
       RAPOR

A-FINDIK ÜRETİMİ

Dünya fındık üretiminin büyük bölümü Türkiye’de yapılmaktadır. Resmi rakamlara 
göre, 630 bin hektar olarak gösterilen Türkiye’nin üretim alanları, gerçekte 700 bin 
hektarın üzerindedir. Türkiye’den sonra sırasıyla İtalya, İspanya ve ABD başta olmak 
üzere diğer ülkelerde yaklaşık 210 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- 1 milyon ton civarında 
gerçekleşmektedir.

Üretim alanı bakımından büyüklüğü elinde bulunduran Türkiye’de verim diğer 
ülkelere göre oldukça düşüktür. ABD’de bir dekardan ortalama 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.

                

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi son 10 yılın üretim miktarları üzerinden ortalama 
hesap yapıldığında yıllık üretim 600 bin ton civarına tekabül etmektedir.

YIL          REKOLTE (TON)
2003          450.000 
2004           400.000 
2005           600.000 
2006           750.000 
2007           550.000
2008          900.000         
2009          430.000
2010           500.000 
2011           550.000
2012           730.000
-------------------------
Toplam:   5.860.000

10 yılın ortalaması: 586.000 Ton.



B-FINDIK İHRACATI

Dünya pazarlarında yüzde 75 oranında bir paya sahip olan Türkiye’nin fındık ihracatı 
incelendiğinde 1980’den rekolteye ve fiyatlara bağlı bazı dönemlerdeki iniş çıkışlara 
karşın, istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir.
Bu artış, 31 Ağustos’ta tamamlanan 2012-2013 sezonunda rekor düzeye ulaşarak 
300 bin ton iç (600 bin ton kabuklu) fındığın üzerine kadar çıkmıştır.
Hakeza iç piyasada da tüketilen fındık miktarı istikrarlı bir şekilde artarak 150 bin 
tonlara kadar varmıştır.

TÜRKİYE FINDIK İHRACATI- YIL OLARAK

Yıl Ton-iç Döviz-Dolar
------         --------       --------------- 
2003   220.938        661.871.172 
2004   217.651  1.220.695.000 
2005   209.364  1.928.378.000 
2006   247.186  1.467.017.317 
2007   233.138  1.519.478.325
2008   228.401  1.407.871.663
2009   219.354  1.172.597.746
2010    252.305  1.544.785.708
2011             243.766         1.759.162.313
2012           265.714         1.802.467.907
-------------------------------------------------------
Toplam:   2.337.817       14.484.325.151

                  

Bu tabloya göre  son 10 yılın ihracat ortalaması 233 ton iç (466 bin ton kabuklu) 
fındıktır.

Bugün 100’ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ve izlenen ve izlenecek istikrarlı 
politikalarla her 10 yılda şimdiye kadar 50 bin ton iç artış gösteren fındık ticareti 
önümüzdeki yıllarda daha hızlı bir artış süreci elde edebilecektir. 

C-SORUNLAR 

Fındıkta üretimden başlamak üzere ana başlıklar halinde mevcut sorunlar şöyle 
sıralanabilir:



1-Verim ve kalite düşüklüğü.
   Bunun başlıca sebepleri arasında, özellikle ana üretim bölgesi olarak adlandırılan 
Ordu’nun Ünye ilçesinin doğusunda kalan kısımda fındık alanlarında verim ve kalite 
düşüklüğü had safhaya ulaşmıştır.

20 yıl önce 150 kg nın üzerinde ürün alınabilen bahçelerden son yılların ortalama 
rakamı baz alındığında bunun 70-80 kg’a kadar düştüğü görülmektedir.

                       

2-Fındık üretim alanlarının parçalanması
  Fındıkta üretim alanları aile paylaşımı nedeniyle sürekli küçülmektedir. Bu da 
fındığın geçim kaynağı olmaktan çıkarak, pek de önemsenmeyen ilave bir kazanç 
aracı olarak kabul edilmesine yol açmaktadır.

                         

3-Fındık bahçelerinin yaşlanması ve bakımı
   Doğu Karadeniz’de, örnek olarak Trabzon’da fındık bahçelerinin büyük kısmı 
yaşlanmış ve verimsiz hale gelmiştir. Yarım asrı aşan fındık bahçelerinde verim 
düşüklüğü meydana gelmesi kaçınılmazdır.



4-Fındıkta desteklemenin alan bazlı yapılması
  Devlet tarafından 2009’da uygulanmaya başlanan serbest piyasa sistemi ile 
üreticinin mağduriyetinin önlenmesi için alan bazlı destekleme getirilmiştir. Geçmişte 
bir kez ürün bazlı destekleme yapılması ve bundan iyi sonuçlar alınmaması nedeniyle 
uygulanan alan bazlı destek artık sektöre büyük zarar vermektedir. Fındıkta verim ve 
kalite düşüklüğüne son yıllarda sebep alan bazlı destekleme denirse, bunu 
yadırgamamak gerekir. Çünkü, özellikle küçük çaplı üretim yapanlar bahçelerine hiç 
gitmemekte ve sadece alan bazlı destekleme primini almayı tercih etmektedirler.

5-Üreticinin yapısı
 Mevcut rakamlar incelendiğinde üreticilerin yaklaşık yüzde 20’lik kısmının fındıktan 
gerçek anlamda geçinenler olduğu görülecektir. Özellikle Trabzon ve yöresinde bu 
oranının daha da aşağılarda olduğu gerçektir. Bunun da fındık bahçelerinin ihmal 
edilmesi anlamına geldiği ortadadır.

D-ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Fındıkta üretim bazındaki çözüm önerilerimiz:

1-Fındık alanlarının bölünmesinin ortadan kaldırılıp, toplulaştırma yapılması

2-Üreticileri tembelliğe, bu nedenle de üründe verim azalmasına iten alan bazlı 
desteklemenin kaldırılıp, yerine acilen ürün bazlı destek sisteminin getirilmesi.

3-Fındıkta Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Odaları gibi kuruluşların ana işlevi olan 
verim ve kalite artışını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeleri

4-Üreticilerin gerçek manada kooperatifleşme ile örgütlü bir hale gelmeleri.

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 8-9’unu gerçekleştiren, ancak fındık ticaretinin 
yüzde 40’a yakın kısmını elinde bulunduran Trabzon merkezli olmak üzere Trabzon 
Ticaret Borsası sektörde çok yönlü olarak çalışmalar yapmakta ve etkili olmaktadır.

1960’lı yıllarda salon satış yöntemi ile ürün borsacılığının da uygulandığı Trabzon’da, 
Ticaret Borsası olarak 2003 yılından itibaren KALİTELİ FINDIK PROJESİ adı altında 
çalışmalar yapıyoruz.

                    



Üreticinin ayağına, yani köylere ve bahçelere kadar gidilerek yapılan çalışmalar 
“İMECE TOPLANTILARI” adı altında ilgi çekici hale getirilerek üreticilerin bilinç tarım 
yapmaları teşvik edilmiştir.

           

Aralıksız olarak her yıl uygulanan proje kapsamında, üreticilere fındıkta verim ve 
kalitenin arttırılması için bilgiler direk veya endirek olarak aktarılırken, 
aflatoksinleşmenin önüne geçmek için jüt çuval kullanımı bedava çuval dağıtılarak 
teşvik edilmektedir. Basın-Yayın organlarını duyuru ve reklam amaçlı kullanmanın 
yanı sıra, bastırılan binlerce afiş ve dağıtılan on binlerce broşür ile üreticinin 
kafasında soru işaretleri yaratılmış ve konuya daha duyarlı bakması sağlanmıştır.

Son olarak bu yıl (2013 ürünü) “Fındığı Daldan değil, yerden toplayın” sloganı ile 
kampanya organize ettik. Fındıkta tam olgunlaşma anlamına gelen ve aynı zamanda 
toplama işçiliğini de yarı yarıya azaltan yerden toplama işlemine Trabzon’da 
üreticilerimizin gösterdiği ilgi,  bu tür uygulamaların etkili olacağının işareti olarak 
değerlendirilmişti

                           



ÖNERİMİZ VE HEDEFİMİZ: 

GENİŞ KAPSAMLI FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMA PROJESİ

Borsa olarak edindiğimiz tecrübeler ve yüklendiğimiz sorumluluk çerçevesinde 
Trabzon’dan başlamak üzere geniş kapsamlı bir “Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma 
Projesi”ni hayata geçirmek istiyoruz.

Bunun için yapmayı planladıklarımız ana başlıklar itibariyle şunlardır

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordine ederek projeyi sürdürmek.

2- Bu koordinasyona Ziraat Odaları başta olmak üzere sektörle ilgili tüm kurum 
ve kuruluşları dahil etmek.

3- Özellikle fındık bahçelerinin gençleştirilmesi halinde elde edilecek kazanımları 
üreticiye uygulamalarla göstermek için belirli merkezlerde 3 veya 4 bahçeyi 
üreticilerin mağduriyetini ortadan kaldıracak şekilde kiralayarak, buralarda 
yenileme ve gençleştirmeleri 4-5 yıllık periyotlarla sürdürmek.

                         

4- Fındık üretim tüm köyleri kapsayacak şekilde üreticinin ayağına kadar giderek 
İMECE Toplantıları adı altında bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

5- Fındık toplama işleminin meyilli ve düz arazilere göre imal edilmiş makinelerle 
yapılması için teknolojik çalışma ve üreticiye destek.

6- Fındık üretim bölgesinin güneşi az ve yağışı bol bir iklime sahip olması 
nedeniyle, 2012 ve 2013’de Trabzon’da denemesi yapılan ve başarılı sonuç 
elde edilen makineli kurutma sisteminin hayata geçirilmesi

     



7- Üreticilerin gerçek manada kooperatifleşme ile bilinçli bir örgütlenmeyi 
sağlamaları için çalışmalar yapmak.

8- Zaman içerisinde benzeri çalışmaların fındık üretilen diğer illerde de 
yapılmasını sağlamak.

9- Fındıkta  arz talep dengesinin üretime bağlı bozulmaması ve piyasada istikrar 
için gerekli olan lisanslı depoların kurulması ve ürün borsacılığı sisteminin 
hayata geçirilmesi

           

10- 5 yıllık bir program dahilinde gerçekleştirilecek çalışmaların finansmanını 
sağlayarak, projeyi sürdürmek.
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