelinin giderek azaltılması gerekirken, zaman 
    zaman yanlış müdahaleler yapılmaktadır.

7- Sektörde üreticinin mağduriyetinin önlenmesi noktasında, gelişmiş 
    ülkelerde uygulanan ve ekonominin gereği olan prim sistemi henüz 
    devreye sokulamamıştır.

8- Fındık üretiminin büyük bölümünü yapmamıza rağmen, üretim alanlarında 
    kontrolü sağlayacak politikalarımız bulunmamaktadır.



     ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Türkiye’nin öncelikle fındıkla ilgili veri tabanını en sağlıklı hale getirmesi 
    gerekir. Bunun için uydu sistemlerinden de yararlanılarak fındık alanları ve  
    üretici yapısı belirlenmelidir.

2- Bu tespitin ardından, üretim yapabilmek için yeni dikim alanlarının  
    nereler olacağı belirlenmeli ve bu açılım izne tabii hale getirilmelidir.  
    Mevcut alanlarla ilgili tercih üreticiye bırakılmalıdır. Çeşitli teşvikler  
    uygulanarak üreticinin özellikle taban arazileri tekrar yılda 2-3 ürün 
    alınan çeşitlere açması sağlanmalıdır.

3-  Fındıkta yıllardan beri devlet tarafından Fiskobirlik eliyle uygulanan ve 2000  
     yılından itibaren  kısmen terk edilen destekleme şekli artık ilkel bir hale  
     gelmiştir. Aynı şekil ne yazık ki 2006’dan itibaren de TMO devreye sokularak     
     sürdürülmektedir. 

Üretici direk olarak prim sistemi ile desteklenmelidir. Bunun için eldeki 
verilerin sağlam olması gerekir. Ancak görünen o ki, bu bilgilerin elde edilmesi 
zaman alacaktır. Bu gecikme nedeniyle prim sistemi askıya alınmamalı, 
bugünkü mevcut yapısı içinde çeşitli tedbirler alınarak üreticinin mağdur 
olabileceği, üretimin fazla olduğu yıllarda  kilo başına prim sistemi devreye 
sokulmalıdır. 

     Prim sistemi ile sektör kayıt altına alınacağı için devletin vergi kaybının da  
     önüne geçilecektir.

4- Fiskobirlik’e devlet hiçbir şekilde müdahalede bulunmamalıdır. Birlik,  
    kendi işlevi çerçevesinde sektörde yer almalı ve üretici adına    
    yönetilmelidir. 

5- Türkiye, bugün Fındık Tanıtım Grubu eliyle yapmaya çalıştığı tanıtım ve reklam  
    kampanyasını daha verimli hale getirebilir. Bunun için yeni kaynaklar  
    yaratmak ve bunları özellikle fındık ihracatçılarının da görüşlerini alarak  
    değerlendirmelidir.

6- Yasayla kurulan Ulusal Fındık Konseyi, bugüne kadar sektörle ilgili 
     beklentilere cevap verecek bir yapılanma ve uygulama 
     sergileyememiştir.  
     Sektörde ilgili kuruluşlar ile kamu temsilcileri konseyin yapısı ve 
     çalışmaları ile ilgili eksikleri belirleyip, bunlarla ilgili düzenlemeleri 
     acil olarak yapmalıdırlar.  

7- Yasaları çıkarılan Fındık Borsası ile Lisanslı Depoculuk Sistemi acilen faaliyete  
    geçirilmelidir.

8- Fındıkta araştırma-geliştirme faaliyetlerini en üst düzeye çıkarmalı ve  
    bunun içinde Fındık Araştırma Enstitüsü modernize edilmelidir.

9- Fındık, ülkemizin dünyaya satabildiği en önemli ürün durumundadır. Bu ürün  
    için uluslar arası düzeyde fuarlar düzenlenerek, tanıtıma ağırlık verilmelidir.



10- Tarım Sigortası Sistemi fındıkta yaygınlaştırılmalı. Tarım alanlarının 
       bölünmemesi için çıkarılan kanun, ürün çeşidine göre, 
       miktarsal farklılıklar gösterecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

11-Dünya fındık üretimini kontrol edebilmemiz için, Azerbaycan ve   Gürcistan’da 
üretilen fındığın dahilde işleme rejimi kapsamına alınması ve ithalatının da 
serbest bırakılması yararlı olacaktır.  
      Bundaki amaç, bu 2 ülkedeki üretim alanlarını kontrol altında tutabilmek ve 
muhtemel sanayi tesislerinin kurularak Türkiye ile rekabet yapabilecek  duruma 
getirmemektir.

12- 2006 yılından beri fındık alımı yapan TMO’nun alım sistemindeki 
yanlışlıklar üreticiyi perişan etmektedir. Hatta, alımların büyük bölümü 
üretici karnesi ile belli kişiler tarafından TMO’ya teslim edilen fındıklarla 
gerçekleşmektedir.
Ayrıca TMO’nun fındık satış politikaları da piyasada  istikrarı ortadan 
kaldırmakta, spekülasyonlara neden olmaktadır. Fındığı aldığı fiyatın 
zaman zaman çok altında bile satan TMO’ya yaptırılan bu uygulama, özel 
sektörün haksız rekabet ile karşı karşıya kalmasına ve mağdur olmasına 
sebebiyet vermektedir.

13- 2009 ürünü için devlet fındıkta üreticiden ihracatçıya kadar artık herkesin 
kabul ettiği ve uygulanması gerektiği fikrinde birleştiği prim sistemini devre 
sokmalıdır. Sektörün geleceği ve istikrarı için bu şarttır.
Ancak, devlet milyarlarca dolarlık maliyete rağmen yine TMO eliyle fındık alımı 
yapacak ise, bunun politikalarını da vakit geçirmeden açıklamalıdır. Çünkü 
piyasadaki argümanlar önlerini görebilmeli, spekülatif hareketlerin artık ortadan 
kalkması gerekir. Böyle yapılmaz ise üretici, ihracatçı ve ithalatçı mağdur 
olacaktır. Özellikle fındık pazarının doğru bilgilendirilmesi gerekir ki, fındığın 
geleceği de açık olsun.


