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Trabzon Ticaret Borsa-
sı tarafından fındık 
bahçelerinde verim ve 

kalitenin giderek azalmaya 
yüz tutması nedeniyle yaşa-
nan olumsuzluğu ortadan 
kaldırmak amacıyla 2003 yı-
lında çalışmalar, bugün en 
önemli ihraç ürünümüzde 
örnek alınan, öncü faaliyet-
ler arasında yer aldı. 

Kaliteli Fındık Projesi 
adı altında başlatılan çalış-
malarda köylerde üreti-
cilerin ayaklarına ka-
dar gidilerek İme-
ce Toplantıları 
düzenlenerek 
harekete geçil-
di. Çünkü 
üretici-tüc-
car-sanayici 
ve ihracatçı 
işbirliği ile 
sorunların 
topyekün 
halinde çö-
zülmesi için 
adımlar 
atılması ge-
rekiyordu.. 
Bu toplantı-
larda üretici-
lere verim ve 
kalitenin arttı-
rılması için ta-
rımdaki teknolo-
jik yenilikler, alın-
ması ve yapılması ge-
rekenler anlatıldı. Üre-
ticilerle sosyal dayanışmayı 
sağlamak için imece toplantılarında, bil-
giler verildi, sohbetler edildi, birlikte 
horonlar oynandı ve bedava jüt çuvallar 
dağıtılmaya başlandı. 

2013 yılında ise uygulama Fındıkta 
Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi adı 
altında tüm Türkiye’ye örnek olacak bir 
boyuta taşındı. Bu alanda Türkiye de ya-
pılan ilk uygulamalar hayata geçirildi. 

 
n SÖKÜLÜP DİKİLEN BAHÇELERE 

ÖRNEK İKİSU’DA 
 
Yaşlanan ve verimi azalıp Trab-

zon’da 60-70 kiloya kadar düşen bahçe-
lerin sökülerek yeniden ve farklı sistem-
lerle dikimine başlandı. Bunun için ör-
nek bahçeler, üreticilerin görebilecekle-
ri konumdaki yerlere kuruldu. Yaşlı 
ağaçları sökü-
len bahçelerde 
geleneksel ocak 
yönteminin dı-
şında tek göv-
de, ikili ve sıralı 
sistemlerin uy-
gulanması da 
yapıldı. 

Yomra ilçe-
sine bağlı İkisu 
Mahallesi’nde 
duyarlı çiftçi 
Ömer Ustaö-
meroğlu’na ait 
bahçe yerli ve 
yabancıların uğ-
rak yeri ve ilgi 
odağı oldu. İkili 

sistem ile dikilen ve 
2019 da tek gövdeli haline 
dönüştürülen bahçede 2 yıl 
sonra verimin dönümde 
500 kilograma yaklaşacağı 
tahmin ediliyor.İkisu da 
bahçede son 2 yıldır 
Trabzon fındık hasadının 
başlangıç törenleri ger-
çekleştiriliyor. 

Yine Türkiye’de ilk ol-
mak üzere Giresun Fındık 
Araştırma Enstitü-
sü’nde, dip 

sürgünü 
verme-

yen 
Bolu 

ağacı-
nın 

üzerine 
aşılanan 
fındık fi-
danları tek 
gövde siste-
mi ile Orta-
hisar ilçesine 
bağlı Çukur-
çayır Mahalle-
sinde Ekrem 
Zengin adlı üreti-
cinin bahçesine dikil-
di ve büyük bir başarı 
elde edildi. Bu bahçede tahmin 
edilen zamandan önce ekonomik fındık 
hasadı yapıldı. 

Normal şartlarda 7-8 yılsonunda eko-
nomik fındık vermeye başlayan bahçe-
lerden örnek olarak kurulanlardan 2 yıl 
önce fındık alındı. 2019’da dekarda ve-
rim gelişme süresi dolmadan 200 kilo-
grama kadar yükseldi. 

 
n BAHÇEYE GEL 

 BAHÇEYE 
 
Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı Trabzon İl Müdürlüğü ve 
Giresun Fındık Araştırma 
Enstitüsü ile işbirliği yapılan 
projeye TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu büyük 
destek verip, hem maddi kat-
kıda bulundu, hem de ilk fi-
danı dikerek kamuoyu algısı 
oluşturdu. Sektörle ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlara “Bah-
çeye gel bahçeye, dolu fındık 
bulursun” sloganı ile çağrı 
yapılan projeye TOBB’nin 
yanısıra, Karadeniz Fındık ve 

Mamulleri İhracatçı Birliği, Doğu Kara-
deniz İhracatçı Birliği, Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Ferrero firması da 
maddi katkı sağladılar. 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 
de değişik kaynaklardan sağladığı des-
tekle Trabzon’da üzerinde çalışma yapı-
lan örnek bahçe sayısı 63’e yükseltildi. 
Bunların önemli bir kısmında başarı 
sağlanırken, bazılarında istenilen verim 
elde edilemedi. Bunun sebebi de, bahçe 
sahiplerinin projeye, dolayısı ile bahçe-

lerine gerektiği kadar ilgi göster-
memiş olmalarıdır. 

6 yıl önce fındıktaki 
en büyük soruna dik-

kat çekmek için uy-
gulamaya konulan 
projenin benzer-
leri bugün kamu 
ve özel sektörde 
birçok kuruluş 
tarafından uy-
gulanıyor. Çö-
züm devletin 
geliştireceği po-

litikalarla sorunu 
kökünden halle-

dilmesidir. 
 

n 720 BİN  
HEKTARDA  

           ÜRETİM ENAZ  
1 MİLYON 500 BİN TON 

 
Türkiye sahip olduğu 720 bin hektar 

alanda, dekar başına asgari 200 kilo fın-
dık ile yılda 1 milyon 500 bin tona yakın 
fındık üretip, bunun tamamını da satabi-
lecek durumdadır.  

Kaliteli üretim ile de fındıkta giderek 
artmaya başlayan Türkiye rekoltesi, İtal-
ya, Gürcistan, Amerika gibi rakip ülke-
lerin son yıllarda yaptıkları dikimlerle 
arttırmaya çalıştıkları fındık bahçelerini 
durdurabilir. Dahası fındık diktikleri 
fındıkları bile onlara söktürebilir. Çün-
kü hiçbir ülkenin Türkiye’nin ürettiği 
fındıktaki kalite ve lezzeti yakalaması 
mümkün olmamaktadır. 

Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma 
Projesi ile Trabzon’daki bahçelerde ara-
zi bölünmesi ve bakımsızlık nedeni ile 
son yılların ortalaması ile 60-70 kilogra-
ma kadar düşen verimi enaz bunun iki 
katına yükselterek, ticaretinin büyük 
kısmını elinde bulundurduğu fındıkta 
üretimde de söz sahibi olabilecektir. 

● Haber ve Fotoğraflar:  
Ömer ALTUNTAŞ

17 yıl önce başlanan ve 2013’de de yaşlı bahçelerin sökülüp, farklı sistemlerle 
yeniden dikilmesi ile oluşturulan örnek bahçeler Karadeniz’in tüm illerinde uygulanıyor

Zaman denilen ve şairin 
“ışık hızıyla geçip giden” 
olarak tarif ettiği gerçek 

2019 ile bir kere daha kendini 
gösterdi. Sanki dün imiş gibi 
başlayan zaman göçüp gitti, ye-
rini 2020’ye devretti. 

Şurası bir gerçek ki, 2020’de, 
kendinden öncekiler gibi akıp gi-
decek. Ama yavaş, ama hızlı! 

Aslında zamanın süre olarak 
geçip geçmemesine değil, nasıl 
geçtiğine, daha doğrusu zamanı 
nasıl değerlendirdiğimize bak-
mamız lazım. İyi ve çok şeyler yapabilmiş isek, za-
manın geçip gitmesinin o kadar önemi yok. Ama, 
yapamamış isek, o zaman da demek ki bunları bir 
sonraki yıla devretmişiz demektir. 

Trabzon, Karadeniz ve Türkiye açısından 2020’ye 
tabir yerinde ise “Çok şeyler devrettik” dememiz, 
gerçeği işaretlememiz anlamına gelecektir. 

Türkiye içeride ve dışarıda çok hızlı, çok dinamik 
ve çok çaba gerektiren gelişmelerle olaylarla 
2019’u geride bıraktı. Bıraktıkları içinde eksik olan-
lar, yarım kalanlar olmadı mı? Hatta hiç başlanma-
mışlar bile! Mutlaka olmuştur. 

İşte bu noktada bizim yapacağımız; yapamadıkla-
rımız, eksik bıraktıklarımız için hayıflanma yerine 
2020’de önceliği bunların tamamlanmasına vererek 
yeni projeleri de hayata geçirmek için çaba sarf et-
mek olmalıdır, olacaktır. 

Trabzon için başta yatırım adası ve güney çevre 
yolu, Karadeniz için güneyden ve batıdan demiryolu 
bağlantısının Batum üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara 
bağlanması, Türkiye için ise bölgesinde sahip olduğu 
jeopolitik avantajları her alanda azami derecede de-
ğerlendirme ön planda olmalıdır.  

Kendi hava araçlarını, otomobilini yapma nokta-
sında teknolojik gelişimini hızlandırmış bir Türki-
ye’nin bulunduğu coğrafyada söz sahibi olmalı, 
Dünyanın da gelişmiş ekonomileri arasında 2023 
hedefi ile yer alması için hep beraber el ele ve gö-
nül gönüle çok çalışmayı en öne koyarak, birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmeliyiz. 

2019’u artıları ve eksileri ile birlikte değerlendirip, 
2020’de artıları fazla bir Trabzon ve Türkiye oluşturmak 
için neler yapmamız gerektiğine iyi karar vermeli ve 
bunları da tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız. Öyle 
olacak bir 2020 umudunu taşıyorum.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan:

Koronavirüsünün insan 
yaşamına, kahverengi 
kokarcanın ise bitkisel 

hayata meydan okuduğu bir süreci 
yaşıyor dünya. 

Görünenden anladığımız o dur 
ki, sürecin bundan sonra yaşana-
cak kısmı daha da kötü olacaktır. 

Bu kötü ve geleceği de daha da 
kötü görünen insan ve bitki haya-
tındaki tablonun ortak ve bir o ka-
dar da ilginç yanı ise ikisinin de 
Çin mahreçli olmasıdır. 

İnsan sağlığını tehdit edip, hayatına kast eden 
koronavirüsünden 4-5 yıl önce bitkileri yiyip biti-
ren Kokarca’nın kahverengisi Çin de hayat bu-
lup, tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Türki-
ye’nin kapısına gelip dayanması da 2 yıl öncesin-
de oldu. Gürcistan üzerinden çeşitli yollarla giriş 
yaparak Artvin ve Rize yöresinden Batıya doğru 
harekete geçen kahverengi kokarca, korona gibi 
insanın hayatını direk olarak çalmasa bile, insa-
nın beslenmesi için gerekli olan gıdaların ana 
kaynağı olan bitkileri yok etmektedir. 

Net döviz kazandırmada bu ülkenin bir numa-
ralı ürünü olan fındığa Gürcistan’da da yatırım 
yapan müteşebbis olarak bu ülkede kahverengi 
kokarcanın yaşattığı yokluğu gördüğümde, ül-
kem için taşıdığım endişenin ne kadar doğru ol-
duğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum.  

Çünkü, yeşili ile cebelleşirken, ondan bin kat 
beteri olan kokarcanın Kahverengisi Artvin ve 
Rize’den başlayan yolculuğunu, kısa zamanda 
İstanbul’a kadar kısa sürede uzattı. Günde dur-
maksızın 30 km yol alabilen, en zor hava koşul-
larında bile beslenmeden dahi 3-4 ay hayatta ka-
labilen kahverengi kokarca çok yakın bir gele-
cekte tüm yurdumuzu kaplarsa şaşmamak lazım. 

Bizim 2 yıldan beri yaptığımız “acele edelim. 
Biyolojik mücadeleye yapalım” çağrılarımıza, 
devletin başına bürokrasi şekliyle çöreklenmiş 
olan yetki ve etki sahiplerinin umursamazlıkla 
karşılık vermeleri muhtemel geleceğin işaretidir. 
O işaret de bizim fındıktan söz ederek başladığı-
mız büyük kayıplar, bu ülkenin ürettiği tüm tarım 
ürünleri için geçerli olacaktır. 

Bunun içindir, “acele edelim. Üretilen Samu-
ray Arıcığını kullanıp, şimdiden tedbir alalım” di-
yerek yaptığımız çırpınışlar. 

Kötü tablonun yaşanmış örneklerini Ocak 
ayında İstanbul’da ki toplantıda İtalyan bilim 
adamları öylesine rakamlarla ortaya koydular ki, 
bundan sonrası için emin olun “anlamayana da-
vul zurna az” demek gerekiyor. 

Üremekten tüketmek aşamasına kadar çok 
hızlı harekete eden kahverengi kokarca, gereken 
tedbirler en kısa sürede alınmaz ise (ki ilk ve en 
önemli tek tedbir biyolojik mücadeledir)Türki-
ye’de direk olarak insana değil ise bile, beslene-
ceği gıdaları yok ederek endirek olarak yine in-
sana olumsuz etki yapacaktır. 

Bu olumsuz etkinin sonucunun ne olacağını 
anlamak için de, illaki koronavirüsünün insana 
ne yaptığını görmek mi gerekiyor? 

Allah korusun! 
Ama Allah’ın korumuşa için, biz devletin öncü-

lüğünde toplum olarak üzerimize düşenleri faz-
lası ile yerine getirmemiz gerekiyor. Ortadaki 
tabloya bakıp da, “Gerekenler yapılıyor” diyebil-
mek de mümkün değil.

HA KORONA, 
HA KOKARCA!

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk:

TRABZON TiCARET BORSASI  
FINDIKTA DEVRiM YARATTI


