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CHP, NEDEN FINDIĞA SAHİP ÇIKIYOR?

Fındık , Türkiye ekonomisi ve ihracatı açısından stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye’de 
15’e yakın ilin temel geçim kaynağı FINDIK’tır. Yaklaşık 502 bin çiftçi fındıktan ailesini 
geçindirmekte olup, Türkiye’nin ihracatında en fazla döviz geliri sağlayan tarım 
ürünüdür. Türkiye, 3 milyar$ ihracat geliri elde etmiştir.

Fındık, Türkiye açısından bu kadar çok önemli iken, fındık üreticisi özellikle 13 yıllık 
AKP iktidarında neredeyse hiç gülmemiştir. Dünya fındık bahçelerinin %70’ine sahip 
olan Türkiye’deki fındık üreticileri artık fındıktan para kazanamaz hale gelmişlerdir. 
AKP fındık piyasalarını başıboş bırakarak üreticiyi özel sektörün insafına terk 
etmiştir. Halbuki fındıktan CUumhuriyeti kuran bilge insanlar FİSKOBİRLİK gibi bir 
kurumu oluşturarak üreticinin haklarını korumayı daha Cumhuriyetin ilk yıllarında 
düşünmüşlerdir. 

Fındık, özellikle CHP’nin 3. Genel Başkanı olan Bülent Ecevit’in Türkiye’yi yönettiği 
dönemde Türkiye’nin en önemli ihracat gelirini oluşturan bir tarım ürünü olmuştur. 
Fındık üreticisinin yüzü Karaoğlan Bülent Ecevit sayesinde gülmüştür. Ecevit’in 
uyguladığı istikrarlı fiyat politikaları sayesinde fındık üreticisi alın terinin karşılığını 
fazlasıyla almıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’da 26 Mayıs 
2016’da “CHP FINDIĞA SAHİP ÇIKIYOR” konulu bir çalıştay yaprak fındık üreticilerinin 
sorunlarına çözümler aradık. fındık üreticileri başta olmak üzere, fındığın ticaretini 
yapan, ihracatını yapan tüm konuyla ilişkili kurumları biraraya getirerek uzlaşma ile 
sorunlara ortak çözümler aradık.

CHP iktidarında nasıl bir fındık politikası uygulanacağını başta Ordu halkı olmak üzere, 
tüm kamuoyunun bilmesini istedik. CHP iktidarında uygulanacak fındık politikası çok 
açık ve netir. ÜRETEN BİR ÜLKE HAKÇA BÖLÜŞEN BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ. Bilinçli, 
tutarlı, üretim odaklı bir fındık politikamız olacak. Fındıktan elde edilecek geliri 
arttırmayı bunu Türkiye lehine kullanarak daha fazla katma değer yaratacak bir fındık 
politikamız olacak.

CHP, Türkiye’yi kuran partidir. Tüm kurumları oluşturan, o kurumların işlevini önce 
insan diyerek belirlemiş, üreticinin alın terinin karşılığını önemseyen bir partidir. CHP 
iktidarında üreten kazanacak, üreten köylü yeniden milletin efendisi olacak.

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı
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FINDIKTAKİ GÜNCEL DURUM ve AKP’NİN YALANLARI

Türkiye’yi yönetemeyen AKP, tarımı da yönetmekte aciz kalmaktadır. 
Günübirlik politikalarla çıkış aramakta ancak üretim odaklı olmayan 
tamamen kendi çıkar gruplarını gözeten niteliksiz bir tarım politikası ile 
Türkiye tarımına yön verilmektedir.

En basit örnek fındık’tır. Fındık, Türkiye ekonomisi ve ihracatı açısından 
stratejik bir öneme sahiptir. Şöyle ki; Türkiye’de 33 ilde yaklaşık 502 
bin çiftçi 7 milyon dönüm alanda fındık tarımı yapmaktadır. Bu 33 ilin 
ticaretinde fındık başrol oynamaktadır. Başka deyişle 3-4 milyon kişinin 
geçimi fındıktan karşılanmaktadır. Fındık, ülkeye ihracat yoluyla en fazla 
döviz geliri sağlayan tarım ürünüdür.  Türkiye, 2014’de 2,3 milyar $, 
2015’de 3,5 milyar $ ihracat geliri elde etmiştir.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini, ihracatının da yaklaşık 
%80’ini Türkiye sağlamakta iken bu avantajını hiç kullanamamakta, 
üreticisini mağdur etmektedir. Halbuki fındığın bölge için önemi 1935 
yılında yapılan 1.Ulusal Fındık Kongresi ile başlamış ve ardından 1938’de 
Fiskobirlik kurulmuştur. Fiskobirlik üreticiler tarafından kurulan bir tarım 
satış kooperatifi birliğidir. Ancak 1980’lerden sonra başlayan neoliberal 
politikalarla birlikte üretici örgütlerine büyük darbeler vurulmuştur. Ancak 
en büyük darbeyi AKP hükümetleri vurmuştur. Fiskobirliği tamamen devre 
dışı bırakarak bir dönem Toprak Mahsulleri Ofisine fındık aldırmıştır. Bir 
üretici örgütü olan Fiskobirliğin tamamen piyasalarda etkisiz kalmasıyla 
fındık piyasası tamamen tüccar ve aracıların eline geçmiştir. Bu sayede en 
büyük ihraç ürünü olan fındık’ta üreticilerin alın terinin karşılığı tüccarın 
insafına kalmıştır. 

Türkiye’nin fındık rekoltesi normal olarak 600 bin ton civarında iken, 
Dünya fındık tüketimi 700 bin tonlardadır.  Fındık’ta her zaman 
stoklu bir üretim söz konusudur. Bunun nedeni nitelikli bir tarım 
politikası olmamasından dolayıdır. Stok, fazla olunca ihracatta sıkıntılar 
baş gösterince tüccarlar hemen fiyatları düşürmeye başlamaktadırlar. 
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Devletin piyasalara müdahale etmemesi, üreticinin örgütlü olmaması, 
Devletin yeterli destekleme yapmaması fındık üreticisini zor durumda 
bırakmaktadır. 

Fındık bir tarım ürünü olduğu için doğa olaylarından etkilenmektedir. 
Örneğin 2014 yılında yaşanan don olayı, fındıktaki rekolteyi düşürmüş, 
fındık fiyatlarının 6-7 TL’lerden 15-16 TL’lara hatta 20 TL/kg’lara satılmasına 
neden olmuştur. 

2015 yılında 13-14 TL/kg’lardan başlayan fındık satış fiyatları karşısında 
bazı üreticiler bir önceki yılın fiyatlarının gerçekleşmesi beklentisinde 
olduklarından ürünü elden çıkarmamıştır. (Özellikle Düzce, Adapazarı ve 
Akçakoca bölgesinde hattında bu tür üreticiler çoktur.)  Bugünlerde üretici 
çok mağdurdur. Çünkü fındık fiyatı 8 TL/kg’lara gerilemiştir. Bir önlem 
alınmazsa 6 TL/kg’lara gerileyeceği ifade edilmektedir. 

Üreticinin mağdur olmasında en büyük neden, AKP hükümetinin fındıkta 
yabancı bir şirketin piyasalarda tekelleşmesine göz yummasıdır. Fındık’ta 
en çok alım yapan ve iç ve dış ticarette etkili bir rolü olan bir yerli firma 2015 
yılı içinde bir İtalyan firması tarafından satın alınmıştır. Daha önceki yıllarda 
bu yerli firma fındık piyasalarında etkili iken ve İtalyan firması fındığı bu 
yerli firmadan satın alırken söz konusu firma İtalyanlara satılmıştır. 

Kısacası Türk fındığının fiyatını ve alım koşullarını artık bir İtalyan 
firması belirleyecektir. Söz konusu firma bir Dünya devidir ve tüm 
özel firmalar gibi karlılığı hatta aşırı karlılığı esas almaktadır. Fındık 
piyasasında daha önceki yıllarda kendi hesabına toptancı ve aracılık 
yapan spekülatörler bile şimdi bu firma adına ürün toplamaktadır. Kısacası 
üreticiyi düşünen yoktur. 

Pekiyi, bu durum karşısında AKP hükümeti ne yapmaktadır? Bakan 
herkese şirin davranarak aba altından sopa göstermeye kalkmakta, 
sözüm ona sektörü dinleyerek çözümler üretmektedir. Ancak lafla çözüm 
olmaz. AKP tarımı desteklememek ve üreticiyi mağdur etmek için her yolu 
denemektedir. 
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AKP Hükümeti, fındık üreticilerinin feryatlarına çözüm olmak için 26-
27 Şubat 2016’de Trabzon’da “Ortak Akıl” toplantısı düzenlemiş ve 
piyasalarda istikrar sağlayacağız ve spekülatörlere meydan vermeyeceğiz 
söylemiyle TMO aracılığıyla 50 bin ton fındık alınacağını açıklamıştır. Aynı 
AKP Hükümeti, bir gün sonra yaptığı açıklamada “Şu an sorun yok, varsa 
müdahale ederiz şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama sonucunda 
fındık fiyatları 8 TL/kg’lara düşmüştür. Halbuki fındığın maliyeti 10-12 
TL/kg’lar arasında değişmektedir.

Türkiye tarımını günübirlik politikalarla yönetmeyi adet haline getiren 
AKP hükümeti, kırsalı boşaltarak köyleri ıssızlaştırmış, ekilip dikilmeyen 50 
milyon dönüm arazisi olan bir Türkiye yaratmıştır. Üreticiler borç batağında 
yüzüp, tarlasını, traktörlerini icra yoluyla satarken yılda 8-9 milyar $’lık 
tarım ürünü ithal eder duruma gelinmiştir. Kısacası AKP zihniyeti, kendi 
çiftçisini desteklemeyen, yabancı firmaları ve başka ülkelerin çiftçilerini 
destekleyen bir zihniyettir. 

FINDIKTA ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ  
HAREKETE GEÇİRECEĞİZ…
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CHP Lideri Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’nun Konuşması

Değerli basın mensupları, fındığın bütün taraflarıyla birlikte güzel bir 
toplantı gerçekleştirdik, bugün güzel Ordu’da. Arkadaşlar düşüncelerini 
aktardılar. Fındıkla ilgili ilk ihracatın 1462 yılında gerçekleştiğini bir 
arkadaşımız ifade etti. 1462 yılından bu yana fındıklı ilgili sorunumuz 
devam ediyor. Bu aslında bizim siyaset kurumunun sorunlara çözüm 
üretmede ne kadar yetersiz olduğunu gösteren bir başka temel örnek.

Fındık bu bölge için stratejik bir ürün, çok sayıda aile, çok sayıda kişi 
ana gelir kaynağı olarak fındıkla geçiniyor. Dolayısıyla fındıkla ilgili özel 
politikaların geliştirilmesi zorunlu.1935 yılında ilk ulusal fındık kongresi 
toplanıyor ve 1938 yılında da Fiskobirlik kuruluyor. Bu çerçevede 
değerlendirdiğimizde cumhuriyeti kuranların fındığın ne kadar önemli bir 
ürün olduğunu, bölge için ne kadar önemli olduğunu, Birinci Ulusal Fındık 
Kongresinin toplandığını ve hemen arkasından üreticilerin korunması 
için 1938 yılında Fiskobirlik’in oluştuğunu hep beraber biliyoruz, okuduk, 
konuştuk ve değerlendirdik.

Üzerinde üç aşağı beş yukarı mutabakat sağladığımız konular şunlar: 
Fındık bahçeleri yaşlanıyor, bunların mutlaka yenilenmesi lazım. Ama 
yenileme sürecinde üreticinin bir kaybı olmaması için de özel bir desteğe 
ihtiyaç var. Fındıkta katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bu 
bağlamda bir Fındık AR-GE’sinin oluşturulmasını, özellikle üniversitelerde 
bunun oluşturulmasını, fındığı fındık olarak değil, işlenmiş ürün olarak 
ihraç edebilirsek çok daha fazla dövizin Türkiye’ye gelebileceği konusunda 
görüş birliği sağlandı. Ayrıca bir Fındık Kanunu var ama bu Fındık Kanunu 
yetersiz. Lisanslı depoculuğu, manavcılık dahil olmak üzere Fındık İhtisas 
Borsasını bir arada düşünüp; mükemmel, bütün tarafların katılımıyla 
olgunlaştırılmış yeni bir Fındık Kanununun çıkması gerektiği konusunda 
da yine tarafların görüş birliği var.

Bir endişe dile getirildi, yabancıların fındık konusunda Türkiye’de 
tekelleşmesi, bu endişe dile getirildi. Dolayısıyla üreticinin zarar göreceği, 
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bizim yerli sanayicimizin zarar görebileceği ifade edildi. Tekelleşme 
konusunda hem siyaset kurumunun, hem odaların daha dikkatli bir 
politika izlemeleri gerektiğinin de altı çizildi. Kısaca üzerinde mutabık 
kaldığımız görüş ifade eden arkadaşlarımızın düşünceleri bu bağlamda 
gerçekleşti. 

Fındık Kanunu’nun çıkması gerektiğini vurgulayarak, “FİSKOBİRLİK eski 
görkemli günlerine kavuşturulabilmeli. Fındık konusunda her şeyi yapmak 
zorundayız. İzlenen politika tütünü nasıl bitirdiyse, pamuğu nasıl bitirdiyse, 
şeker pancarını bitirmeye çalışıyorlar, fındığı da bitirmeye yönelik. Bu 
konuda özellikle Karadeniz’in çok duyarlı olması lazım. Fındığımız var, 
şimdi fındığı yabancı tekellere teslim etmek istiyorlar. Tütünü teslim 
ettik, fındığı da yabancı tekellere teslim etmememiz gerekiyor. Kendi 
sanayicimiz var” 
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Yıllar Türkiye İhracatı (milyon $) Fındık İhracatı (milyon $) Oran (%)

1999 26 975 708 2,6

2000 27 180 578 2,2

2001 31 041 732 2,4

2002 36 059 605 1,7

2003 47 252 662 1,4

2004 63 167 1221 1,9

2005 73 476 1928 2,6

2006 85 535 1467 1,7

2007 107 272 1514 1,4

2008 132 027 1404 1,1

2009 102 135 1168 1,1

2010 113 725 1544 1,4

2011 133 288 1758 1,3

2012 148 666 1802 1,2

2013 146 132 1762 1,2

2014 151 198 2312 1,5

2015 134 155 2825 2,1

YILLARA GÖRE TÜRKİYE İHRACATINDA FINDIĞIN YERİ
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TÜRKİYE’DE FINDIK ÜRETİMİ YAPAN İLLERDEKİ  
EKİM ALANLARI ve ÜRETİM BİLGİLERİ (2015)

İller Ekiliş Alanları (hektar) Oran (%) Üretim (ton) Oran (%)

Ordu 227 121 32.6 209 134 30.6

Giresun 117 729 16.9 107 234 15.7

Samsun 90 123 12.9 100 833 14.8

Sakarya 71 467 10.3 79 887 11.7

Trabzon 65 485 9.4 50 194 7.3

Düzce 62 706 9.0 72 460 10.6

Zonguldak 23 408 3.4 20 417 3.0

Kocaeli 8 434 1.2 9 651 1.4

Artvin 8 122 1.2 7 318 1.0

Kastamonu 7 177 1.0 8 262 1.2

Bartın 6 000 0.9 6 585 1.0

Rize 3 607 0.5 3 988 0.6

Tokat 2 800 0.4 3 644 0.5

Sinop 1 677 0.2 1 512 0.2

Gümüşhane 762 0.1 720 0.1

Bolu 125 0.02 1 531 0.2

TOPLAM 696 743 100.0 683 370 100.0

Ülkeler Üretim Miktarı (ton) Oran (%)

Türkiye 683 370 67.9

İtalya 125 000 12.4

Gürcistan 50 000 5.0

ABD 43 500 4.3

Azerbaycan 40 000 4.0

İspanya 20 000 2.0

Diğer 45 000 4.5

TOPLAM 1 006 870 100.0

DÜNYA FINDIK ÜRETİMİNDE BAŞLICA ÜLKELER
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FINDIK TOPLANTISINA KATILAN FINDIK BİLEŞENLERİ
Kurum Adına Katılan Yetkili Kurum Adı 

Kutsi YAŞAR Fındık Üreticileri Sendikası

Teoman ÖNSEL SAGRA

Servet ŞAHİN Ordu Ticaret Borsası 

Zekai SAGRA Ordu Fındık Köy Sendikası

Osman SARIKAHRAMAN Ünye Ziraat Odası Başkanı

İbrahim Ethem KİBAR Fatsa Ziraat Odası Başkanı

Hüseyin AKDENİZ Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı 

Özcan GÜRE Giresun Ticaret Borsası Başkan Yrd.

Osman ÇAKMAK Fındık Brokeri

Ali FEYZİ Fatsa Ticaret Borsası Başkanı 

Mustafa HALİLBEYOĞLU Giresun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

Ömer AYDIN Fındık İhracatçıları Birliği Yön.Kur.üyesi

Mehmet ALBAYRAK Karadeniz İhracatçı Birlikleri Yön.Kur.üyesi

Levent AĞCA FİSKOBİRLİK

Gökalp COŞKUN Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası

FINDIK TOPLANTISINA KATILAN  
FINDIK BİLEŞENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Kutsi YAŞAR
(Fındık Üreticileri 
Sendikası)

Fındık piyasasında rol oynayan ve küresel bir güç olan 
tekelci bir firmaya karşılık Devletin daha etkin ve etkili bir 
model oluşturması gerek. Eğer bu model oluşmazsa “gıda 
egemenliği” küresel güçlerin eline geçecek. Dünyayı olduğu 
gibi gıdayı da küresel sermaye yönetecek. Fındıkta herkesin 
kazanacağı bir model olmaz. Türkiye hızla şirket tarımcılığına 
gidiyor. CHP’nin bu toplantıyı düzenlemesini önemsiyorum.

Teoman ÖNSEL  
(SAGRA)

Önemli bir fındık alıcısıyız. Fındıklar TSE standardında değil. 
Fındığın siyaseti çok yapılıyor. Fındıkta istikrar olmalı ancak 
bu istikrar bir türlü sağlanmıyor. En önemli istikrar fındık 
bahçelerinde olmalı, bahçeler gençleştirilmeli, düzenli 
bakımları yapılmalı, üreticiler ürüne iyi bakmıyorlar, rutubetli 
ürün teslim ediliyor. Devlet fındıkta olmalı, Fiskobirlik piyasada 
mutlaka olmalıdır. Fiskobirlik depo görevi görmelidir. Fındığın 
bir taban fiyatı olmalı. Manav sektörü düzenlenmelidir.
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Servet ŞAHİN
(Ordu Ticaret Borsası)

Dış alıcının insafına kalmış bir fındık piyasası var. Fiskobirlik 
güçlendirilmeli. Dengeli ve istikrarlı bir fiyat politikası ve 
piyasaya ihtiyaç var. Ürün borsası istiyoruz.

Zekai SAGRA
(Ordu Fındık Köy 
Sendikası)

Sorun desteğin az olması. Fındıkta çok manipülasyon var. 
Fındığın özel bir durumu var. Üreticinin örgütlü olmadığı bir 
sektör güçlü olmaz. Fındığın siyaseti yapılmalıdır.  

Osman 
SARIKAHRAMAN 
(Ünye Ziraat Odası 
Bşk.)

Ziraat Odaları haksızlığı önledi. Tarım Bakanlığı ve tarım 
teşkilatı denetim görevi yapmıyor. Fındıkta bir Devlet 
politikası olmalı. Alan bazlı destek doğru dürüst uygulanmalı. 
Fiskobirlik canlandırılmalı.

Hüseyin AKDENİZ
(Muhtarlar 
Konfederasyonu)

Fındıkta istikrar olmalı. Halen stok var. Geçtiğimiz yıla göre 
ihracat geliri düştü. Fındıkta siyasi, ticari ve üretici olmak 
üzere 3 bileşen var. Katma değeri yüksek ürün değeri kaliteli 
fındık politikası uygulamaz isek sorunlar bitmez.

Özcan GÜRE 
(Giresun Ticaret 
Borsası)

Kaliteli ürün için çiftçi bilinçlendirilmeli. Tüketimi arttırmak 
gerek. Yurtdışında yeni ihracat hedefleri olmalı. İhracatta yeni 
ülkeler bulunmalı. Fındık bahçeleri yenilenmeli. Ürüne destek 
verilmeli. Türkiye dışında 330 bin ton fındık üretimi var. Fındık 
maliyeti iyi hesaplanmalı.

Osman ÇAKMAK
(Fındık Brokeri)

Fındık siyasi bir ürün oldu. Fındıkbank gibi kurum piyasaya 
yön vermeli, finansa ayağı güçlendirilmeli. Fiskobirlik yeniden 
canlandırılmalı. Fındıkta istikrar mutlaka sağlanmalı.

Ali FEVZİ
(Fatsa Ticaret Borsası)

Çok sayıda üretici az sayıda alıcı var. Fiskobirlik güçlendirilmeli. 
Alan bazlı gelir desteği, ürün bazlı gelir desteği şeklinde 
olmalı. Fındıkta uygulanan tarım politikası istikrarlı olmalı. 
4 $ taban, 5 $ tavan fiyat olmalı. Taban fiyat Ağustos’ta 
açıklanmalı. Kaliteye göre fiyat belirlenmeli.

Mustafa 
HALİLBEYOĞLU
(Giresun Sanayi ve Tic.
Odası)

Fındıktaki katma değeri arttırmalıyız. Alan bazlı destek üretim 
artışı sağlamıyor. AR-GE çok önemli, mutlaka katma değer 
yaratacak sanayiler ve ürünler desteklenmeli. Fındığa özel 
teşvikler verilmeli. Piyasalarda istikrar olmalı.

Ömer AYDIN 
(Fındık İhracatçısı)

Miras hukuku yeniden gözden geçirilmeli. Alan bazlı destek 
üretime yönelik olmalı. Alan bazlı destek hasat zamanı 
verilmeli.

Mehmet ALBAYRAK
(Karadeniz İhracatçı 
Birlikleri)

Üretici ve alıcı hepsi aynı sektörün bileşenleri. Maliyetleri 
düşürmeliyiz. Satış ve pazarlama ile ilgili bir sorun yok. İkili 
anlaşmalar yaparak gümrük vergilerinden etkilenmeyelim. 

Levent AĞCA 
(Fiskobirlik)

Fiskobirliğe siyasi müdahale yapıldı. Siyasi müdahale 
olmamalı. Stoğu yönetecek bir kurum olmalı.
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2015 yılında 13-14 TL/kg’lardan başlayan fındık satış fiyatları karşısında 
bazı üreticiler bir önceki yılın fiyatlarının gerçekleşmesi beklentisinde 
olduklarından ürünü elden çıkarmamıştır. 2016 yılında üretici çok mağdur 
olmuştur. Fındık fiyatlarının artacağını beklerken fiyatlar 8TL/kg’lara 
gerilemiştir.

Fiyatların bu derece düşmesi, üreticinin mağdur olması, AKP iktidarının bu 
sorunu görmezden gelmesi ve her zaman üreticinin yanında olan CHP’nin 
fındığın sorunlarını masaya yatırmasına neden olmuştur.

26 Mayıs 2016’da fındık bileşenleri ile biraraya gelinmiş ve uzlaşma ile 
sorunlar ortak bir biçimde belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.
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FINDIK BİLEŞENLERİ TOPLANTISINDA  
UZLAŞILAN ORTAK KONULAR

• Fındık piyasalarında en önemli konu İSTİKRAR

• Gıda egemenliği gelecekte önem kazanacak. Bu nedenle üreticiler 
korunmalı.

• Fiskobirlik mutlaka devreye girmeli. Piyasadaki varlığı güçlendirilmeli.

• Fındık bahçelerinin bakımı, yenilenmesi mutlaka gerçekleştirilmeli.

• Fındıkta katma değeri yüksek ürün elde etme hedefimiz olmalı. 
Çikolata ve fındık içeren gıda ürünleri üreten ve işleyen sanayicilere özel 
destekler verilmeli.

• Lisanslı depoculuk önemli ama tek başına yeterli değil. Manav sistemini 
de bu statünün içine entegre etmek gerekli.

• Üreticiler kendi aralarında örgütlü olmalı.

• Fındık ihtisas borsası mutlaka bu bölgede olmalı. Sağlıklı bir hukuki 
yapısı olmalı.

• Alan bazlı destek üreticiye verilmeli, üretim karşılığı ödenmeli. Arazisine 
bakan, teknik yönde geliştiren bir yapı olmalı.

• Miras hukuku düzenlenmeli.

• Siyaset genel ilkeleri belirlemeli. Çok fazla müdahil olmamalı.

• Üreticinin bilinçlendirilmesi gerek.

• Fındık tüketimini yaygınlaştıralım. Tüketim artmalı. Fındık tanıtımı çok 
önemli ama tanıtım başka ülkelerde yapılmalı. 

• Fındık maliyetleri doğru belirlenmiyorsa, fındığa önem vermediğimiz 
ortaya çıkar.

• Uzun vadeli tarım politikası olmalı. Bilimsel temelli, tutarlı bir tarım 
politikası olmalı.

• Fındığın AR-GE’si olmalı.
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SORUNSUZ OLMASI GEREKEN SORUNLU ÜRÜN: FINDIK

İçerdiği besin maddeleri ile kolesterol düşürücü özelliğe sahip olup 
kalp damar hastalarının dostu olan, 100 gramı insanın günlük protein 
ihtiyacının % 22’sini karşılayan fındık’ta ciddi sorunlar bulunmaktadır.

FINDIĞIN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

• Fındık, başta Ordu ve Giresun olmak üzere Zonguldak, Sakarya, Düzce, 
Trabzon ve Tokat illerinin ekonomisinde ciddi bir rol oynar. 

• Fındık, Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 2,5-3 milyar $’lık ihracat geliri 
sağlamaktadır.

• Fındık üretimi yapan, fındık toplayıcılığı yapan, fındık ticareti yapan 
3 milyona yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. Özellikle Güneydoğu 
Anadolu’dan Karadeniz’e birçok insan fındık toplamak için gelmektedir. 

• Ordu ve Giresun’da dik ve engebeli arazilerde erozyonu önlediği için 
alternatifi olmayan stratejik bir üründür.

AKP NASIL BİR FINDIK POLİTİKASI UYGULADI

AKP küçük üreticiyi yok sayan bir tarım politikası ve buna bağlı olarak fındık 
politikası uyguladı. Hak ettiği bütçe desteğini vermedi. Diğer ürünlerde 
olduğu gibi üretim yaparak gelir elde edemeyen fındık üreticisinin de 
köyden kente göç etmesine izin verdi. 

AKP uyguladığı tarım politikası ile; “düşük ürün fiyatları-yüksek girdi 
maliyetleri” politikasını benimsediği için kırsalın boşalmasına göz yumdu. 
Genç nüfus çiftçi olmak yerine taşeron işçi olabilmek için büyük şehirlere 
göç etti. Köyler boşaldı. 
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Fındık, işlenip çikolata, şekerleme ve gıda ürünlerine dönüştüğünde 
Dünyaya Onlarca milyar $’lık bir ekonomi yaratıyor. Ancak Türkiye bu 
ekonomiden 2,5-3 milyar $’lık bir pay alıyor. Fındığın katma değerini 
Türkiye kazanamıyor. Türkiye’de fındıkta Devletin etkin ve etkili olmadığı 
AKP’li yıllarda fındıkta hep manipülasyonlar olmuştur. 2015’de bir İtalyan  
firması Türkiye’deki fındığı aracılar vasıtasıyla toplamıştır. Aracılar çiftçinin 
sırtından para kazanmış, İtalyan firması para kazanmış ancak çiftçimiz 
mağdur edilmiştir.   

AKP ve onun öncesinde 2000 yılında çıkartılan yasa ile Fiskobirlik gibi 
tarım satış kooperatiflerinin varlığı piyasada görünmez oldu. Üreticiler 
tarafından kurulan ve yönetilen bu kooperatif birlikleri siyasilerin oyunları 
ile piyasadaki varlıklarını yitirdiler. Bu Birliklere sahip çıkılıp düşük faizli 
sermaye kredileri ile piyasalara yön verilmesi gerekirken özel firmalara 
sahip çıkıldı. Devletin Birlikler üzerinden piyasada fiyat ve alım politikası 
oluşturmasına izin verilmedi. Üretici sahipsiz kaldı.
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CHP İKTİDARINDA FINDIK POLİTİKASI NASIL OLACAK….

CHP’nin temel hedefi ÜRETİMİ ARTTIRMAK, üretici gelirini yükseltmek, 
birim alan verimliliğini çoğaltmaktır. Bu amaca ulaşmak için nitelikli ve 
tutarlı bir tarım politikası uygulanacaktır. Kısacası CHP KÖYLÜYÜ YENİDEN 
MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAKTIR. CHP’nin fındıkta uygulayacağı tarım 
politikasının ana hatları aşağıdadır.

1. CHP iktidarında dönüm başına alan bazlı destek ödemesi devam 
ettirilecektir. Halen 170 TL olarak dönüm başına yapılan ve her yıl AKP 
tarafından uzatıldığı bir lütuf gibi sunulan bu destek CHP iktidarında 
“üretim karşılığı sosyal destek” adı altında arttırılarak ödenecektir.   
Çünkü AKP iktidarı mevcut tarımsal desteklemelerin yarısını çiftçilerin 
hizmetine sunmaktadır. CHP iktidarında çiftçi, bütçe yasası ile hak ettiği 
desteğe kavuşacaktır. Çiftçiyi köyünde tutmayı hedefleyen “sosyal 
destekler” CHP iktidarında bölgesel ve ürünün niteliğine göre gelir 
farklılıklarını gidermeye yönelik uygulanacaktır.

2. Arz fazlası olan fındık mutlaka Devlet eliyle değerlendirilecek, 
piyasa Tekellere bırakılmayacak, FİSKOBİRLİK yeniden 
güçlendirilerek piyasada söz sahibi olacak. Bu amaçla Devlet, 
piyasadan alım yaparak büyüme ve gelişme çağında olan çocuklara 
okullarda fındık dağıtacaktır. Bu şekilde sağlıklı ve dengeli bir nüfusun 
oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yine Devlet tarafından korunmaya 
muhtaç olan yoksul ailelere fındık dağıtımı yapılacaktır. Bu şekilde 
fındık fiyatlarının arz artışı nedeniyle düşmesi bahanesi kendiliğinden 
giderilecektir. Kısa vadede CHP’li Belediyeler halka dağıttıkları sosyal 
yardımlarda fındığa yer vereceklerdir. 

3. CHP, Fındık üretimine bilimsel yaklaşmaktadır. Bazı fındık bahçeleri 
70-80 yıldan beri üretimde kullanılmaktadır. CHP iktidarıyla fındık 
bahçelerinde bilimsel tarım yöntemleri uygulanmaya başlayacaktır. 
Fındıkta en önemli maliyet kalemi fındığın toplanmasıdır. Toplamada 
da insan işgücü kullanılmaktadır. Halbuki tarımı gelişmiş ülkelerde 
makineli hasat yapılmakta bu da maliyetlerin çok azalmasına neden 
olmaktadır. Fındığın üretiminde ve verimlilik artışı sağlanmasında 
Üniversiteler ve araştırma enstitüleri  devreye girecektir.
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4. CHP, lisanslı depoculuğa sıcak bakmaktadır. Ürünün daha nitelikli 
bir şekilde korunması, besin değerini yitirmemesi ve arz fazlasının 
depolarda tutularak hisse senetleri yoluyla piyasada alınıp satılmasının 
önü açılacaktır. Lisanslı depoculuk üretici fındığının değerini korumaya 
yönelik olarak yönetilecektir. Şöyle ki, 15 TL’den lisanslı depoya teslim 
edilen ve belgesi alınan 1 kg fındığın fiyatının yükselmesi halinde 
üretici bu fiyat artışından yararlanacak, ancak olası fiyat düşmelerinden 
etkilenmeyecektir. Lisanslı depoya fındığını teslim eden üreticiler finans 
kurumlarından düşük faizli kredi kullanabilecektir. 

5. CHP, Fındığın Türkiye ekonomisine daha fazla katkı yapmasını 
sağlayacaktır. Fındığın katma değerini Türkiye yıllarca kazanamamıştır. 
Bunun yerine fındığımız ucuz fiyatlarla ihraç edilmiş, büyük firmaların 
tekeline bırakılmıştır. Fındık işleyen sanayici için özel teşvik sistemleri 
geliştirerek yatırımların fındık üretimi yapılan bölgelerde olması 
hedeflenmektedir. Buna yönelik yatırım teşvikleri, ucuz enerji, düşük 
faizli finansman, istihdam yaratan projelere özel teşvikler CHP iktidarıyla 
uygulanacaktır.

ÜRETİCİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK, 
SANAYİCİ KÜRESEL SERMAYEYE YENİLMEYECEK…






