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ÜLKEMİZ FINDIKTA KENDİSİNE FAZLASIYLA YETTİĞİ GİBİ TÜM 
DÜNYA İHTİYACININ DA BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR. 
 

Değerli üyelerimiz 
 
Yurdumuzla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınını 

geride bırakacağımız umuduyla girdiğimiz 2022 yılı sağlık anlamında 
beklentilerimizi karşılamış olsa da bu kez yeni sorunlarla yüzünü gösterdi. 

 
Gözbebeğimiz Mavi Vatan Karadeniz’in kıyısında komşuluk ettiğimiz 

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, daha pandeminin yaralarını 
sarmaya fırsat bırakmadan zaten kırılgan ekonomimizi bir nebze daha 
zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Dünyanın en kısa sürede barış ve huzura 
kavuşması için iki ülkenin de sağduyulu davranacağına inancımızı 
koruyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını hem sağlık hem de barış ve 
huzur içinde idrak etmek nasip olur.  

 
Dergimizin sayfaları içinde paylaştığımız Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

bültenine göre ülkemizin en yüksek yeterlilik derecesine sahip ürünü tahmin 
ettiğiniz üzere fındık olarak belirlenmiş. Bu bilgiye şunu da çok rahat 
eklemek mümkün: Ülkemiz fındıkta kendisine fazlasıyla yettiği gibi tüm 
dünya ihtiyacının da büyük bölümünü karşılıyor ve bunun çok daha fazlasını 
yapabilecek potansiyele de sahip.  

 
Bu aşamada bir başka kurumun bültenini paylaşmakta fayda görüyorum. 

Başkanlığını yürütme şerefine nail olduğum Ulusal Fındık Konseyi, geçmişte 
faaliyetleri ile Türk Fındık İhracatında devasa bir artış yaşanmasını sağlayan 
ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle faaliyetine son verilen Fındık tanıtım 
Grubunun en kısa sürede yeniden faaliyetlerine başlaması gerekliliğini 
kamuoyunun dikkatine sundu. Konuyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile 
ilgili girişimler halen devam ediyor. Bu girişimlerden kısa zamanda tüm 
kesimleri memnun edecek kayda değer bir sonuç alacağımıza inanıyorum.  

 
Fındıkta açık ara dünya liderliğimizi sündürmede tanıtım kadar önemli 

olan bir başka konu da rakiplerimizi iyi tanımak. Son birkaç sayıda 
arkadaşlarımızın hazırladığı rakip ülke analizleri bu sayıda kardeş ülke 
Azerbaycan ile devam ediyor. Fındık üretim alanlarını 10 yılda iki kat arttıran 
Azerbaycan son yıllarda Türkiye ve İtalya’nın ardından üçüncü sıraya 
yerleşerek dikkatleri üzerine çekti ve burada kalıcı olacak gibi görünüyor. 
Ülke analizine göre Azerbaycanlı fındık üreticilerinin gözü Rusya’da, kulağı 
ise Türkiye’den gelen haberlerde.  

 
Azerbaycanlı fındık üreticisi dostlarımızla bilgi ve tecrübelerimizi her 

zaman paylaşmaya hazır olduğumuzu belirterek fındığın başkentinden 
selamlarımızı gönderiyoruz.  

 
Sağlık, huzur ve en önemlisi barışın hakim olduğu bir dünyada yaşamak 

dileğiyle... 
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“FINDIK TANITIM GRUBU YENİDEN 
KURULMALI” 
         Fındık Tanıtım Grubu’nun” yeniden aktif hale getirilmelidir. Yeni bir politika değişikliği ile 

Fındık Tanıtım Grubunun çalışmalarının Türkiye Tanıtım Grubuna devredildiğini daha sonra ise 
Türkiye tanıtım Fonunun da kapatılmıştır.” 
 
     “Ülkemizin Tarımsal Ürün ihracatında yıllardır en büyük payı alan Türk Fındığı, son 20 yılda özellikle  
sahada yapılan yerinde tanıtım faaliyetleri ile daha fazla büyümüş, sektörün bu şekilde büyümesi ülkemiz 
ihracat kapasitesinin artmasına ve bundan sağlanan milli refahın da ülkemiz tarım sektörüne dolayısıyla 
ekonomik dengelerin ülkemiz lehine değişmesine çok önemli katkılar sağladığı görülmüştür. 
      Fındık ihracatından yıllardır kesilen payların Fındık Tanıtım Grubu çalışmalarının temelini oluşturması 
ve kaynağında kesilen bu payların, Türk Fındık İhracatının artmasına çok önemli katkıları olduğunu Sizlere 
bir örnekle belirtmek istiyoruz. 2005 Yılı Türkiye Fındık İhracat rakamlarına bakıldığında 1. İtalya, 2. 
Almanya, 3, Fransa, 4. Belçika, 5. İsviçre, 6. Hollanda ilk sıraları yer almakta iken, 2021 Yılında ise Türkiye 
Fındık ihracatında; 1. Almanya, 2. İtalya, 3. Fransa, 4. Polonya, 5. Hollanda, 6. Çin yer almaktadır.  

     Görüldüğü üzere 2005 ve 2021 Yıllarının kıyaslamasına bakıldığında genel çoğunluk Kıta Avrupası 
ülkelerinden oluşmakta iken 2021 yılında 6. Sıraya yükselen bir Asya ülkesi yani Çin Halk Cumhuriyeti 
görüleceği üzere üst sıralarda yerini almıştır. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Çin’e 2005 Yılında fındık 
ihracatımız 583.400 Kg.-6.402.499$ iken 2021 yılında 11.054.784 Kg.-79.517.153 $’a yükselmiştir.  

      Bu başarının yegane mimari Fındık Tanıtım Grubunun bizatihi 
sahada çok yıllar boyunca yaptığı meşakkatli çalışmalardır. Fındık 
Tanıtım Grubu, Çin’de fındığın karşılığının bulunmamasından dolayı 
isim arayış yarışmalarından, ülkenin kültürel özelliklerine uygun 
tatlar, alışkanlıklar üzerinde de yerel ortaklarla büyük çalışmalar 
yürütmüştür. Fındık Tanıtım Grubu, bizatihi Çin’de ofis açarak 
çalışmaları sürdürülebilir kılmıştır. Bu çalışmaların karşılığı da takdir 
edersiniz ki uzun yılların sonucunda alınmış bulunmaktadır. Çin’e 
gerçekleştirilen ihracatta yaşanan rekor artışın, söz konusu ülkede 
çikolata ve fındık kreması gibi ürünlerine artan ilginin bir kanıtı 
olduğu, diğer taraftan, uluslararası önemli imalatçıların son yıllarda 
Çin’de yaptıkları yatırımların Türk Fındığı için önemli bir potansiyel 
oluşturduğu görülmüştür. FTG tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetlerden elde edilen kazanımların belirgin bir şekilde görülmeye 
başlandığı yukarda anlatmaya çalıştığımız rakamlarla teyit edilecektir. 
FTG bu anlamda çok uzun yıllar önce çizdiği çok önemli vizyonla Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin büyük fındık ithalatçısı ülkeler arasına 
gireceğini tahmin etmiş ve FTG, bu misyonu yerine getirmek 
amacıyla çalışmalarına var gücüyle devam etmiştir. FTG tarafından 
geçmiş yıllarda özellikle ürünlerinde Türk fındığı kullanan veya 
kullanma potansiyeli bulunan imalatçı firmalara odaklanılarak, 
çikolata, şekerleme, dondurma ve çerez sektörlerinin önde gelen 
firmalarına AR-GE desteği verilmiş ve kendileri ile ortak promosyon 
faaliyetleri yürütülmüştür.  
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FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ  
VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINI AĞIRLADIK. 

     Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Sn. 
Aysun Akar Hanımefendi ve 
beraberindeki çalışma arkadaşlarını 
borsamızda ağırladık. İlimizde 
bulunmasından her zaman gurur 
duyduğumuz Enstitümüzün dün ve 
bugün yapmış olduğu çalışmaları hep 
dikkatle takip ediyoruz. 

     İş birliğini kıymetli bulduğumuz Enstitümüzün İlimizde faaliyette bulunmasını da bir o kadar değerli 
bulmaktayız. Değerli Müdürümüz ve beraberindeki heyet ile Mayıs ayında İtalya ve Türkiye'den Bilim 
İnsanlarının katılımları ile düzenleyecekleri “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'NİN FINDIK ÜZERİNE ETKİLERİ” konulu 
panel planları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Kıymetli ziyaretleri ve verdikleri bilgiler için 
teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.  

Diğer taraftan, gıda profesyonellerine yönelik olarak 
tüm ülke çapında çok sayıda bilgilendirici seminer 
organize edilmiş, sektörün önemli fuarlarına iştirak 
edilmiş ve tüketiciler arasında Türk fındığı bilinirliğini 
artırmak adına önemli dergiler ve ofis binalarında 
reklamlar yayımlanmıştır. Fındık gibi Dünya Liderliğini 
koruyan bir ülke olarak daha fazla üretim ve daha fazla 
satış odaklı faaliyete dönük olarak Fındık Tanıtım 
Grubunun bir an önce faaliyetlerine başlaması 
gerekmektedir.  

Burada dikkate çekmek istediğimiz konu şudur: 
Fındık ihracatından yapılan kesintilerle bu başarı elde 
edilmiştir. Kendi kaynaklarıyla fındık ihracatçısı yeni 
pazarlar bulma imkanına erişmiştir. Türk Fındığının 
yeni pazarlara yelken açmasının yolu açılmalıdır. Bu 
çok zor değildir. Aynı başarının başka ülke pazarları 
için olabileceği de malumlarınızdır. 

Hele hele Türk Fındığının sağlığa olan etkilerinin her geçen gün arttığı Dünya insanlarının sağlıklı 
atıştırmalıklara olan ilgisi düşünüldüğünde yeni bir başarı hikayesini Türk Fındık Sektörü yazmaya 
taliplidir. Bunun için yine yeniden Fındık Tanıtım Grubu faaliyetlerinin yürürlüğe konulmasının önemini 
kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. 



  

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ 
KUTLADIK 

Borsamızdaki hanım arkadaşlarımızın bu 
özel gününü Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hamza Bölük Bey'in kutlama pastası ile 
andık. Bizler için çok kıymetli olan çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, iyi ki 
varsınız iyi ki sizlerle beraberiz. 
 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GİRESUN 
MERKEZ İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM 
KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADIK 

Milliyetçi Hareket Partisi Giresun Merkez ilçe Başkanı Denizhan USTA ve beraberinde gelen Yönetim 
Kurulu Üyeleri borsamız yerleşkesinde YK Başkanımız Hamza BÖLÜK makamında ağırladık. Nazik 
ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 

İlçe Başkanı Usta, aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi Başkanı olan Hamza Bölük nezdinde Türk 
fındığına katma değer katarak, ülkeye ciddi oranda döviz girdisi sağlayan fındık sanayici ve 
ihracatçılarına teşekkür ederek, üreticiden tüketiciye fındığın Giresun başta olmak üzere Karadeniz 
Bölgesi için son derece önemli tarımsal bir ürün olduğunu ifade etti. Borsa Başkanı Bölük de MHP 
merkez ilçe yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.  
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TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA 
AZERBAYCAN “DOSTLUK NİŞANI” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 
‘Dostluk Nişanı’ ile ödüllendirildi.  
        Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aliyev’in 25 Nisan 2022 tarih ve Anayasanın 
109. Maddesi 23. Bendi kararıyla, Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına 
katkıları, girişimcilik alanındaki çalışmaları ve 
Türkiye Azerbaycan iktisadi ilişkilerinin 
geliştirilmesi için yaptığı faaliyetlerden dolayı 
Hisarcıklıoğlu’na ‘Dostluk Nişanı’ verildi. 
      Kardeş ülke Azerbaycan’a yapmış olduğu 
katkıları nedeniyle “Dostluk Nişanıyla” 
onurlandırılan başkanımızı tebrik ediyoruz. 

 

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN TALEBİ EN ÇOK 
KARŞILADIĞI ÜRÜN FINDIK OLDU 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemi için Bitkisel Ürün Denge Tabloları verisini paylaştı. 
Buna göre, bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 552,9 ile fındıkta gerçekleşti. 
 
Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, meyveler ve içecek bitkilerinde 2020-2021 piyasa 
döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 552,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan 
meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi 
üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 94,1 oldu. 
 
Tahıl ürünleri toplamı için 2020-2021 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi 
(yeterlilik derecesi) yüzde 97,4 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan 
buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 102,3 (durum buğdayında yüzde 259, diğer buğdayda yüzde 89,2), yem 
sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 97,1, mısırın yeterlilik derecesi 
yüzde 84,9, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 
 
Sebze ürünleri toplamı için 2020-2021 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi 
yüzde 110,9 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi taze bezelyede yüzde 123,6 olurken, havuçta 
yüzde 119,6, domateste ise yüzde 117 olarak gerçekleşti. 
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İFMİB’in 22 Nisan’da TİM’de yapılan genel kurulunda başkanlığa Muzaffer Taviloğlu seçildi. Taviloğlu, 
ilk açıklamasında “Fındık ihracatında daha rekabetçi ülke politikaları için çalışacağız” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları birliği’nin yeni dönem başkanı Muzaffer Taviloğlu oldu. 2017 
yılından bu yana İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenen Taviloğlu, 22 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimli genel kurul 
neticesinde başkanlık unvanını Ali Haydar Gören’den devraldı. Muzaffer Taviloğlu dünyanın önde gelen 
fındık sanayi ve ihracat şirketi BALSU Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 
 
“Fındık ihracatında daha rekabetçi ülke politikaları için çalışacağız” 

     İFMİB’in yeni Başkanı ve BALSU Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, başkan 
seçilmesi nedeniyle genel kurula teşekkür ederek, yönetim olarak sektörde yeni vizyonun fındık 
üretiminden ihracatına kadar uçtan uca tüm süreçlerin sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden tasarımı 
olduğunu vurguladı. 

     Dünya fındık üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren Türkiye’nin dünyada lider 
konumda olmasına rağmen, dış pazarlarda rekabet şartlarının giderek zorlaştığına dikkat çeken Taviloğlu, 
şunları söyledi: “Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2019’da açıkladığı Yeşil Mutabakat tarım sektörünü de 
yakından ilgilendiriyor. ‘Çiftlikten Çatala Stratejisi’ gıda endüstrisindeki tedarik zincirlerine daha adil, 
sağlıklı ve çevre dostu bir yapı kazandırmak istiyor. Bu stratejiyi tüm fındık üreticilerimiz ve ihracatçılarımız 
adına fırsata çevirmek için ve özel sektörde kazandığımız tüm deneyim ve birikimleri İFMİB için 
değerlendireceğiz. Tüm sektör paydaşlarımızın bir araya gelmesi ve daha rekabetçi ülke politikaları 
oluşturulması için çalışacağız. 

 

İFMİB’İN YENİ BAŞKANI MUZAFFER 
TAVİLOĞLU OLDU 



 

TOBB 70 YAŞINDA 
YAŞINDAYAŞIN<<<<<<<<<<<<<
<<<<DA 

  Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70 yaşında. TOBB’un 70 
yıllık süreç içerisinde yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştüğünü belirten TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için 
çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 

Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70’inci kuruluş 
yıldönümünü kutluyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 70 yılda büyük aşamalar kaydeden 
Birliğin, örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını söyledi. 

15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk Genel Kurulu’nu yapan TOBB’un, 
7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB, 70 yılda yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştü. 365 Oda ve Borsası, 65 Sektör Meclisi 
ile ülkemiz iş dünyasını tamamını hem coğrafi hem de sektörel anlamda bir araya topladı. Atlantik ile 
Pasifik arasındaki tüm özel sektör kurumlarının yönetimine seçildi ve Türk özel sektörün hak ve 
hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma gelindi” diye konuştu. 

 -TOBB ÖNCÜ OLDU 

TOBB olarak Türkiye’nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek için öncülük yaptıklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “TOGG yatırımcılarını bir araya getiren, yurtiçinde mesleki eğitimden kara 
gümrük kapılarının modernizasyonuna, Kredi Garanti Fonu’ndan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezleri’ne, lisanslı depolardan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın kurulmasına, yurtdışında Türkiye 
Ticaret Merkezi açılmasına kadar çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini 
kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaşıldı. Devamlı suretle 
artırdığımız faaliyetlerimiz ve geliştirdiğimiz kurumsal kapasitesiyle özel sektörü bir araya getirme ve  
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güç birliği sağlama noktasında üstlendiği büyük sorumluluğu yerine getiren TOBB, sonuç odaklı 
çalışmalarıyla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmemiş, bunlara kalıcı çözümler önermiş 
ve hayata geçmesini sağlamıştır.” 

-EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR 

TOBB’un tarihi boyunca camiaya önemli katkılarda bulunanlara da teşekkür eden Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle anıyorum. Geçmişten bugüne, ilk 
Başkanımız rahmetli Üzeyir Avunduk başta olmak üzere, emek vererek TOBB’un bugünkü konumuna 
gelmesinde katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. 
70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz.” 

 

 

 

TOBB İLK YÖNETİM KURULU:  

Üzeyir Avunduk    (Ankara Ticaret ve Sanayi Odası),  

Vehbi Koç     (Ankara Ticaret ve Sanayi Odası),  

Feyzi Dural    (Adana Ticaret ve Sanayi Odası),  

İzzet Akosman    (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası),  

Şükrü Kerimzade   (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası),  

Selahattin Sanver   (İzmir Ticaret Odasi),  

Osman Kibar    (İzmir Sanayi Odası),  

Haydar Dündar   (İzmir Ticaret Borsası),  

Aziz Zeytinoğlu   (Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası) 



 

ÜLKEMİZİN STRATEJİK ÜRÜNÜ 
Fındık: Önemi ve Geleceği 

   Fındık toplamda 4 Milyon insanın doğrudan 
veya dolaylı olarak geçimini temin ettiği 
Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünüdür. 
Toplamda 740 bin hektar alanda yıllık ortalama 
650-700 bin ton kabuklu fındık üretilmektedir.  

      Üretilen fındığın %85’i de ihraç edilmektedir. 
Nitekim, 2021 yılında 344 bin ton iç fındık ihraç 
edilmiş ve bu ihracattan da 2,26 Milyar USD gelir 
sağlanmıştır. Türkiye dünya fındık üretimi ve 
ticaretinde %70 gibi çok önemli bir pay 
almaktadır. Böylece fındık ülkemizin hem sosyal 
ve hem de ekonomik açıdan stratejik bir ürünü 
olmaktadır. 

   Fındık aynı zamanda insan sağlığı için de önemli 
bir besin kaynağıdır. Bileşiminde bulunan yağ 
asitleri (oleik asit), besin lifleri, vitamin, mineral ve 
bioaktif bileşenleri nedeniyle de  sağlıklı 
beslenmede önemli bir yeri vardır. 

   Gerek sosyo-ekonomik ve gerekse sağlık açıdan 
bu denli önemli bir ürün olan fındığın üretiminde, 
hasat ve depolanmasında, işlenmesinde ve 
pazarlanmasında çözüm bekleyen sorunları 
bulunmaktadır. Fındık üretiminin ve ihracatının 
sürdürülebilirliğini sağlamak için bu sorunların 
acilen ele alınması ve çözüm önerilerinin 
bulunması gerekmektedir. 

Türkiye’nin önemli stratejik ürünü olan fındığın 
bugünü ve geleceği 24 Şubat 2022 tarihinde 
Fındık İhtisas Üniversitesi olarak ilan edilen 
Giresun Üniversitesi ve TÜBİTAK IPA-INNOFOOD 
Projesi işbirliğinde Giresun’da düzenlenen 
toplantıda tartışılmıştır. 

Toplantıya Giresun ve Ordu Üniversiteleri öğretim 
üyeleri, TÜBİTAK MAM Türkiye Gıda Inovasyon 
Platformu (TÜGİP) ekibi, Fındık üreticileri, bölge 
Tarım İl Müdürlükleri, Gıda Kontrol Müdürlüğü, 
Fiskobirlik, Fındık Araştırma Enstitüsü, Ticaret 
Borsası, Fındık İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi 
Odaları temsilcileri ile yerel basın mensuplarından 
105 kişi katılmıştır. 

Yapılan toplantıda Giresun Üniversitesi 
koordinasyonunda tüm paydaşların aktif olarak 
katılacağı çalışmalarla “Fındık Sorunlarını Çözüm 
Stratejisi” dokümanı en kısa sürede hazırlanması 
hususunda görüş birliğine varıldı. Bu 
çalışmalarda, TÜBİTAK Türkiye Gıda İnovasyon 
Platformu (TÜGİP) gerekli desteği verecektir. Bu 
strateji dokümanında sorunların çözümüne aktif 
katkı sağlayacak gerek devlet kurumları ve 
gerekse diğer paydaşlar davet edilecek ve ortak 
çalışmaları sağlanacaktır. Fındığın sorunlarına 
bütünsel bir yaklaşımla uygulamaya dönük 
çözüm önerileri hazırlanacaktır. 

12 - 13 



 

Paydaşlarla ortak yapılacak çalışmalara baz oluşturmak üzere fındık sorunları aşağıda 4 
ana başlık altında verilmiştir.  
 

A.  Fındık Tarımının Sorunları 

ü Fındık bahçeleri özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon bölgelerine yaşlanmıştır. Özellikle yaşları 100 
yılı aşan ağaçların verimleri düşmüştür. Bu bahçelerin yenilenmesi gerekmektedir. (Eski kayıtlara 
baktığımızda 1900’lü yılların başında hatta öncesinde bölgeden fındık üretimi ve ticaretinin 
yapıldığını görebiliriz. Hatta 1900’lü yıllar öncesinde (Fındık; Kemal Peker, 1948). O nedenle 100 yıl 
üzerinde demek bana göre uygun olacaktır. Gövdeler gençleşse de kök yaşıdır aslolan, onda da 
bir değişim genelde olmamıştır) 

ü Yenilenecek bahçeler hangi fındık çeşidinin uygun olacağı belirlenmeli ve bu amaçla fidan 
yetiştirilmelidir. Erken bahar donlarına dayanıklı, sanayi ve perakende   tüketimde uygun verimi 
yüksek çeşitlerin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. 

ü Bahçelerin yenilenmesi için bir teşvik sistemi oluşturulmalıdır. 

ü Fındık üretimini artırmak için yeni bahçe alanları yaratılmalıdır. Mevcut fındık alanları her türlü 
yapılanmaya ve madenciliğe karşı korunmalıdır. Yeni bahçe alanlarını 250 metre üstündeki 
rakımlarda kurulması değerlendirilmelidir. 

ü Fındık bahçelerinin ortalama büyüklüğü 5 dekar olarak verilmektedir. Ancak bazı tahminlere göre 
de bu alanın 15 dekar düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Küçük ölçekli işletmelerde girdilerin 
yeterli olmaması kaliteye etki etmekte ve de yetiştiriciliği ekonomik olmaktan çıkartmaktadır. 
Miras yoluyla bahçelerin parçalanması önlenmeli ve yeni bir modelle fındık bahçe alanları 
birleştirilerek üretim yapılmasına imkan sağlanmalıdır. Dijitalleşmenin önündeki en büyük engel 
de küçük ölçekli bahçelerdir. 



 

ü Hasat harman döneminde kurallara uyulması halinde çeşitli kusurlar ortadan kalkacak, maliyetlerin düşmesine 
ve sürdürülebilir yetiştiriciliğe katkı sağlayacaktır. Her yıl yanlış hasat ve kurutma sonucu ortaya çıkan aflatoksin 
sorunu nedeniyle 50-60 Milyon USD kayıp olduğu tahmini yapılmaktadır. 

ü Değişen iklim koşullarının (kuraklık, don, sel gibi..) fındık tarımına olası etkileri araştırılmalı ve gerekli önlemler 
belirlenmelidir. 

ü Fındık üretiminde uygulanan mevcut teşvik modeli verim ve kaliteyi artırmaya yönelik değildir. Bunun için 
verim ve kaliteyi artırıcı yeni bir teşvik modeli getirilmelidir. Fındık tarımında iyi tarım uygulamaları 
yaygınlaştırılmalı ve teşvik sistemi içine alınmalıdır. Bunun için İl Tarım Müdürlükleri bir plan dahilinde sonuç 
alıcı uygulamaya geçmelidir. 

§ Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık verimi dekara 65 kg ile çok düşüktür. Türkiye ortalaması ise 90-95 kg'dır. 
Buna karşılık İtalya'da verim 150 kg/dekar, ABD'de de 280 kg/dekar'ı bulmaktadır. Fındık üretim verimini 
artırmak için hangi önlemlerin alınacağı belirlenmeli ve uygulamaya konmalıdır. 

§ Fındıkta Eski üretim Bölgesinden başlayarak bahçeler yenilenmelidir. 

§ Yeni dikilen bahçelerde ise tekniğe uygun rehabilitasyon çalışması yapılmalıdır 

§ Fındıkta verimin sadece %50 arttırılmasıyla yılda 1 milyar USD daha fazla gelir elde edilmesi sağlanabilir. 

ü Fındık üretiminde girdi maliyetlerinin nasıl düşürülebileceği araştırılmalıdır. Verim arttırıcı sulama imkanlarının 
geliştirilmesi ve arazinin imkan verdiği yerlerde mekanik toplama sistemlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

ü Fındık hastalık ve zararlılarına karşı yapılan çalışmalara hız verilmeli ve etkinleştirilmelidir. 

• Hastalık ve zararlılarla mücadelede çiftçilere daha fazla ve etkili ulaşım sağlayacak tarımsal yayım yöntemleri 
geliştirilmelidir.  

ü Fındık üreticisinin gelirinin artırılması için ne gibi önlemler alınmalıdır. 

ü Gerekli bakımı yapılmayan, verimi düşük ve sahiplerinin uzakta bulunan bahçeler nasıl bir model uygulama ile 
verimli ve kazançlı bir duruma getirilebilir? Ordu'da fındık bahçelerinin sahiplerinin %70' i Ordu ili dışında 
yaşamaktadır. ''ÇİFTÇİ'' tanımının yeniden yapılması ve fındıktan elde edilen gelirin üreticiler için yan gelir 
olmaktan çıkartılması gerekmektedir. 

ü Arazi toplulaştırılması Türkiye modeli mutlaka geliştirilmelidir. 

ü Fındık rekoltesi tahminleri gerçeğe uygun bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Dijital ve İnsansız Hava Araçların 
olduğu bir dönemde rekolte tahminlerinin doğru yapılması hem üreticinin hem de ihracatçının planlamasını 
yapabilmesi açısından önemlidir. 
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ü Sertifikalı fidancılık etkin olarak nasıl desteklenmelidir? 
ü İsmine doğru, sağlıklı ve seri fidan üretimi sağlayacak doku kültürü laboratuvarı kurulmalıdır. 
ü Genç insanlar genel olarak tarımda ve fındık üretiminde çalışmak istemiyorlar. Fındık tarımı genç insanlar için 

nasıl cazip hale getirilebilir? 
ü Genç üreticileri bahçeye ulaştırma için insan gücümü minimize edecek tarım teknolojileri araştırılmalıdır. 
ü Kırsalda yaşlanma, şehirleşme, farklı iş alanlarına geçme ve kentlere göç, fındık üretim bölgelerindeki 

demografik yapının değişmesine yol açmıştır. 
ü Bu göçü önlemek için fındıkta mutlaka istikrarlı fiyat politikasından başlayarak yeni politikalar mutlaka 

üretilmelidir. 
ü Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için budama, gübreleme, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele, 

hasat ve hasat sonrası işlemlerle ilgili gerekli eğitimler verilmelidir. Ayrıca fındık işletmelerinde sağlık 
personeli, iş güvenlik vb. uzmanı gibi fındık ziraat uzmanı çalıştırma mecburiyeti getirilmelidir.  

ü Üretici adına hareket eden birlik ve sivil toplum kuruluşlarının stratejik kararların alınmasında etkilerinin 
artırılması sağlanmalıdır.  
 

B. Fındık Hasadı ve Depolanması 

ü Erken hasattan kaçınılmalı ve erken hasat işlemine cezai yaptırım uygulanmalıdır. 
ü Karışık çeşitlerden oluşan fındık bahçelerinde çeşitler hasat olumuna geldiğinde ayrı ayrı hasat, harman ve 

kurutma işlemlerinden geçirilmelidir. 
ü Arazi yapısı ve imkanlar ölçüsünde makineli hasat tercih edilmeli, makineli hasat işlemlerinin 

uygulanamayacağı arazilerde yerden hasat tercih edilmelidir. Daldan hasat kesinlikle uygulanmamalıdır.  
ü Güneşte kurutma (Beton ve çimen harman) sırasında fındıkta yağ oksidasyonu oluşabilmektedir. Bu nedenle 

suni kurutma yöntemleri tercih edilmelidir. 

 

 



 

ü Fındığın hasattan sonra hızlı kurutulması için nasıl bir uygulama devreye alınmalıdır? 

ü Hasat sırasında ortaya çıkan ortalama 150-170 bin ton zurufun nasıl değerlendirilmesi ve ekonomik fayda 
sağlanabileceği araştırılmalıdır? 

ü Fındığın uygun koşullarda depolanması önem taşımaktadır. Lisanslı depoculuk mevcut   uygulamasın 
incelenmeli ve üreticilerin daha fazla kullanmaları için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği belirlenmelidir. 
Fiyat istikrarının ve kalitenin korunmasında önemli fonksiyon üstlenecek olan lisanslı depoculuk üreticiye iyi 
anlatılmalıdır. Depolama ürünü koruma amacından başka ‘’stratejik’’ bir depolama sistemidir. Böylelikle hem 
ülke içerisinde ve uluslararası piyasalarda bir arz-talep istikrarı sağlayacaktır. 

ü Fındıkta kalite kaybının önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için üretim miktarları da gözetilerek 100.000 
ton kapasiteye ulaşacak lisanlı depoculuk sistemi uygulamaya konulmalıdır. 

C. Fındığın İşlenmesindeki Sorunlar 

ü Fındık kırma ve kavurma tesislerinin 2 Milyon ton civarında kurulu kapasiteye sahip olduğu belirtilmektedir. 
Bu kapasite Türkiye fındık üretiminin 4-5 katı düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum zarar verici bir 
rekabete dönüştüğü, bunun da kalitenin ve fiyatının düşmesine neden olduğu değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Bu sorun nasıl çözülmelidir? 

ü Son ihracat verilerine çiğ fındık ihracatında ortalama fiyatın 6,41 USD/kg, beyazlatılmış/kavrulmuş fındıkta 
fiyat 7,22 USD/kg ve fındık unu/kıyılmış fındık ortalama ihraç fiyatı 6,37 USD/kg olduğu anlaşılmaktadır.  

ü Fındık ihracatının %58’inin çiğ fındık ve beyazlatılmış/kavrulmuş fındığın da %41 bir pay aldığı 
belirtilmektedir. Burada da görüleceği gibi dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı Türkiye katma 
değeri yüksek ürün üretmesi ve ihraç etmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. 

ü Neden daha fazla katma değeri olan ürün üretilemiyor ve ihraç edemiyoruz? Bunun nedenleri araştırılmalıdır: 

ü Markalaşma yetersiz. İhracatta markalı ürünlerin oranı sadece %10. 

ü Şirketler esas olarak aile şirketleri. Kurumsal yapı oluşturulamamıştır. Profesyonel yönetim eksikliği var. 

ü Fındık işleme ve yeni ürün geliştirmede Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yetersiz. Bu nedenle bu konuda 
yapılacak projeler belirlenmeli ve amaca uygun gerekli destekler sağlanarak uygulamaya acilen konmalıdır. 

Bu bağlamda TÜBİTAK’ın Gebze’de bulunan Gıda Inovasyon Merkezi tesisleri, modern işleme hatları, 
laboratuvarları ve uzman kadrosu ile her türlü işbirliği yapılmalıdır. 

ü Fındık kırımında ortaya çıkan 350 bin ton fındık kabuğunun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için 
organize çalışmalar başlatılmalı ve uygulamaya konulmalıdır. 

ü Ayrıca besleyici değeri yüksek fındık zarından (İç fındık üretiminde %3) yeni ürünler üretilmesi veya mevcut 
ürünlere entegre edilmesi için TÜBİTAK - TÜGİP ile işbirliği yapılmalıdır. 

D. Fındığın Pazarlanması 

ü Fındık dünyada esas olarak gıda sanayi üretiminde kullanılmaktadır. Dünyada fındığa olan ihtiyaç her yıl 
artmaktadır. Bu nedenle dünyada 30’a yakın ülkede fındık üretimi yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında İtalya, 
İspanya, ABD, Şili, Azerbaycan ve Çin’i saymak mümkündür. Bu nedenle üretimimizi sürdürülebilir bir şekilde 
artırmamız öncelik taşımaktadır. 
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ü Badem ve ceviz konusunda çok sayıda bilimsel yayın bulunmaktadır. Ancak fındık konusunda o kadar fazla 
bilimsel yayın yoktur. Bu nedenle, dünyada badem ve ceviz tüketimi artmaktadır. Nitekim International Nuts 
Council (INC)’nin verilerine göre 2007 - 2019 yılları arasında dünyada badem ve ceviz tüketimi sırasıyla %114 
ve %144 artmıştır. Buna mukabil aynı dönemde fındık tüketim artışı ancak %32 düzeyinde kalmıştır. Bu da bize 
fındık konusunda ciddi çalışmalar yapmamız gerektiğini göstermektedir.  
 

A. Sonuç 
 

ü Fındık üretimi, işlenmesi ve ihracatı ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir bir üretim ve 
ihracat yapabilmemiz için yukarıda topluca vermeye çalıştığımız sorunlara pratik ve uygulanabilir acil 
çözümler bulmamız gerekmektedir. 

ü Fındığın sorunlarına “Stratejik Çözüm Önerileri”ni hazırlamak üzere Giresun Üniversitesi koordinasyonunda 
tüm paydaşların aktif olarak katılacağı toplantılar düzenlenmelidir. Bu toplantılarda “Stratejik Çözüm 
Önerileri” dokümanı üç ay içinde hazırlanacak şekilde organize olunmalıdır. Bu organizasyona ve yapılacak 
toplantılara konuyu bilen ve katkısı olacak kurum ve kişilerin katılımı sağlanmalıdır. 

ü Fındık üretimi ve ihracatını sürdürülebilir kılmak için dünya pazarlarına güven verici politikalar 
oluşturulmalıdır. 

ü Dünyada fındık üretiminde ve ticaretinde lider ülke olarak, fındık konusunda   yoğun Ar-Ge   ve inovasyon 
yaparak   know-how birikimi sağlayarak konumumuzu korumak ve geliştirmek için ciddi planlamalar ve  
çalışmalar yürütmemizin artık kaçınılmaz olduğunu anlamalıyız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan: 
TÜBİTAK MAM - Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) Ekibi 

 
 



 

AVRUPA’DA YAĞ VE YEM KRİZİ BÜYÜYOR 

 

Ukrayna’dan ithalat durdu, 4-6 hafta yetecek yağ kaldı 
 
        Karadeniz Bölgesi’nin dünya pazarı için önemli bir tahıl ve yağlı tohum ürünleri arzını temsil ettiğine dikkat 
çekilen açıklamada: “Özellikle Ukrayna, dünyaya yaklaşık 60 milyon ton tahıl ihraç ediyor. Mevcut pazarlama yılında 
Ukrayna'nın yaklaşık 33 milyon ton mısır ve 24 milyon ton buğday ihraç etmesi bekleniyordu. Avrupa için mısır, 
yıllık ortalama 11 milyon ton ile Ukrayna'dan ithal edilen ana ürünü ve aynı zamanda yaklaşık 2 milyon ton ile 
ayçiçeği yağı gibi diğer emtiaları temsil ediyor. COCERAL, FEDIOL ve FEFAC, Ukrayna'dan Avrupa'ya gelen gemiler 
için acil pratik sorunları ele almayı, gıda ve yem tedarik zincirleri için potansiyel olumsuz etkileri öngörmeyi ve 
kayıplarını azaltmaya yardımcı olacak acil durum planlarının oluşturulmasına yönelik acil ihtiyacı vurgulamayı 
gerekli görüyor.” denildi. 
 
     Avrupa Birliği Bitkisel Yağ ve Protein Küspesi Endüstrisi Birliği (FEDIOL) 4 Mart’ta yaptığı açıklamada Ukrayna'daki 
savaş durumunun, Avrupa'nın ayçiçeği tohumu yağı tedariki üzerinde önemli sonuçlar doğuracağını vurgulayarak 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Ayda yaklaşık 200 bin tonluk ayçiçeği yağ arzının Avrupa limanlarına sevk edilmesi 
durduruldu. Yıla bağlı olarak, Avrupa Birliği bitkisel yağ rafinerileri AB'de tüketilen ayçiçeği yağının yüzde 35 ila 
yüzde 45'ini Ukrayna'dan temin etmektedir. Ayçiçeği tohumu yağının en büyük ihracatçısı olan Ukrayna, dünya 
pazarındaki diğer oyuncular tedariklerinde benzer bir eksiklikle karşı karşıya kaldıklarından, bu hacimlerin kısa 
sürede değiştirilmesi zor ve imkansız olabilir. Hızlı bir değerlendirme, ayçiçeği yağı mevcudiyetindeki önemli 
azalmanın hızla hissedileceğini gösterdi. AB'deki mevcut stokların  
4 ila 6 hafta süreceği tahmin edilmektedir. Bu sürenin ötesinde, ham ayçiçeği tohumu yağı ve sınırlı alternatiflerin 
bulunmamasının Avrupa pazarında rafine/şişelenmiş ayçiçeği yağı açığına yol açması ve bunun tüketici düzeyinde 
hissedilmesi muhtemeldir.” 
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Türkiye’den sonra Avrupa Birliği de Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle 
ayçiçeği yağı, yem ve gübre tedariğinde çok büyük sorunlar yaşıyor. 
Avrupa Birliği’ndeki yağ sanayicileri stoklarında en fazla 4-6 hafta yetecek 
kadar ayçiçeği yağı kaldığını ve acil önem alınması gerektiğini açıkladı.  

 
     Avrupa Birliği’nin yağ, yem, hububat alanında faaliyet gösteren 3 
önemli örgütü ortak açıklama yaparak özellikle yağ ve yem sektöründe 
yaşanan krize dikkat çekti. Bitkisel Yağ ve Küspe Sanayicileri Birliği 
(FEDIOL), Avrupa Karma Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC), Avrupa 
Tarımsal Emtialar, Yem ve Yem Maddeleri Ticareti Birliği (COCERAL) 
yaptıkları ortak açıklamada hem yemde hem de gıdada ciddi kıtlıklar 
yaşanacağına dikkat çekti. 
 
     Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sert bir dille eleştirildiği açıklamada özetle şu bilgilere yer  
verildi: “Ülkede insani trajedi yaşanırken ve Rusya Federasyonu nedensiz bir şekilde egemen bir  
devleti işgal etmeye devam ederken, COCERAL, FEDIOL ve FEFAC derin üzüntülerini Ukrayna halkıyla 
paylaşıyor. Sektörümüzdeki şirketler, sahadaki çalışanlarının güvenliğini sağlamak için adımlar atıyor  
ve ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın AB'ye tarımsal hammadde ve ürün 
tedarikinin öneminin ve bu ülkeden ithalat yapamamamızın hem yem hem de gıda endüstrileri için ciddi 
kıtlıklar yaratacağının bilincinde olarak sözleşmelerini yerine getirmeye devam etmeleri gerekiyor.” 

 



 

Alternatif yağlar çözüm sağlamıyor 

    Gıda sektörü için bu olumsuz etkilerin azaltılması için çaba gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Avrupa 
Birliği Bitkisel Yağ ve Protein Küspesi Endüstrisi Birliği üyesi şirketlerin biyodizel için ayrılan sınırlı miktarda ayçiçeği 
tohumu yağını gıda sektörüne yönlendirdikleri ifade edildi. Açıklamada alternatif yağlarla ilgili şu değerlendirmeye 
yer verildi: “Ayçiçeği tohumu yağındaki bu krize acil bir çözüm yok ve ticaretin devam edip etmeyeceği ve nasıl 
devam edeceği açıkça belli değil. Pazara bağlı olarak, kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve tropikal yağlar gibi alternatif 
bitkisel yağlar bir dereceye kadar devreye girebilir.” 

     FEDİOL verilerine göre, Avrupa Birliği ayda yaklaşık 435 bin ton rafine ayçiçeği yağı tüketiyor. Bu ihtiyacını 
özellikle Güney ve Orta Avrupa’daki yerli ayçiçeği tohumu üretiminden ve Ukrayna’dan ithal ettiği ham ayçiçeği 
yağından karşılıyor. 
 

AB hammadde ithalatında GDO’da esnekliği tartışıyor 

     Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu (FEFAC) Ukrayna’nın işgalinin Avrupa yem tedarik zincirine olumsuz 
etkilerinin hafifletilmesi, sorunların çözümü için Avrupa Tarımsal Emtialar, Yem ve Yem Maddeleri Ticareti 
Birliği(COCERAL) ile birlikte Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG AGRI) yetkilileri ile 
25 Şubat’ta görüştü. 

      Yapılan toplantı sonrasında sektör temsilcilerine gönderilen raporda şu değerlendirmelere yer verildi: 

      “Avrupa Tarımsal Emtialar, Yem ve Yem Maddeleri Ticareti Birliği COCERAL tarafından, Avrupa Birliği ve Kuzey 
Afrika destinasyonlarına Ukrayna’dan 15-16 milyon ton mısır, 7 milyon ton buğday ve yüksek miktarda ayçiçek yağı 
ile Rusya’dan 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyaç duyulduğu; COCERAL’in Ukrayna üyelerinin tüm Karadeniz ve 
Mariupol limanlarının kapalı durumda olduğunun teyit edildiği; Ukrayna limanından ayrılırken 2 gemiye saldırılmış 
olması nedeniyle liman otoritelerinin gerekli olan bitki sağlığı sertifikalarını imzalamadığı bildirilmiştir. 
Limanlardaki blokajların haftalar veya aylarca sürebileceğinin tahmin edildiği, Rusya’dan yükleme yapılmasının da 
uygulanan finansal yaptırımların sebep olacağı aksamalar nedeniyle daha zor olacağı, Ukrayna ve Rusya kaynaklı 
tedarikin AB kaynaklarıyla ikame edilemeyeceği bildirilmiş, bu nedenle istisnai savaş koşulları dikkate alınarak AB’ye 
hammadde ithalatında uygulanan GDO ve bitki sağlığı kurallarında esneklik sağlanması talep edilmiştir.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazı ülkelerin sadece 20 günlük 
yem stoku var 
     Raporda, FEFAC tarafından; yem sanayi çalışma 
stoklarının mısır açısından Güney Avrupa’da en düşük 
düzeyde olduğu, bazı ülkelerin maksimum 20 günlük 
stok bulundurduğu, bu durumun kuraklıktan dolayı 
daha da şiddetlendiği ifade ediliyor. Raporda; 
“Ukrayna’dan gelen ayçiçek küspesinin sadece diğer 
kaynaklardan sağlanabilecek kolza ve soya küspeleri ile 
ikame edilebileceği, ancak Kuzey ve Güney Amerika 
gibi yerlerden bu ürünlerin alınması durumunda 
teslimatların 40 günü bulacağı ve Karadeniz ülkelerine 
kıyasla teslimat süreleri arasında büyük fark olacağı 
vurgulanmıştır. Ayrıca FEFAC, Rusya’nın AB kaba yem 
üretimi için gübre ihtiyacının yanı sıra magnezyum 
oksit, kaya fosfatı, üre açısından da önemli bir tedarikçi 
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, olarak AB’de onaylı 
olmayan çeşitler açısından ABD’den ve maksimum 
pestisit kalıntı limitleri açısından da Arjantin’den mısır 
ithalinin bir sorun yaratıp yaratmayacağı konusuna bir 
açıklık getirilmesi DG AGRI’den talep edilmiştir. DG 
AGRI yetkilisi, mevcut Ukrayna’daki lojistik sorununun 
farkında olduklarını; kısa, orta ve uzun vadede ve hatta 
yeni sezonda Ukrayna’da ekim yapılamayabileceğini ve 
bu eksiklerin ikame edilmesi gerektiğini bildiklerini 
ifade etmiştir. FEFAC ve COCERAL’in savaştan kaynaklı 
aksaklıkların üstesinden gelinebilmesi için başka 
kaynaklardan hammadde ithalatı konusuna esneklik ve 
açıklık getirilmesine yönelik talebini, sadece AB için 
değil aynı zamanda kuraklıktan muzdarip olan Kuzey 
Afrika ülkeleri açısından da yem ve gıda güvencesi 
tehditlerini dikkate alarak değerlendirmek üzere 
kaydetmiştir.” 
 

Acil Durum Planı hazırlanacak  

      Avrupa Birliği’nde gıda ve yem konusundaki 3 
önemli örgüt FEFAC, COCERAL ve FEDIOL, Avrupa 
Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel 
Müdürlüğü’ne piyasa etki değerlendirmesi raporu 
sunarak, özellikle mısır tedarikinde sorun yaşanması 
ihtimaline öncelik verilerek, AB’de gıda ve yem 
güvencesinin sağlanması konusunda bir acil durum 
planı hazırlanması amacıyla Konsey toplantısı 
yapılmasını talep etti. Söz konusu raporda şu önlemlere 
yer verildi: 

1-Ukrayna-Rusya krizinden dolayı sektörlerin 
hammadde tedariki konusunda sıkıntılarla karşı karşıya 
olduğunu, özellikle buğday gibi temel ürünlerin önemli 
olduğu fakir ülkeler için bu savaşın daha sert etkileri 
olacağından endişelendiklerini ve zaten kuraklıktan 
dolayı mağdur olan bu bölgelerde insanlık felaketi 
yaşanmaması için bu ülkelere AB’nin bu ürünleri ihraç 
etmesi gerektiği, 

2- Karadeniz bölgesinin hububatlar ve yağlı tohumlar 
açısından önemli bir tedarikçi olduğu, sadece 
Ukrayna’nın 60 milyon ton hububatı dünyaya ihraç 
ettiği, önümüzdeki sezon da Ukrayna’nın 33 milyon ton 
mısır ve 24 milyon ton buğday ihraç etmesinin 
beklendiğini, 

3- Avrupa’nın Ukrayna’dan en önemli ithalatının mısır 
olduğunu ve 11 milyon ton olması beklenen ithalatın 
21 Şubat itibariyle sadece 5,5 milyon gerçekleştiğini; 
aradaki farkın giderilmesi için alternatif ülkeler olarak 
Arjantin, Brezilya ve ABD’nin düşünülebileceği fakat AB 
yem ve gıda mevzuatının bu ülkelerden ithalatı 
sınırlandırdığı, 
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4- Mevcut durumda en acil ihtiyaçların, yüklenen 
gemilere izin verilerek AB’ye ürün sevkiyatının 
yapılması ve ihtiyaç halinde alternatif tedarik 
kaynaklarının bulunması olacağı, 

5- Ukrayna limanlarının yıkımı /kapanması nedeniyle 
yerel otoritelerin gemilerin yola çıkabilmesi için gerekli 
dokümanları sağlayamadığı ve bunun sonucunda bazı 
gemi sahiplerinin AB’de yüklerini indirme garantisi 
olmadığı için yükleme yapmayı reddettiği;bu nedenle 
Konseyin menşei ülkeden istenilen dokümanlardan 
feragat etmesi talep edilmiş, sağlık kontrollerinin AB 
üye devletlerine varışta yapılabileceği bildirilmiştir. 

6- Ukrayna’ya girmeye çalışan gemi veya trenlerin 
dönüşte AB ülkelerine yüklerini indirme garantisinin 
verilmesi de acil olarak alınması gereken tedbirlerden 
birisidir ve bu anlamda gümrük formalitelerinde de 
esneklik sağlanacağının garanti edilmesi gerektiğine 
raporda yer verilmiştir. 

Orta vadede karşılaşılacak 
zorluklar 

  - Önümüzdeki birkaç hafta içinde tarımsal hammadde 
ve bileşen tedarikinin aksamasından kaçınılması 
gerekmektedir. Pek çok AB ülkesinde karma yem 
üreticileri ve kırıcıların 4-6 haftalık stokları 
bulunmaktadır. Özellikle bitkisel yağ üreticileri 
Ukrayna’dan gelen ayçiçek yağına bağımlı çalışmakta 
ve kısa zaman içerisinde alternatif kaynaklardan tedarik 
konusunda kritik bir durumla karşılaşacaklardır. 

   - Yem ve gıda sektörü için Arjantin, Brezilya ve 
ABD’den tedarik konusunda belirtildiği üzere GDO ve 
kalıntılar konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. Ayrıca 
Arjantin kuraklık sıkıntısı yaşamaktadır; ABD’de ise 
biyoetanol üretiminde tahıl kullanımının giderek 
artması fiyatları kaçınılması gereken seviyelere 
yükseltmektedir ve elbette teslimat süresi Ukrayna’ya 
kıyasla çok uzun olacaktır. 

   - Kanada, Sırbistan, Güney Afrika gibi ülkeler sadece 
marjinal miktarlarda ihracat yapmaktalar ve bu nedenle 
uygun bir alternatif gibi görünmemektedir. 

   - Bunlar çözümü olmayan sorunlardır ve Ukrayna 
kaynağının kaybı işletmecilere yüksek lojistik maliyeti 
getirecektir. 

   - Ayrıca hammadde temininde ciddi sıkıntılar olması 
ya da AB piyasalarında aşırı yüksek fiyatların oluşması 
durumunda gümrük vergilerinin de kaldırılması 
gerekmektedir. 

Savaş yem fiyatlarını uçurdu 
 
Rusya-Ukrayna Savaşı Türkiye’nin yem 
hammaddeleri ithalatını da olumsuz etkiliyor. Ham 
ayçiçeği yağında olduğu gibi Rusya’dan kepek 
taşıyan gemilere de izin verilmiyor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret 
Borsası Başkanı Özer Matlı, Rusya’dan gelecek 
kepeğin savaş nedeniyle bekletildiğini belirterek şu 
bilgileri verdi: “ Rusya’dan yılda 1,5 milyon ton 
buğday kepeği alıyoruz. Kepeğin iki tedarikçisi Rusya 
ve Ukrayna savaş öncesi kepeğin tonu 190 dolardı. 

Bu gün 300 doların üzerinde 
ve getiremiyoruz. Azak 
 Denizi’nde bekleyen 5 
gemimiz var. Bunları 
getirmemiz lazım yoksa yem 
sektörünün 1 aylık stoku var. 
Yapılması gereken kısa 
vadede Rusya ile bu sorunun 
çözülerek gemilerin 
getirilmesi. İkinci adım ise 
mutlaka üretimi artıracak bir 
planlamanın yapılmasıdır. 
Yem sorunu çözülmezse süt 
üreten, besicilik yapan, 
kanatlı sektörü büyük sıkıntı 
yaşar.” 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZERBAYCAN FINDIKTA ATAĞA KALKTI 

2015 yılına kadar yılda 30 bin ton civarında fındık üreten Azerbaycan, son yıllarda üretim 
alanını iki kat artırırken yıllık üretim miktarını da 50 bin ton seviyelerine taşıdı. Azerbaycan 
Tarım Bakanlığı, 2021 yılı üretimini ise 70 bin ton olarak açıkladı. 

   Fındık yetiştiriciliğine uygun 
elverişli iklim koşullarına sahip olan 
Azerbaycan, dünyanın en büyük 
fındık ihracatçısı ülkeler listesinde 
Türkiye ve İtalya’nın ardından 
üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede 
fındık tarımı özellikle Balaken, 
Zakatala, Gak, Kebele, Oğuz ve Şeki 
gibi kuzeybatı ve Haçmaz, Şabran 
gibi kuzey bölgelerinde yapılıyor. 
Haçmaz bölgesinde üretilen 
fındıklar ağırlıklı olarak Rusya'ya 
ihraç edilirken Kebele, Oğuz, Gak, 
Zagatala ve Balaken bölgelerinde 
üretilen fındıklar ise dünyanın 
birçok ülkesinden alıcı buluyor. 
Ülkenin fındık üretiminde özellikle 
2016 yılından sonra belirgin bir artış 
gözlendiğini söylemek mümkün. 
2015 yılına kadar 30 bin ton 
civarında seyreden yıllık üretim 
miktarı 2016’da 34,3 bin tona, 2017 
yılında 45,5 bin tona, 2018’de 52,1 
bin tona ve 2019 yılında bugüne 
kadarki en yüksek miktar olan 53,8 
bin tona çıktı. 2020 yılında 
yeniden 50 bin tonun altına  

 

gerileyen üretim 49,5 bin ton olarak 
kayıtlara geçti.  

   Birleşmiş milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü FAO henüz 2021 yılı 
verilerini yayınlamamış olmasına 
rağmen, Azerbaycan Tarım 
Bakanlığı Tarım Araştırma Merkezi 
(ATC) müdürü Firdovsi 
Fikretzade'nin bu yılın Ocak ayında 
yaptığı açıklamaya göre ülkenin 
fındık üretimi rekor düzeyde artarak 
70 bin tona ulaştı. 
Tarım Bakanlığı sözcüsü Surkhay 
Novruzov da FAO ile Agrarco 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon 
anlaşmasının imza töreninde 
ülkenin geçen yılki fındık üretim 
miktarını 67 bin ton olarak açıkladı.  

   Üretim alanları 10 yılda iki kat 
arttı.  

   Azerbaycan fındık üretimindeki 
artışın temelinde ise üretim 
alanlarındaki artış yatıyor. Ülkenin 
fındık üretim alanları 2011-2020 
yılları arasındaki 10 yıllık dönemde 
yaklaşık iki katına çıktı. 2011 yılında  

 

 

23 bin 242 hektar alanda fındık 
tarımı yapılırken bu alan 2020 yılına 
gelindiğinde 44 bin 500 hektara 
ulaştı. 

   Azerbaycan Fındık İhracatçıları 
Konsorsiyumu'na göre, ülkede yeni 
fındık bahçelerinin sayısı her yıl 
ortalama yüzde dört ila beş 
oranında artıyor. 2021 yılında kuzey 
Şeki ilçesinde 790 hektarlık (1,950 
dönüm) alana yeni fındık bahçeleri 
dikildi.  

   Azerbaycan hükümetinin fındık 
üretimi konusunda farkındalığı 
arttırırken, üretim ve verimlilik 
kültürünün gelişmesine yönelik 
politikalarının devam etmesiyle 
fındık üretim alanlarınındaki artış 
eğilimin önümüzdeki yıllarda da 
devam etmesi bekleniyor. 

   Üretim alanlarındaki artışa 
rağmen, ülkenin verimlilik 
konusunda aynı başarıyı sağladığını 
söylemek zor. 2015 yılında 
dünyanın ilk beş üreticisi arasında  
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yapılan değerlendirmede 
Azerbaycan 1,18 ton/ha ile fındık 
verimi en düşük ülke oldu. 2011 
yılında 1,42 ton olan hektar başına 
verime son 10 yılda en çok yaklaşılan 
dönem sırasıyla 1,27 ve 1,33 ton/ha 
verimlilik değerlerine ulaşılan 2017 
ve 2018 yılları oldu. 2019 ve 2020 
yıllarında ise verimde yeniden bir 
düşüş gözlendiğini söylemek 
mümkün. 

  Fındık üretimine devlet desteği  

  Azerbaycan Tarım Bakanlığı 2020 yılı 
başında BM Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ile birlikte ülkede fındık 
üretiminin geliştirilmesi amacıyla 
önemli bir projeye imza attı. 2020-
2023 yılları arasında uygulamaya 
konan 1,3 milyon dolarlık proje 
kapsamında küçük ve orta ölçekli 
çiftçilerin veriminin artırılması, fındık 
endüstrisinin sürdürülebilir 
gelişiminin sağlanması, gıda ve 
beslenme güvenliğinin artırılması, 
yeni iş olanaklarının yaratılması ve 
kırsal kesimde yoksulluğun 
azaltılması hedefleniyor. Proje 
kapsamında yeni teknolojilerin 
tanıtılmasının yanı sıra küçük ve orta 
ölçekli çiftçilerin ileri tarım bilgi ve 
becerileri ile donatılması ve 
depolama tesislerinin geliştirilmesi 
de amaçlar arasında yer alıyor. 

Azerbaycan'da fındık sektörünü 
geliştirmeye yönelik bir başka girişim 
de Ağustos 2019'da Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye arasında fındık 
kalitesinin iyileştirilmesi ve 
üretiminin artırılması amacıyla 
imzalanan stratejik işbirliği anlaşması 
oldu. 6 Ağustos 2019’da Ordu’da bir 
araya gelen üç ülkenin tarım 
bakanları "Fındık Alanında Stratejik 
İşbirliği Deklarasyonu"nu açıkladılar. 

  Deklarasyonun amacı dünyanın en 
büyük 5 büyük fındık üreticisinden 
üçü arasında üretim, kalite ve 
verimliliğin artırılması amacıyla 
bilimsel, teknik ve teknolojik iş 
birliğini sağlamak ve fındık alanında 
daha yakın bir iş birliği geliştirmek 

 

 

olarak açıklandı. Deklarasyon ile üç 
ülkenin özellikle hastalık ve 
zararlılarla mücadele ve yeni 
çeşitlerin geliştirilmesi yönündeki 
çalışmalara yoğunlaşması 
hedefleniyor. 

   Öte yandan, bu yılın Nisan 
ayında Azerbaycan Meyvecilik ve 
Çay Enstitüsü yetkilileri, 
Giresun’da bulunan Fındık 
araştırma Enstitüsü’nü ziyaret 
ederek bir tanışma toplantısı 
gerçekleştirdi. Fındıkta ortak 
gerçekleştirilebilecek çalışmaların 
değerlendirildiği toplantıya 
Enstitü Müdürü İlham 
Garagurbanlı ile müdür 
yardımcıları katıldı. 1926 yılında 
kurulan Azerbaycan Meyvecilik 

 

ve Çay Enstitüsü’nün ülkenin farklı 
şehirlerinde istasyonları bulunuyor 
ve çaydan fındığa, turunçgilden 
şeftaliye her tür meyve üzerinde 
çalışmalarını yürütüyor. 

   İhracatta Gürcistan’ı geride 
bıraktı  

    2015-2016 döneminde 
Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve 
İtalya'dan sonra dünyanın 
dördüncü büyük kabuklu fındık 
ihracatçısı oldu. 2017 yılında dünya 
fındık ihracat pazarında komşusu 
Gürcistan’ı geride bırakarak üçüncü 
sıraya yükselen Azerbaycan, halen 
bu konumu muhafaza ediyor. Ancak 
Azerbaycan’ın Gürcistan ile 
yarışında çok önemli bir dezavantajı 
var: Azerbaycan’ın aksine Gürcü 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fındığı Avrupa'ya gümrük 
vergisinden istisna bir şekilde ihraç 
ediliyor. Azerbaycanlı yetkililer, bu 
durumun ülkenin fındık sektörünün 
önündeki en önemli engel 
olduğunu vurguluyor. 

   Ağırlıklı olarak kabuklu fındık ihraç 
eden Azerbaycan’ın ihracat 
gelirlerinin 2018 yılı dışında 
yükselen bir trende sahip olduğu 
söylenebilir. 2015 yılında 12 bin ton 
olan ihracat miktarı 2017 yılında 21 
bin ton civarına yükseldi. İhracat 
miktarı 2018 yılında 18 bin tonun 
biraz üzerine gerilemesine rağmen 
2019 yılında yüzde 21 artışla 22 bin 
tona ulaştı. 

Bu dönemde Azerbaycan kabuklu 
fındığının değeri de benzer bir 
trendi takip etti. 2015 yılında 90 
milyon dolar olan ihracat geliri 2017 
yılında 115 milyon dolara kadar 
ulaştı. 2018 yılında sadece 94 milyon 
dolar olan kabuklu fındığın ihracat 
değeri 2019 yılını yüzde 32 artışla 
124 milyon dolar seviyesinde 
tamamladı.  

 

Azerbaycan fındık ihracatında 2018 
yılında yaşanan düşüşte, aynı yıl 
Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı 
önemli etken oldu. Azerbaycanlı 
üreticiler 2018 yılında Türk Lirası’nın 
değer kaybetmesiyle Türk fındığının 
Avrupalı alıcılara çok daha düşük 
fiyatlara ulaşmasının Azerbaycan 
fındığının dünya pazarındaki 
rekabet gücünü olumsuz 
etkilediğini belirtiyor. Sonuç olarak, 
2018 yılında Azerbaycan fındık 
üretimindeki artışa rağmen ihracat 
hacmi 2017 yılına göre yüzde 12,2 
geriledi. İhracat değeri ise daha da 
yüksek bir oranda yüzde 18,3 düştü. 

2015-2016 döneminde dünyanın 
dördüncü büyük fındık ihracatçısı 
olan Azerbaycan'ın dünya fındık 
pazarındaki payı 2015 ve 2016 
yıllarında sırasıyla yüzde 5,7 ve 
yüzde 6,6 oldu. 2017 yılında alınan 
önlemlerle pazar payını yüzde 8,2’ye 
çıkararak üçüncü büyük fındık 
ihracatçısı haline gelen 
Azerbaycan’ın pazar payı, yukarıda 
değindiğimiz Türk Lirası’nın değer 
kaybına bağlı ihracat daralması  

nedeniyle yüzde 7,3'e düştü. 
2019'da yeniden yüzde 7,7'ye 
yükselen Azerbaycan’ın pazar payı 
2020 yılında da bir miktar 
gerileyerek yüzde 7,3 oldu. 

En önemli pazarlar Rusya, İtalya 
ve Almanya  

2019 yılında Azerbaycan 18 ülkeye 
kabuklu fındık ihracatı yaparken, 
kabuklu fındığın ilk 10 ihracat 
noktası Rusya, İtalya, Almanya, 
Gürcistan, Polonya, Litvanya, 
Belarus, Fransa, Ukrayna ve İsviçre 
oldu. Aynı yıl Azerbaycan 124 
milyon dolar değerinde 22 bin ton 
kabuklu fındık ihraç etti. 
Azerbaycan'ın ilk 3 ihracat pazarı 
olan Rusya, İtalya ve Almanya’nın 
toplam fındık ihracatındaki payları 
yüzde 90'a ulaşmaktadır. 

Rusya, Azerbaycan fındığının en 
büyük ithalatçısıdır. 2019 yılında 
Rusya dünyadan 14 bin tondan fazla 
kabuklu fındık ithal etti, bunun 
yüzde 77'sini oluşturan 11 bin 
tondan biraz fazlası Azerbaycan 
tarafından sağlandı. 
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Azerbaycan’ın Fındık 
üretimi Yıllar Üretim 

miktarı (ton) 
 

Azerbaycan’ın fındık 
üretim alanları Yıllar 

Üretim alanı (ha) 
 

Azerbaycan Fındık 
Üretiminde Verimlilik Yıllar 

Verimlilik (ton/ha) 

2011 32.922  2011 23.242  2011 1,42 

2012 29.624  2012 23.768  2012 1,25 
2013 31.202  2013 24.822  2013 1,26 

2014 30.039  2014 25.207  2014 1,19 
2015 32.260  2015 27.322  2015 1,18 

2016 34.271  2016 31.814  2016 1,08 

2017 45.530  2017 35.782  2017 1,27 

2018 52.067  2018 39.021  2018 1,33 
2019 53.793  2019 43.381  2019 1,24 

2020 49.465  2020 44.502  2020 1,11 

2021 67.000*       
Kaynak: FAO 
*Azerbaycan Tarım Bakanlığı açıklaması  

 
Rusya kabuklu fındığın kalanını 
Türkiye (%16), Gürcistan (%5) ve 
Belarus’tan (%2) temin etti. 
Azerbaycan 2019 yılında dünya 
pazarından 60 bin tona yakın 
kabuklu fındığı satın alan İtalya’nın 
da üçüncü büyük tedarikçisi oldu. 
İtalya Türkiye’den 38 bin ton 
(%64), Şili’den 12 bin ton (%20) ve  

ithal etti. Bunun 46 bin tonunu 
(%71) Türkiye sağlarken İtalya 
yaklaşık 12 bin ton (%18), 
Azerbaycan 4 bin ton (%6) ve 
Gürcistan 2 bin ton (%3) fındık 
gönderdi. 

İhracat hacmi bazında 2019 yılında 
Almanya, Azerbaycan'ın kabuklu 
fındık ihracatında %15 pazar payı ile 
üçüncü sırada yer aldı. 

Diğer Avrupa ülkelerinden 
Gürcistan, Polonya, Litvanya, Beyaz 
Rusya, Fransa, Ukrayna ve İsviçre de 
2019 yılında Azerbaycan fındığı için 
ilk 10 ihracat pazarı arasında yer 
buldu. 

Yerel kaynaklar ülkenin fındığının 
organik ürün olarak 
sertifikalandırılma potansiyeline 
sahip olduğunu belirtmektedir. 
Organik gıda ürünlerine olan 
talebin özellikle Batı Avrupa'da 
arttığı göz önüne alındığında, bu 
potansiyelin değerlendirmesi 
durumunda ülkenin fındık 
ihracatının değer bakımından 
önemli bir sıçrama yapacağını 
öngörülebilir. 

Azerbaycan’dan 6 bin ton (%10) 
kabuklu fındık alımı yaptı. Gürcistan 
ise 2 bin tonun üzerinde (% 4) fındık 
ihraç etti. Aynı yıl Azerbaycan'ın 
kabuklu fındık ihracatında İtalya 
yüzde 25 pay ile ikinci sırada yer aldı. 

Ülkenin üçüncü büyük pazarı olan 
Almanya, 2019 yılında dünyadan 65 
bin tonun üzerinde kabuklu fındık  

 



 

AB AFLATOKSİN KONTROLÜNDEN 
VAZGEÇTİ 

     Fındıkta bir başka çarpıcı gelişme Avrupa Birliği (AB) 
cephesinde yaşandı. AB 2019/1793 Sayılı Uygulama 
Tüzüğünde yapılan değişiklikle 05 Mayıs 2021 
tarihinden itibaren Türkiye'den Avrupa Birliği 
ülkelerine gerçekleştirilen fındık ihracatında, Tarım ve 
Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından aflatoksin 
analiz raporu ve resmi model sertifika düzenlenmesi 
zorunluluğunu kaldırılmıştı. İtalya'daki üretimin az 
olacağını biliyorlardı. 

    AB’nin 17 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetesi'nde 
yayınlanan yeni bir kararla uygulama tüzüğünde bir 
değişiklik daha yapıldı. Türkiye menşeli fındık ve fındık 
mamullerinde aflatoksin riskine yönelik Avrupa Birliği 
gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli 
olması nedeniyle, anılan ürünler için yükseltilmiş 
kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı gerekçe 
gösterilerek Türk fındığı EK 1 ’den de (Annex1) 
çıkartılarak söz konusu Tüzüğün kapsamı dışında 
bırakıldı. Söz konusu değişiklik, AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlandığı tarihi takip eden yirminci gün olan 6 
Ocak 2022'de yürürlüğe girdi. 

     Bu kararın özeti şu; İtalya'da üretim azaldı. Türk 
fındığına daha fazla ihtiyaç var. Türkiye'den ithal 
edilecek fındık için tüm engeller kaldırıldı. Normal 
sezonlarda, Avrupa'nın elindeki fındık satılıncaya 
kadar ve Türk fındığının fiyatını düşürmek için AB 
birçok engel çıkarıyordu. Aflatoksin kontrolü yıllarca 
tarife dışı engel gibi kullanıldığı biliniyor.  

 

    Özetlersek, Türkiye fındık ihracatında miktar olarak 
cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ama bu rekorun 
ülkeye kazandırması gereken dövizi kazandırmadı, 
kaybettirdi. Türkiye, daha fazla fındık ihraç ederek 
daha az döviz aldı. Altın değerindeki fındığımız ucuza 
gitti. Kazanan alıcılar oldu. 

Aflatoksin nedir? 

    Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus 
parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen 
maddelerdir. Karaciğer tarafından M1 tipine ve 
epoksite metabolize olur. Yüksek doza maruz kalma 
nedeniyle HCC tipi Karaciğer kanseri yapabilir. Hiçbir 
canlı türünün bu zehre direnci yoktur; ama insanda 
ani zehirlenmeler nadirdir. Uzun vadede zehre maruz 
kalmak ani zehirlenmeye göre daha iyi tabloya 
sahiptir.  

Aflatoksin nasıl oluşur? 

    Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve 
depolama sırasında tahıla bulaşıp çoğalabilir. En az 
yüzde 7 rutubet ve yüksek sıcaklıkta bitkiler için 
zararlıdır. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge 
darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer 
fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, 
kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş (badem, 
Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) 
sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların 
sütünde de aynı zehre rastlanabilir. 
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 Türk Fındığı yetiştiği ekoloji itibariyle Türkiye’yi, Dünya Üretiminde birincilikte konumlandırmaktadır. 

            Ülkemizin Tarımsal Ürün ihracatında yıllardır en büyük payı alan Türk Fındığı, son 20 yılda özellikle sahada 
yapılan yerinde tanıtım faaliyetleri ile daha fazla büyümüş, sektörün bu şekilde büyümesi ülkemiz ihracat 
kapasitesinin artmasına ve bundan sağlanan milli refahın da ülkemiz tarım sektörüne dolayısıyla ekonomik 
dengelerin ülkemiz lehine değişmesine çok önemli katkılar sağladığı görülmüştür. 

            Fındık ihracatından yıllardır kesilen payların Fındık Tanıtım Grubu çalışmalarının temelini oluşturması ve 
kaynağında kesilen bu payların, Türk Fındık İhracatının artmasına çok önemli katkıları olduğunu Sizlere bir 
örnekle belirtmek istiyoruz. 

            2005 Yılı Türkiye Fındık İhracat rakamlarına bakıldığında 1. İtalya, 2. Almanya, 3, Fransa, 4. Belçika, 5. 
İsviçre, 6. Hollanda ilk sıraları yer almakta iken, 

            2021 Yılında ise Türkiye Fındık ihracatında; 1. Almanya, 2. İtalya, 3. Fransa, 4. Polonya, 5. Hollanda, 6. Çin 
yer almaktadır. 

            Görüldüğü üzere 2005 ve 2021 Yıllarının kıyaslamasına bakıldığında genel çoğunluk Kıta Avrupası 
ülkelerinden oluşmakta iken 2021 yılında 6. Sıraya yükselen bir Asya ülkesi yani Çin Halk Cumhuriyeti görüleceği 
üzere üst sıralarda yerini almıştır. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Çin’e 2005 Yılında fındık ihracatımız 
583.400 Kg.-6.402.499 $ iken 2021 yılında 11.054.784 Kg.-79.517.153 $’a yükselmiştir. Bu başarının yegane 
mimari Fındık Tanıtım Grubunun bizatihi sahada çok yıllar boyunca yaptığı meşakkatli çalışmalardır. Fındık 
Tanıtım Grubu, Çin’de fındığın karşılığının bulunmamasından dolayı isim arayış yarışmalarından, ülkenin 
kültürel özelliklerine uygun tatlar, alışkanlıklar üzerinde de yerel ortaklarla büyük çalışmalar yürütmüştür. 
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Fındık Tanıtım Grubu, bizatihi Çin’de ofis açarak çalışmaları sürdürülebilir kılmıştır. Bu çalışmaların karşılığı da 
takdir edersiniz ki uzun yılların sonucunda alınmış bulunmaktadır. 
 

Çin’e gerçekleştirilen ihracatta yaşanan rekor artışın, söz konusu ülkede çikolata ve fındık kreması gibi 
ürünlerine artan ilginin bir kanıtı olduğu, diğer taraftan, uluslararası önemli imalatçıların son yıllarda Çin’de 
yaptıkları yatırımların Türk Fındığı için önemli bir potansiyel oluşturduğu görülmüştür. FTG tarafından 
gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazanımların belirgin birşekilde görülmeye başlandığı yukarda 
anlatmaya çalıştığımız rakamlarla teyit edilecektir. FTG bu anlamda çok uzun yıllar önce çizdiği çok önemli 
vizyonla Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyük fındık ithalatçısı ülkeler arasına gireceğini tahmin etmiş ve FTG, bu 
misyonu yerine getirmek amacıyla çalışmalarına var gücüyle devam etmiştir. 
FTG tarafından geçmiş yıllarda özellikle ürünlerinde Türk fındığı kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan 
imalatçı firmalara odaklanılarak, çikolata, şekerleme, dondurma ve çerez sektörlerinin önde gelen firmalarına 
AR-GE desteği verilmiş ve kendileri ile ortak promosyon faaliyetleri yürütülmüştür. Diğer taraftan, gıda 
profesyonellerine yönelik olarak tüm ülke çapında çok sayıda bilgilendirici seminer organize edilmiş, sektörün 
önemli fuarlarına iştirak edilmiş ve tüketiciler arasında Türk fındığı bilinirliğini artırmak adına önemli dergiler ve 
ofis binalarında reklamlar yayımlanmıştır. 
 

Görüldüğü üzere Türk Fındığının tanıtımı için kurulan Fındık Tanıtım Grubu sadece bir ülkede yaptığı 
tanıtım faaliyetleri ile Türk Fındık İhracatında devasa bir artış yaratmıştır. Bunun devam ettirilmesi 
gerekmektedir. Ülkemizin, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında daha yukarılara sıçraması için tarımdan daha 
fazla gelir elde etmesi gerekmektedir. Fındık gibi Dünya Liderliğini koruyan bir ülke olarak daha fazla üretim ve 
daha fazla satış odaklı faaliyete dönük olarak Fındık Tanıtım Grubunun bir an önce faaliyetlerine başlaması 
gerekmektedir. 

 
Burada dikkate çekmek istediğimiz konu şudur: Fındık ihracatından yapılan kesintilerle bu başarı elde 

edilmiştir. Kendi kaynaklarıyla fındık ihracatçısı yeni pazarlar bulma imkanına erişmiştir. Ancak bu başarılı 
çalışmalar yeni bir politika değişikliği ile akamete uğramış ve Türkiye Tanıtım Grubuna devredilmiş, sonrasında 
da Türkiye Tanıtım Fonu’da lağvedilerek bunca yıl yapılan meşakkatli çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Türk Fındık 
sektörünün ilerlemesine katkı sağlayan bu örnek çalışmanın bir an önce yürürlüğe konularak Türk Fındığının 
yeni pazarlara yelken açmasının yolu açılmalıdır. Bu çok zor değildir. Aynı başarının başka ülke pazarları için 
olabileceği de malumlarınızdır. Hele hele Türk Fındığının sağlığa olan etkilerinin her geçen gün arttığı Dünya 
insanlarının sağlıklı atıştırmalıklara olan ilgisi düşünüldüğünde yeni bir başarı hikayesini Türk Fındık Sektörü 
yazmaya taliplidir. Bunun için yine yeniden Fındık Tanıtım Grubu faaliyetlerinin yürürlüğe konulmasının 
önemini kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Konuyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili 
girişimlerimiz devam etmekte olup, en kısa zamanda Türk Fındığı’nın tanıtılacağı ve her zaman dile getirdiğimiz 
üzere Dünya’da hala Fındığı tanımayan insanlar olduğu düşünüldüğünde alınacak daha çok yolumuzun 
olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapabilmenin en önemli yolunun ise Fındık Tanıtım Grubunun tekrar faaliyete 
geçirilerek yapılabileceğini fındık sektörünün tüm kesimleri ile paylaşmanın ve hep birlikte hareket ederek bunu 
yapabileceğimizi kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.  
Giresun, 10.04.2022 
 
                                                                                                   Saygılarımızla, 
                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı   
                                                                                                   Hamza BÖLÜK             



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), yayınladığı ‘Uygulamalı Fındık Rehberi’ 
kitabı ile dünyada Türk fındığının tüketimini artırmayı amaçlıyor. 
 

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), Türk 
fındığının tüketimini artırmak ve rakip ülkelere de üstünlük 
sağlamak amacıyla hazırladığı “Uygulamalı Fındık Rehberi” adlı 
kitabını yayınlandı. 
Ziraat Yüksek Mühendisi Şenel Öztürk, Ziraat Mühendisleri Ömür 
Duyar ve Engin Öztürk tarafından hazırlanan kitap, sektör 
paydaşlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. 386 sayfa ve renkli olarak 
hazırlanan kitapta dünyada ve Türkiye’de fındık tarımının yanı sıra 
bitkinin yetiştirilmesi, hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesi, 
iyi ve sözleşmeleri tarım uygulamaları, üretimden tüketim 
aşamasına kadar olan gelişmeler, istatistikler ve sektördeki temel 
sorunlar yer alıyor. 

 
“Kitap, tüm kesimlere fayda sağlayacak” 
Kitabın önsözünü kaleme alan KFMİB Başkanı Edip Sevinç, 
Türkiye’deki fındık alanlarının yaklaşık 740 bin hektar olduğunu 
aktardı. 
İtalya, Gürcistan, ABD ve Şili gibi rakip ülkelerde 150-285 kilogram 
aralığında olan dekarda üretimin Türkiye’de 80-110 kilogram 
arasında değiştiğine dikkat çeken Sevinç, “Rakip ülkelerdeki  

verimliliğe ulaşılabilmesi halinde ülkemizin dünya üretim ve ihracatındaki payının tekrar eski yüksek oranlarına 
dönebileceği açık. Verimin düşüklüğü en büyük fındık üreticisi ülke vasfımızı tehdit ettiği gibi maliyetlerin 
yüksek kalmasına da neden olduğu için rekabetçiliğimi de olumsuz etkiliyor” dedi. 
 

Türkiye’nin fındık üretiminde 
dünyadan aldığı payın yüzde 80’den son 
yıllarda yüzde 60-70 seviyelerine düştüğünü 
bildiren Sevinç, hazırladıkları Uygulamalı 
Fındık Rehberi kitabının başta fındık 
üreticileri ve ihracatçıları olmak üzere 
fındığa ilgi duyan tüm kesimlere fayda 
sağlayacağını aktardı. Sevinç, devamında 
şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz 
kaynakları daha verimli kullanmak suretiyle 
üretimi ve kaliteyi artıracak çalışmalar gün 
geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bu 
çalışmaların fındıkla ilgili tüm paydaşlar için 
hem sosyal, hem de ekonomik 
dönüşümünün çok fazla olacağı tartışılmaz 
bir gerçek. Değişmez hedefimiz olan dünya 
fındık tüketimini Türkiye orijinli fındıklarla 
karşılamak ve rakiplerimize üstünlük 
sağlamak ancak bu yolla mümkün olacak.” 

FINDIK İHRACATÇILARINDAN 
‘UYGULAMALI FINDIK REHBERİ’ KİTABI 
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GÖRELE’NİN DAĞLARI VE ŞENLİKLERİ 

         Sisi, çisesi, güneşi, temiz havası, çam kokusu, soğuk suları, benzeri başka yerde bulunmayıp 
yüzlerce yılda teşekkül ettiği söylenen “topuk çimenleri”, yaz ve kış sporları imkânları, şenlikleri, 
pestili, kavurması ile Sisdağı müthiş bir yayla özelliği taşıyor.  
 
Karadeniz gezi rotalarında, bambaşka coğrafyalara doğru yol alanların buluştuğu bir nokta Sis Dağı ve 
yaylası. Her yıl temmuz aylarında büyük bir ilgi ile karşılanan ve gelmesi dört gözle beklenen Sis Dağı 
Şenlikleri düzenlenmektedir. Bu güzel şenliklere özellikle civar il ve ilçelerden çok sayıda insan katılmaktadır.  

Sis Dağı Giresun İlinde Nerededir?  

Sis Dağı, Giresun ilinin Görele ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. Sis Dağı Yaylası, Görele ilçesinin en büyük 
dağı olarak adlandırılan Aladağ'ın yüksek kesimlerinde bulunuyor. Bu özel yayla, Trabzon iline yaklaşık 
olarak 100 kilometre; Şalpazarı ilçesine ise 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sis Dağı'na yakın civarda yer 
alan köylerden gelenler daha çok patika yolları tercih etmektedir. Sahile 40 kilometre uzaklıkta olan Sis 
Dağı'na 1,5-2 saat içerisinde varılabilmektedir.  
 

Sis Dağı Nasıl Oluşmuştur?  

Sis Dağı, Doğu Karadeniz sıra dağlarının 
devamı niteliğini taşımaktadır. Doğu 
Karadeniz Dağları, Karadeniz kıyılarına 
paralel olarak uzanan sıradağlardır. 
Denizden hemen sonra yükselen dağlardır. 
Doğu Karadeniz Dağları, tektonik oluklar ile 
fay hatlarıyla iki kola bölünmüştür. Kuzey 
kolda Giresun Dağları bulunmaktadır. Sis 
Dağları da bu dağlardan biridir. Dağ sıraları 
ile Karadeniz arasında dar bir kıyı şeridi 
vardır.  
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Sis Dağı Yüksekliği ve Diğer Özellikleri  
 

SİS DAĞI Görele ilçe sınırları içinde 
bulunan Sis Dağı, Doğu Karadeniz 
sıradağları´nın uzantılarından biridir. 
Yüksekliği 2182 metredir. Sahile 40 Km. 
uzaklıkta olan Sis Dağına 1,5-2 saatte 
ulaşılmaktadır. Sis Dağı, adından da 
anlaşılacağı üzere sislerle çevrili 
bulutlara yakın bir dağ olarak 
tanımlanıyor. Hatta bulutlara yakın 
hissetmek isteyen doğa tutkunları için 
özellikle görülmesi tavsiye edilen 
yerlerin başında geliyor. Değişik 
endemik bitki türleri ve dağları örten 
bembeyaz kar örtüsü ile el değmemiş 
tabiatı gözler önüne seriyor. Yayla 
kültürünü yakından tanımak isteyenler 
içinde uğranılması gereken bir yer.  

Deniz seviyesinden en hızlı ulaşılabilen ve en yüksek konumda olması gibi özellikler Sis Dağı'nı diğer 
dağlardan ayırt eden hususlar arasında yer alıyor. Doğa fotoğrafçıları için Karadeniz Bölgesindeki en gizemli 
ve ideal alanlardan biridir. Keşfetmeyi seven yerli ve yabancı gezginlerin Sis Dağı Yaylası'na ayak basmadan 
Giresun'dan ayrılmaları düşünülemiyor. Temiz havası ve kuş sesleri eşliğinde huzur veren atmosferi ile yeni 
heyecanlar arayanları topraklarına çağırıyor. 
 
Yöre halkının genellikle yaz aylarında "göçtüğü" yayladır. Yazları yaşamak için ideal yerlerden biridir. Sabah 
güneş teninizi kavururken gece soba yakmanız gerekir. Mükemmel bir doğaya sahiptir. “Odcu şenliği” bu 
dağda yapılmaktadır. Her yıl gurbette yaşayan hemşehriler bu şenlikte buluşurlar. Yöresel kıyafetler giyilir, 
kemençeler çalınır, horonlar tepilir, güzel vakit geçirilir. 
 



 

         Giresun, sahip olduğu doğal ve tarihi  
değerler açısından turizme oldukça elverişlidir. 
Turizm sezonu, ülkenin batı ve  güney sahillerinde 
olduğu gibi uzun değildir. 
Bununla birlikte son yıllarda turizm hareketlerinde 
bir gelişme olmaktadır. 
Deniz turizmi için iklim uygun olmaması,  
Yörede bulunan yaylalar önemli bir  
doğal kaynaktır.  
 
İl merkezinde ve ilçelerde bulunan  
tarihi eserler yeterli zenginlikte 
 bulunmamasına rağmen,  
gerekli tanıtım ile belirli 
 bir ilgi oluşturma şansına  
sahiptir. 
 
  İklim ve bölgesel özellikler 
nedeniyle Giresun´da,  
güney sahillerimiz benze- 
ri dış turizme dönük bir  
kullanımı düşünüleme- 
yeceği açıktır. Ancak,  
özellikle ilin yerli  
nüfusuna ve  
çevresindeki  
iç yerleşmelere 
yönelik ve daha 
 çok orta gelir  
grubunun tale- 
bini karşılamaya dönük  
deniz turizminin teşviki yararlı  
görülmektedir.  1970´li yıllarda, turizme  
gerekli önem verilmeye başlanmıştır. Kuşçulu 
köyü ile Çavuşlu´da birer motel inşa edilmiştir.  
 
Görele´nin yayla turizmi Sis Dağı´nda yapılmaktadır. Küçük yaylalar  
topluluğundan meydana gelmiş olan Sis Dağı (Otçu Göçü) Şenlikleri, her yıl  
Temmuz ayında yapılmaktadır. Sis Dağı şenliklerine, ilki 24-25 Temmuz 1999´da  
yapılan Dokuzgöz Yayla Şenlikleri de eklendi. Bunların yanında haç Dağı´nda tarihi açıdan  
ayrı bir önem arz etmektedir. 
 
Görele turizminde önemli bir yer tutan bu yerleri tanıyalım. SİS DAĞI Görele ilçe sınırları içinde bulunan Sis 
Dağı, Doğu Karadeniz sıradağları´nın uzantılarından biridir. Yüksekliği 2182 metredir. Sahile 40 Km. uzaklıkta 
olan Sis Dağına 1,5-2 saatte ulaşılmaktadır. Sis Dağı üzerinde yirmiyi aşkın oba vardır. Obalar çevrede 
bulunan köy ve kasabaların adları ile anılır. Obalardan bazıları şunlardır: Eynesil, Şarli, Gülefyurdu, Ağalar 
Tamı, Ağılık Düzü, Yatak Yeri, Bakır Alanı, Erkek Su, Han Yanı, Ambarlı ve Örümcek obaları olarak sayabiliriz. 
Deniz seviyesinden en çok ulaşılan ve en yüksek yer olması Sis Dağının önemini artırmaktadır. Sis Dağına 
ulaşım için daha çok iki güzergâh kullanılır.  
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     Her yıl çevre yerleşim yerlerinin katılımı ile Temmuz aylarında Sis Dağı şenlikleri yapılır. Sis Dağı " C 
statüsünde Milli Park" olarak korunmaya alınmıştır. "Öyle bir tutku ki asırlardır süren özlemin, yaşam 
biçimin doğa aşkını günümüze yansıyan bölümüdür. Yayla kültürü, doğa ile iç içe yaşamak binlerce yıllık 
göçebe geleneğinden kaynaklanmaktadır. Anadolu´ya taşınan bu anlayış günümüzde farklı 
uygulamalarla devam etmektedir. Eskilerin yol hikâyelerinden başlamak istiyorum. Kış mevsiminde karla 
kaplı olmayan sahil şeridinde otlayan hayvanlar yaz aylarında geniş otlakların bulunduğu yaylalara 
çıkarıldı. Okulların kapanması ile sahildeki boğucu nemli havadan kaçan insanlar yaylalara göç etmişlerdir. 
Mısır tohumlarının tarlaya ekilmesinden sonra başlayan hazırlıklar yolda ve yaylada gerekli olan 
            ihtiyaçların at, katır gibi hayvanlara yüklenmesiyle yola çıkılır. Eskiden yapılan yayla göçleri bir 
                                 yaşam biçiminin, tutkunun folklorik izleridir. İhtiyaçların doğrulduğu sepet (şelek)  
                                               sırtlarda, süslü boncuklarla, püsküllü boğazlarına ziller (çan, kelek) bağlanan 
                                                             hayvanlar neşe içerisinde türkülerle devam eden yolculuk." HAÇ DAĞI 
                                                                           Görele´ye üç kilometre kala viraj dönülünce küçük, küçük 
                                                                                          mütevazi bir düzlükle karşılaşılır.  

Nihayet bütün görkemi ile karşınıza dikilir  
         Haç Dağı. 

 Haç Dağı´nın tepesinde bir top 
sahası büyüklüğünde düzlük vardır.  

                Düzlüğün etrafında ağu denilen sık ve  
             bodur çalılıklar vardır. Bunlar mor ve sarı 
           renkte çiçeklerle bezenmiştir. Düzlüğün 
         hemen altında, toprağın üzerine yatmış 
      olan taş çanaktan buz gibi su akar. 
 

           Zirvenin güneyinde "Evliya" denilen bir yer  
         vardır.Burada şehit olan vatan kahramanlarının 
       yattığı söylenir. O an hüznü ve sessizliği  
     yaşarsınız, duygulanırsınız. Gözlerinizden birkaç  
  damlanın süzüldüğü olur. Elinizi kaldırır dua 
edersiniz.    
 

          Zirvenin hemen altında "Dongirik" denilen bir  
        mağara vardır. İçine taş attığımızda "don don" diye 
    sesler çıkararak derinlere doğru yuvarlanır. Bu mağara    
  adını bu sesten almıştır. 

                  Dongirik´in yan tarafında içi oyuk bir taş vardır. Bu taş, 
                dibeğe benzer. Buğday dövmek için iri bir taşın içini oyarlar  
              ve buna "dibek" derlerdi. hala bu dibeklerden köylerde  
            bulunmaktadır. İçi oyuk taşta biriken yağmur suları yeşilimsi  
          bir renktedir. bu suyun şifalı olduğuna inanılır. Siğilleri ve 
       sivilceleri yok ettiğini söylerler. Buna "Siğil Suyu" derler. DOKUZ 
     GÖZ YAYLASI Denizden yüksekliği 1000 metre civarında olan  

      Dokuzgözün tamamı Görele sınırları içerisinde ve Görele´nin 
    köyleriyle çevrilidir. İsmini; dokuz ayrı su kaynağının    
  bulunmasından almıştır. Çevredeki köylerin merası olarak kullanılan 
Dokuzgöz yer yer geniş düzlüklere sahiptir. 

 
  

          
 

 
 



 

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ 
 
2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili 

sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 
Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların 
teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

 
OTİZM NEDİR? 

Çocuğun etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramadığı gelişimsel 
bozukluğa otizm denir. Otizm kaç yaşında başlar, söyleyelim. Otizmin doğumdan itibaren 
mevcut olabileceğini ya da yaşamın ilk 2,5 yılı içerisinde gelişebileceğini söyleyelim.  

Otizm spektrum bozukluğu nedir, bu konuya da bir açıklık getirelim. Otizm ve otizm 
spektrum bozukluğu aslında aynı şeyler. Spektrum burada geniş bir yelpaze üzerine yayılmış 
olan semptomları ve bu semptomların derecesini ifade eder.  

 
OTİZM NEDEN OLUR? 

Otizm hastalığı hakkında yakınlarda yapılan bir araştırmaya göre bu rahatsızlık, muhtemelen 
otozomal resesif olarak soya geçer. Yani bebeğin otistik olması için hem annede hem babada 
resesif genlerin bulunması gerekir. Otistik çocukların beyin dalgalarında normal çocuklardan 
olmayan bazı değişiklikler vardır. Yani anne ve babanın hatalı davranışları bebeklerde otizme yol 
açmaz.  

Genetik yatkınlık otizmle ilişkilendirilir ama şöyle de bir durum var: Otizme özgü tek bir gen 
yok. Burada söz konusu olan otizm dahil başka bazı gelişimsel bozukluklara yol açabilen genler 
dizisi ile alakalı bir durumun var olması. 

Doğum öncesinde ve sırasında annenin nefessiz kalması ve beyne oksijen gitmemesinin de 
bebeklerde otizmi tetikleyebildiği düşünülüyor. Genel olarak otistik çocukların çoğunun 
doğumu sorunlu geçiyor. 
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• Annelerin kızamıkçık olması da 
otizme sebep olarak gösteriliyor. 

• Bazen beyin hasarı geçiren 
çocuklarda da otizm gelişebiliyor. 

• Beyindeki oksitosin eksikliğinin de 
otizm hastalığına neden olduğu söyleniyor. 

Bazı araştırmalar ise gebelik şekeri ile otizm 
arasında bağlantı olduğu sonucuna varmış 
durumda. 

Bazı çocuklar ise genetik yatkınlıkları 
nedeniyle toksinlerle ve enfeksiyonlarla baş 
edemiyorlar. Sonuçta da otizm tablosu ortaya 
çıkabiliyor. 

OTİZM BELİRTİLERİ NELER? 
 

 

• Otizmli bebekler gülümsemez, anne-babalarına ve başkalarına karşı hiçbir şekilde tepki göstermezler. 

• Dokunulmaktan ve bir yerden bir yere kaldırılmaktan rahatsız olurlar. 

• Rutin hayata çok bağlıdırlar. Her şeyin aynı olmasını ister, değişiklikler karşısında bocalar, aşırı tepki 
gösterirler. 

• Genellikle çok büyük konuşma sorunları vardır (Örneğin çocuğun cevap vermediği, duyduğu kelimeleri 
tekrarladığı ekolali). Zamirleri ters kullanma ve ses tonunun tekdüze olması da sık görülür. 

• Acayip beden pozisyonları ve yapmacık tavırları vardır.  

• Zorlayıcı ve tekrar eden hareketler, ağlama krizleri, kol çırpma hareketleri, kendi etrafında dönme gibi 
kusurlu ve uygun olmayan davranışlarda bulunurlar. 

• Kendi kendine zarar verme davranışları görülebilir. 

• Zeka seviyesi normal olsa dahi tepki göstermemesi nedeniyle geri zekalı ya da sağır izlenimi yaratabilirler. 

• Tehlikeye ve acıya karşı duyarsızlardır. 

• Hiç göz teması kurmaz ya da çok az kurarlar. Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık gösterirler. 

 

 

 



 

• Yalnız kalmayı tercih ederler. Grup 
aktivitelerinde bulunamazlar. 

• Objelere gereksiz yere bağlanırlar. 
Geometrik modellere ilgi gösterirler. 

• Kendi duygularını ifade edemez, 
başkalarının duygularını anlayamazlar. 

• Komut almama ve aşırı hareketlilik 
görülebilir. 

• Bazı otizmli çocuklar çevrelerindeki 
insanlara karşı aşırı tepkisizken ışıklı ve 
dönen nesnelere takılıp kalırlar. Dönen 
nesneler ellerinden alındığında çok 
rahatsız olurlar. 

• Çevrelerindeki kişilere bağlanmakta 
çok zorluk çekerler. Fakat bağlandıktan  

sonra sevdikleri kişilerden ayrıldıklarında ciddi oranda kaygılanırlar. 
• Otizmli çocuklar jest kullanmak yerine etraflarındaki kişileri birer araç gibi kullanarak yönlendirme yaparlar. 

Mesela annelerinin elini ya da kolunu bir nesneye doğru iterek bir şey isteyebilirler. İletişime girmezler.  
• Taklit konusunda sorun yaşarlar. Mesela otizmli bir bebek, el sallama davranışını taklit ederken elini kendi yüzüne 

doğru çevirebilir. 

ÇOCUKLARDA OTİZM TEŞHİSİ NASIL KONUR? 

Herhangi bir tıbbi test yapılmaz. Davranışsal belirtiler ve özellikler göz önüne alınarak otizm tanısı konur. Bu 
yüzden ailelere büyük iş düşüyor. Otizm belirtilerinin çocuğunda olduğunu düşünüyorsan zaman kaybetmeden 
doktora başvurmalısın.  

OTİZM HASTALIĞI NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR? 
Yaygın gelişimsel bozukluk dendiğinde akla ilk gelen rahatsızlık olan otizm, her 10.000 bebekten 2-7’sinde 
görülüyor. 

Erkek çocuklarının otistik olma ihtimali ise kız çocuklarına göre 3-4 kat daha fazla. 

OTİZM TEDAVİSİ NASILDIR? 
Otizm, bugün için iyileştirilmesi mümkün olmayan bir hastalık. Ama; 

• Davranış değişikliği tedavisi,  

• Uyarılma,  

• Özel eğitim,  

• Konuşma ve sanat terapileri,  

• İlaç tedavisi gibi yöntemlerle otistik çocuklara büyük oranda yardımcı olunabiliyor. 

Otizm tedavisinde erken tanının önemi çok büyük. Erken tanı sonucu özel eğitim alan çocuklarda gözle görülür 
değişiklikler oluyor, %70’e varan düzelme görülüyor. 

OTİZMLİ ÜNLÜLER 

Çocuğunun otizmli olması, hayatı boyunca başarısız ve mutsuz olacağı 
anlamına gelmiyor. Otizm hastalığından muzdarip oldukları halde sanatçı 
ve bilimadamı olarak büyük başarılara imza atmış ünlülere bak da moralin 
düzelsin. Birçoğunun zamanında otizm tanısını koymakla ilgili gelişmeler 
yok denecek kadar azdı ama tarihsel kaynaklar bize hayatlarında otizm 
belirtilerinin olduğunu gösteriyor. 

 

 

• Beethoven, 

• Mozart, 

• Isaac Newton, 

• Einstein, 

• Andy Warhol, 

• Charles Darwin, 

• Cem Vardarcı. 

38 - 39 



 



 
40 - 41 





 
42 - 43 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINDIKTAN KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
YENİ ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ 
MÜMKÜN MÜ? 

Ülkemizin dünya 
pazarlarında söz sahibi 
olabilmesi için, fındıktan 
yüksek katma değerli yeni 
ürünler üretilmesi ve bu 
ürünleri işleyebilecek 
teknolojilerin geliştirilmesi 
ile ekonomiye kazandırılması 
konusunda yapılacak 
çalışmalara büyük ihtiyaç 
vardır. 

        Fındık gıda alanında ülkemizin en önemli ihraç ürünü olup yılda 
ortalama 300 bin ton iç fındık ile dünya fındık ihracatının %70-75’ini 
karşılanmakta ve yaklaşık 2 milyar $ gelir sağlanmaktadır. Ancak, 
ülkemizde üretilen fındığın %80-85’i ihraç edildiği halde, işlenmiş 
ürünlerin bu pastada payı sadece %43 civarındadır. Bu ürünler de 
ağırlıklı olarak yarı mamul olup, katma değeri sadece kavurma veya 
öğütme işlemleri ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, katma değeri düşük 
ürünlerle elde edilebilecek kâr oranı da düşük düzeylerde 
seyretmektedir. Oysa fındığın daha ileri teknolojilerle işlenmesiyle 
katma değeri arttırıldığı takdirde, bu ürünlerden elde edilecek 
ekonomik kazanç en az iki katına çıkarılıp, ihracat geliri yaklaşık 3-4 
milyar $ seviyesine ulaştırılabilir. 

 

44 - 45 



 

     Fındık tüketimin arttırılmasındaki en önemli engel olarak ürün çeşitliliğinin olmaması ve ikame 
ürünlerin fazlalığı söylenebilir. Tüketime sunulan işlenmiş fındık çeşitleri ağırlıklı olarak kavrulmuş 
iç fındık, şekerli fındık ezmesi, fındık yağı, krokan, füre ve fındıklı ekmek ile sınırlı sayıda ürünlerdir. 
Bileşiminde birçok önemli bileşiği barındıran [tokoller (alfa-tokoferol), siteroller (beta-sitosterol), 
tekli doymamış yağ asitleri (oleik asid), sfingo yağlar, oligomerik flavonoid (proanthocyanidin), 
fenolikler (flavan-3-ol, flavonols, fenolik asit ve tanenler), düşük glisemik indeks (GI: 33), yüksef lif 
(13 mg/100 g) ve yüksek enerji (630 kcal/100 g)] fındık, sağlıklı beslenmede son derece önemli bir 
besin kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Fındık düşük glisemik indeks grubunda olduğu için, 
diyabetli bireyler için gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri bir üründür. Ayrıca, gluten içermez. 
Sağlık açısından bu çok değerli özellikleri göz önünde bulundurularak,  fındığın ileri teknolojilerle 
işlenmesi zaruri hale gelmiştir.  

     Dünyada sağlıklı ve fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik büyük bir talep artışı gözlenmektedir. 
Fındık tüketiminin arttırılmasına yönelik, sağlıklı beslenmeyi özendirecek, günlük kullanım için, 
özellikle kısıtlı ürün satışına izin verilen okul kantinlerinde çocuklara da sunulabilecek ürünlerin 
yanı sıra gıda endüstrisine yönelik fındıktan doğal katkı maddelerinin geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. 

     Ülkemizin dünya pazarlarında söz sahibi olabilmesi için, fındıktan yüksek katma değerli yeni 
ürünler üretilmesi ve bu ürünleri işleyebilecek teknolojilerin geliştirilmesi ile ekonomiye 
kazandırılması konusunda yapılacak çalışmalara büyük ihtiyaç vardır. Fındıktan; fonksiyonel 
fındık ürünleri, fermente fındık ürünleri, katma değerli katkı maddeleri, doğal aroma eldesi ve 
hatta fındık yan ürünlerinden (fındık sert kabuğu, yaprağı ve zürüfü) kanser tedavisinde kullanılan 
ilaç hammaddesi (paclitaxel) elde etmek mümkündür.  

 



 

Ordu ve Giresun arasında en 
kaliteli çeşit mukayesesi 
yapılarak tartışma konusu 
haline bazı dönemlerde 
gelmektedir. Oysa ki, Tombul 
çeşidinin yüksek oranda 
doymamış yağ aside içerdiği, 
bu nedenler de raf ömrünün 
daha kısa olduğu 
bilinmektedir. Ama bu 
durumu erken hasat, hatalı 
harmanlama, hasat ve 
harmanlama zamanı uygun 
olmayan iklim koşullarında 
olumsuz etkilemektedir. 

BAZI FINDIK ÇEŞİTLERİNDE MUHAFAZA SÜRESİNCE 

YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMİ DAVRANIŞLARI 
GİRİŞ 

     Fındık, tadı ve aroması 
nedeniyle çikolata ve şekerleme 
endüstrisinde bir bileşen olarak 
çok popülerdir. Aynı zamanda 
fındık karbon- hidrat, protein ve 
yağ gibi major bileşenler 
bakımından da çok zengindir. 
Oldukça yüksek yağ içeriği 
nedeniyle fındık yemeklik yağ 
üretiminde de kullanılabilir. 
Özellikle düşük kalite olarak 
kabul edilen, uzun süre adi depo 
şartlarında muhafaza edilmiş ve 
bozulmaya yüz tutmuş fındıklar 
bu amaçla 
değerlendirilmektedir ve 
Türkiye'de yemeklik yağ üretimi 
amacıyla fındık işleyen birçok 
işletme bulunmaktadır. Örneğin, 
Altaş Yağ Sanayi AŞ, Fiskobirlik 
ve TMO başta olmak büyük 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
da bu sektörün içinde olduğu 
bilinmektedir.  

    Diğer yandan fındıklar, makro 
besinler, mikro besinler, yağda 
çözünen biyoaktifler, lif, folat 
gibi suda çözünür vitaminler, 
sodyum olmayan mineraller ve 
fenolikler dahil olmak üzere bir 
dizi sağlığı teşvik eden bileşik 

    Fındık yağları biyoaktif 
bileşenler bakımından iyi bir 
kaynak olduklarından, bu 
yağların fonksiyonel 
özelliklerine ilgi giderek 
artmaktadır. Bunların insan 
beslenmesine ilave edilmesinin 
altında kısmen bu bileşenler 
bulunmaktadır. 

Tekli ve çoklu doymamış yağ 
asitleri, tokoller (tokoferoller ve 
tokotrienoller), sfingolipitler, 
karotenoidler, klorofiller ve alkil 
fenoller gibi farklı yağda çözünen 
biyoaktivler, bu sert kabuklu 
meyvelerin yağlarında,  farklı 
ölçüde de olsa genel olarak 
bulunmaktadırlar. 

   Katı ve sıvı yağlar, özellikle yüksek 
düzeyde doymamış yağ asitleri 
içerenler, her şeyden önce şiddetli 
ısıl işlemlerden sonra tehlikeli 
ikincil ürünlerin oluşumu ile 
oksidasyon reaksiyonlarına 
girebilir. İşleme ve depolama 
sırasında yağ oksidatif stabilitesini 
arttırmak için ışık, oksijen ve yüksek 
sıcaklıklardan kaçınmak, biyoaktif 
bileşik içeriğini arttırmak için yağ 
ekstraksiyon koşullarını 
değiştirmek ve antioksidan 
bileşikler eklemek dahil olmak 
üzere birçok strateji kullanılabilir. 
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sağlanana kadar genellikle 
muhafaza edilirler. Bu süre genel 
olarak 12 ay, bazı durumlarda 
uzayarak 18, hatta 24 aya kadar 
uzayabilmektedir. 

     Muhafaza süresince yağ asitleri 
bileşimi ile alakalı olarak bazı 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmalar genel olarak tek çeşitten 
oluşmaktadır. Ekonomik değeri olan 
çeşitlerin muhafaza süresince 
değişiminin karşılaştırıldığı çalışma 
son derece sınırlıdır. Fındık 
piyasasında Tombul çeşidi diğer 
çeşitlere oranla biraz daha yüksek 
fiyatla değer bulur ve raf ömrünün 
kısa olduğu genel olarak 
değerlendirilir. Hatta fındık alımı 
yapan manavların erken bozulduğu 
için Tombul çeşidinin muhafaza 
etmek istemedikleri genel olarak 
bilinmektedir. Bu yüzden de 
Çakıldak çeşidinin erken 
bozulmadığını söylerler ve bazı 
dönemlerde biraz daha yüksek fiyat 
verdikleri de görülmüştür. Bu 
nedenle de Ordu ve Giresun 
arasında en kaliteli çeşit mukayesesi 
yapılarak tartışma konusu haline 
bazı dönemlerde gelmektedir. 

Oysa ki, Tombul çeşidinin yüksek 
oranda doymamış yağ aside 

 

içerdiği, bu nedenler de raf 
ömrünün daha kısa olduğu 
bilinmektedir. Ama bu durumu 
erken hasat, hatalı harmanlama, 
hasat ve harmanlama zamanı 
uygun olmayan iklim koşulları da 
olumsuz etkilemektedir. 

MUHAFAZANIN MAJÖR YAĞ 
ASİTLERİ İÇERİĞİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Muhafaza süresi başlangıcında yağ 
asitleri arasındaki farklılık istatistiki 
olarak önemli bulunmuştur. Bu 
major yağ asitleri toplam yağ 
asitlerinin Tombul %99,63, 
Palaz %99.57 ve Çakıldak çeşidinde  

%99.65’lik kısmını oluşturmaktadır. 
Geriye kalan minor yağ asitleri ise 

~%0.38 civarında bir değeri 
oluşturmaktadır (Tablo 1). En 
yüksek palmitik asit (C16:0; %4.45) 
Palaz çeşidinde, en düşük değer 
ise %3.98 ile Tombul çeşidinde 
kaydedilmiştir. En yüksek stearik 
(C18:0; %1.96) ve oleik asit değeri 
(C18:1; %84.11) Tombul çeşidinde 
kaydedilirken, en yüksek linoleik 
asit (C18:2; %10.85) değeri ise 
Palaz çeşidinde görülmüştür 
(Tablo 1). Yağ asitleri ile alakalı 
olarak çok sayıda çalışma 
yürütülmüş ve değerlerin birbirine 
yakın olduğu çalışmaların yanısıra 
çok farklılık olduğu da 
görülmüştür. 



 

Aslında bu farklılıkların çeşit, 
topoğrafya, rakım, toprak yapısı, 
kültürel uygulamalar, erken hasat, 
kurutma ve muhafaza 
süreçlerinden kaynaklandığı genel 
olarak bilinmektedir. Ancak çoğu 
zaman çeşit karışımı ve hasat 
sonrasında besin içeriğinin tespiti 
aşamasında kullanılan kimyasallar 
ve süreçlerin yağlarda 
öngörülemeyen, tespit 
edilemeyen ve açıklanamayan 
değişkenliklere neden olabileceği 
değerlendirilmektedir. Dahası, bir 
çeşit içerisinde hatta bir dal 
üzerindeki çotanaklardaki 
meyvelerin arasında bile farklılık 
olduğu bilinmektedir. Bunlara 
ilave olarak, Türk fındık çeşitlerinin 
çoğunluğunda klonal varyasyon 
olduğu, bir ıslahçı tarafından değil 
de çiftçi gözlemleri sonucunda bu 
çeşitlerin ortaya çıktığı, dolayısıyla 
tek bir klondan elde edilmediği 
genel olarak kabul edilmektedir. 
Bu yüzden yağ asitlerinde görülen 
farklılıkların beklenen ve 
öngörülen bir durum olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Muhafaza süresi boyunca major 
yağ asitleri değişimi çeşitlere göre 
farklılık göstermiş ve istatistiki 
olarak önemli bulunmuştur. 
Tombul çeşidinde muhafaza süresi 
boyunca küçük dalgalanmalara 
rağmen palmitik, stearik, oleik ve 
linolenik yağ asitleri azalma 
gösterirken, linoleik yağ asidi artış 
göstermiştir. Palaz çeşidinde ise  

neredeyse tüm yağ asitlerinde 
muhafaza süresi boyunca azalma 
kaydedilmiştir. 

Diğer yağ asitlerinde dalgalanma 
kaydedilirken linoleik asit daha 
kararlı bir davranış göstermiştir. 
Çakıldak çeşidinde ise yağ asitleri 
değişimi daha farklı davranış 
gösterdiği gözlenmiştir. Şöyle ki, 
stearik asit değeri küçük 
dalgalanmalarla beraber 
muhafaza süresince genellikle artış 
eğilimi göstermiştir. Ancak 
palmitik asit değeri daha stabil 
davranış gösterirken, oleik ve 
linolenik asit değerinde azalma 
kaydedilmiştir. Linoleik asit değeri 
ise muhafaza süresi başında artış, 
3. aydan 6. aya kadar azalma daha 
sonra da stabil bir davranış 
göstermiştir.  

Tabi ki pek çok faktörün yağ asitleri 
bileşimini etkilediği genel olarak 
kabul edilmektedir. Ancak çeşitler 
göre bu denli farklı davranışların 
sergilenmesi bir çeşit karışımı ya da 
klonal varyasyonun olduğunun 
akla getirmektedir. Diğer çeşitlere 
göre daha çok değişkenlik 
gösteren Çakıldak çeşidinde bu 
farklılıkların daha fazla olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu yüzden 
ekonomik değeri olan fındık 
çeşitlerinde ıslah çalışmalarının, 
özellikle de klon seleksiyonu 
çalışmalarının bir an önce 
tamamlanmasında büyük yarar 
görülmektedir. 

Başka çalışmalarda da yağ 
asitlerinin muhafaza süresi 
boyunca farklı davranış gösterdiği 
görülmüştür. Örneğin, muhafaza 
süresince palmitik (%3.8-3.7), 
stearik (%1.8-1.7), linoleik (%10.07-
6.8) ve linolenik asit (%0.14-0.08) 
değerleri azalış gösterirken, oleik 
asit değeri (%69.63-70.18) artış 
göstermiştir. Ayrıca bu 
çalışmalarda da muhafaza 
süresince küçük dalgalanmalar 
kaydedilmiştir. Pek çok çalışmada 
yağ asitleri bileşiminin değişkenlik 
gösterdiği görülmüştür. Elde 
edilen tüm bu verilerden, göz ardı 
edilen çeşit karışımı ve klonal 
varyasyon sorunları çözülmeden 
muhafaza süresince yaşanan 
dalgalanmaların aşılmasının 
mümkün olmayacağı 
anlaşılmaktadır. 

MUHAFAZANIN TOPLAM YAĞ 
ASİTLERİ İÇERİĞİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Muhafaza süresi boyunca tüm 
çeşitlerde toplam yağ asitleri 
farklılık göstermiş ve bu farklılık 
istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur (Tablo 1). 12 ay 
muhafaza süresi boyunca 
çeşitlerin toplam yağ asitleri 
bakımından davranışı benzerlik 
göstermiştir. Doymuş yağ asitleri 
(SFA), tekli doymamış yağ asitleri 
(MUFA) ve doymamış/doymuş ağ 
asitleri oranı (UFA/SFA) muhafaza  
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süresince genellikle azalış göstermiştir. SFA 
muhafaza süresinin 9. ayından sonra sert bir 
azalma göstermiştir. Oysa ki, çoklu doymamış yağ 
asitleri (PUFA) muhafaza süresince genel olarak 
artış göstermiştir. Çakıldak çeşidinde majör yağ 
asitlerinde olduğu gibi burada da çok fazla 
dalgalanma gözlenmiştir. Elde edilen bu 
verilerden Çakıldak çeşidinde çeşit karışımı 
ve/veya klonal varyasyonun daha fazla olduğu 
söylenebilir. Muhafaza süresinin başında en 
yüksek SFA Palaz (%6.50), MUFA (%84.33) Tombul, 
PUFA (%10.96) Palaz ve UFA/SFA (%16.01) 
Çakıldak çeşidinde kaydedilmiştir. Bu özelliklere 
ait en düşük değerler ise (SFA, MUFA ve PUFA; 
sırasıyla) Çakıldak, Palaz ve Tombul çeşitlerinde 
kaydedilmiştir. Toplam yağ asitlerinde muhafaza 
süresince görülen bu dalgalı değişimler başka 
çalışmalarda da benzer şekilde görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada en yüksek MUFA ve en düşük PUFA Tombul 
çeşidinde, en düşük MUFA ve en yüksek SFA Palaz 
çeşidinde kaydedilmiştir. Diğer yandan en düşük SFA 
değeri Çakıldak çeşidinde görülmüştür. Bu özelliklerin 
tamamında muhafaza süresi boyunca küçük boyutta 
da olsa dalgalanma gözlenmiştir.  

Bu dalgalanmaların çeşit karışımı ve/veya klonal 
varyasyondan kaynaklanmış olabileceği 
değerlendirilmektedir. O nedenle, bu açıklanması ve 
değerlendirmesi zor değişimleri önleyecek çalışmaların 
arttırılması gerekmektedir. Diğer yandan da adi depo 
şartlarında muhafaza edilen fındıklarda  
değişimin kaçınılmaz olduğu görülmüştür.  
Sonuç olarak, fındığın kalite özelliklerini  
muhafaza etmesi için soğuk hava deposuna 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Elde edilen bu verilerden, doymamış yağ asitleri 
değeri daha yüksek olan Tombul çeşidinin 
oksidasyona karşı hassas, dolayısıyla muhafaza 
süresinin daha kısa olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
yüzden, Tombul çeşidinin hasat sonrası işlemlerinin 
diğer çeşitlere göre çok daha dikkatli bir şekilde 
yürütülmesinde yarar görülmektedir. Aksi halde hasat 
sonrası kayıplarının artması kaçınılmaz olacaktır. 
Sonuç olarak çeşitlerin muhafaza süresini ayrı ayrı 
değerlendirmenin daha yararlı olacağı görülmüştür. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ülkemizin dünya 
pazarlarında söz sahibi 
olabilmesi için, fındıktan 
yüksek katma değerli yeni 
ürünler üretilmesi ve bu 
ürünleri işleyebilecek 
teknolojilerin geliştirilmesi 
ile ekonomiye 
kazandırılması konusunda 
yapılacak çalışmalara büyük 
ihtiyaç vardır. 

KARAKAYA FINDIĞINDA  
“MARKA DEĞERİ YARATMAK”   
                  GİRİŞİMİ  

 İletişim çağını yaşadığımız 
günümüzde işletmeler ürünlerini 
farklılaştırma ve daha geniş kitlelere 
tanıtımla pazar payını artırmak için 
bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. 
Bu çalışmalar günümüzde “marka 
değeri yaratmak” olarak 
tanımlanmaktadır. Giresun kalite 
fındığı elbet kadimden “marka 
değeri” yaratmıştır. Tanımlamalarda 
birinci “Giresun kalite” fındık 
kategorisine “Giresun, Bulancak, 
Tirebolu ve Görele”, ikinci “Levant 
kalite” fındık kategorisine Trabzon, 
Ordu, Fatsa ve Ünye”de yetiştirilen 
fındıklar girmiştir. Son yıllarda 
markalaşmaya giden yolda “coğrafî 
işaret” alma “marka değeri 
yaratmak” ve yaratılmış olan marka 
değerini sürdürmek olarak 
değerlendirilmelidir. Bu meyanda 
Giresun fındığı, Tirebolu Çayı, 
Çavuşlu Ekmeği, Giresun Isırganı, 
Piraziz Elması, Alucra Oğlağı ve 
diğer ürünler için coğrafî işaret alma 
markalaşma, dolayısıyla tanıtım ve 
kalitesini tescillendirme yolunda 
atılan adımlardandır. Markalaşma 
sürecinde en önemli sorun bu 
coğrafî işaretin kurallarına uyulmak 

olmalıdır. Mesela, coğrafî işaret 
alınmasa da tüketicilerin 
nazarında artık bir Giresun markası 
olan Çaykur’un “42 No’lu Tirebolu 
Çayı” bir marka değeri yaratmıştır. 
Halk nazarında kabul gören 
Tirebolu çayının yaratılan marka 
değerini devam ettirme anlamına 
Rize’de genel müdürlüğün titiz 
davranmadığı ve paketin içine 
farklı yerlerden çay doldurulduğu 
da iddia edilmektedir. Bu durum 
kendiliğinden yaratılan “marka 
değerini” korumak yerine 
azgelişmiş ülkelerde yaşanan 
tüketici aldatmak gibi bir klasik 
uygulamadan başka bir şey 
değildir. Giresun Ticaret 
Borsası’nın bu markalaşma 
sürecini devam ettirmek üzere ve 
Giresun fındığına dair çalışmaları 
ise övgüye değerdir. 

    “Tirebolu Karakaya Fındığı”na 
bir marka değeri yaratmak için 
Kadıköy’de kurulu “Tirebolu Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği” 
tarafından bir girişimde 
bulunulmuştur. Bu girişimde üst 
düzey yöneticilikte bulunmuş  
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Dernek mensubu Nazmi Yayla’nın 1970’li yıllarda 
İTİA’da tedris gördüğü sırada bizzat Tirebolu-
Ortacami köyüne gelerek incelemede bulunan Prof. 
Dr. Şekip Yeğin’den Karakaya fındığı hakkında ders 
sırasında duyduğu övgü dolu sözle başlamıştır. 
İçinde uhde kalan marka değeri yaratmak arzusu 
Derneğin hemşerileri ve sahasında isim olan Prof. 
Dr. Turan Karadeniz’in hazırladığı  “Tirebolu 
Karakaya Havzası Tombul Fındığı” adlı kitabını 
yayınlamasıyla ivme kazanmıştır (2021, 93 sayfa). 
Burada Tirebolu ilçesinin fındığın en uygun 
yetiştirilme alanı olduğu, özellikle Harşit Vadisine 
bakan Karakaya havzasının fındık için özel bir alan 
oluşturduğu, Kuşkayası’nda daralan ve bir kavis 
yaparak adeta bir duvar gibi denizel etkiyi azaltarak 
mikro klima etkisi oluşturan bu coğrafi yanın 
Karakaya havzasında fındık için özel bir iklim 
oluşmasına imkân verdiği bilimsel verilerle ortaya 
konulmuştur.  
Asıl önemli olan Derneğin öncülüğünde yapılan bu 
markalaşma girişimine halkın sahip çıkması ve 
marka değerini duyurmak üzere 17-18 Temmuz 
2021 tarihleri arasında “Karakaya Fındığı” adına bir 
voleybol turnuvası düzenlemeleridir. Turnuvada 
Arap kültürünün aksine Türk toplumundaki 
değerini gösterircesine kadın oyuncular da yer 
almıştır. Balkan Harbi yıllarında köy ahalisinin bir 
ibtidâî mektebi yapılması için para toplaması, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yatılı bölge okulunun 
buraya açılması aslında çevre köylere göre burada 
bir “marka değeri” oluşturmuştu. Köyün geçmişte 
gösterdiği sosyal ve kültürel açıdan bir farkındalık 
yaratması bu defa bölgelerinde yetişen fındık için 
“marka değer yaratmak” için gösterilmişti. 
Günümüzde yanlış tarım politikalarının etkisi 
ortadadır. Tarımda yeniden “marka değeri 
yaratmak” için Giresun’da yetişen tüm ürünler için 
de bu tür eylemlerin yapılması dileğiyle… 

Bu bilimsel verilerin ortaya korumasına rağmen 
bugün HES projesinde Arslancık-Kuşkayası 
arasında cebri boru ve tünellerle geçirilmesi 
durumunda güneşin etkisiyle havzanın 
ısınacağını, havzanın nem ve kuraklıkla karşı 
karşıya kalacağı, böylece Tirebolu kalite fındığın 
kuraklığa bağlı olarak ciddi oranda zarar 
göreceği ilmi raporlarla ortaya konulmasına 
rağmen Harşit Çayı ağzında yapılması planlanan 
barajın bu defa Arslancık’ta yapılıp cebri 
borularla dere ağzına akıtılması ile derenin 
susuzluğunun sorun olacağını görmemezliğe 
gelinmesi de kalkınmanın hâlâ kültürel 
temellerinin yok kabul edilmesidir. Havzanın 
korunması “Karakaya Fındığı”nın ve diğer 
mahsullerin de korunması demektir. Kıssaca 
“marka değeri yaratmak” ama asıl önemlisi bu 
değeri sürdürebilmek daha da önemlidir. 
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AYLIK İHRACAT VERİLERİ (1-30 NİSAN) 
ÜLKELERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 

ÜLKELER 
NİSAN 

2020 2021 Değ. (%) Pay (%) 
ALMANYA 40.132 39.549 -1,5% 23,8% 
FRANSA 12.764 17.596 37,9% 10,6% 
İTALYA 63.303 14.100 -77,7% 8,5% 
POLONYA 8.201 9.799 19,5% 5,9% 
HOLLANDA 6.173 7.524 21,9% 4,5% 
ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ 

3.020 6.629 119,5% 4,0% 

İSVİÇRE 6.014 5.283 -12,2% 3,2% 
BİRLEŞİK KRALLIK 3.428 4.812 2029,1% 2,9% 
AVUSTURYA 6.077 4.715 -23,2% 2,8% 
MISIR 220 4.684 9,2% 2,8% 
İLK 10 ÜLKE TOPLAM 149.332 114.692 -23,2% 69,0% 
DİĞER ÜLKELER 47.274 51.620 9,2% 31,0% 
GENEL TOPLAM 196.607 166.313 -15,4% 100,0% 

GENEL SEKRETERLİKLERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 
GENEL SEKRETERLİK 2020 2021 Değ. (%) Pay (%) 
KİB 412.407 485.931 17,8% 65,4% 
İİB 278.132 189.316 -31,9% 25,5% 
DİĞER 59.775 67.580 13,1% 9,1% 
GENEL TOPLAM 750.314 742.827 -1,0% 100% 

MAL GRUPLARINA GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 
MAL GRUPLARI 2020 2021 Değ. (%) Pay (%) 
İÇ FINDIK 129.986 83.851 -35,49% 50,42% 
İŞLENMİŞ FINDIK 66.193 81.860 23,67% 49,22% 
KABUKLU FINDIK 199 432 117,71% 0,26% 
BİTKİSEL YAĞLAR 230 169 -26,69% 0,10% 
GENEL TOPLAM 196.607 166.313 -15,41% 100% 

MAL GRUPLARINA GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (TON) 
MAL GRUPLARI 2020 2021 Değ. (%) Pay (%) 
İÇ FINDIK 16.279 12.835 -21,16% 51,88% 
İŞLENMİŞ FINDIK 10.219 11.732 14,80% 47,42% 
KABUKLU FINDIK 61 141 130,49& 0,57% 
BİTKİSEL YAĞLAR 17 32 89,37& 0,13% 

GENEL TOPLAM 26.576 24.740 -6,91% 100% 

“FINDIK İHRACATINDA CUMHURİYET 
TARİHİNİN REKORU KIRILDI." 

Cumhuriyet tarihinin 
rekoru! 
Karadeniz Fındık ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (KFMİB) 3 
Aralık 2021 günü "Fındık 
İhracatında Cumhuriyet 
Tarihinin Rekoru Kırıldı" 
başlığıyla basın açıklaması 
yayınlandı. Açıklamada özetle 
şu bilgilere yer verildi: "2021 
yılında toplam 122 ülkeye 344 
bin 370 ton iç fındık ihracatı 
gerçekleştirilmiş olup, bu 
ihracat karşılığında 2 milyar 
260 milyon 105 bin 304 
Amerikan Doları döviz geliri 
elde edilmiştir. Miktar bazında 
gerçekleşen 344 bin 370 ton 
ihracat ile Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek seviyesine 
ulaşılarak yeni bir rekor daha 
kırılmıştır. Öte yandan, 
2021/2022 ihracat sezonunun 
01 Eylül - 31 Aralık 2021 
döneminde 158 bin 465 ton iç 
fındık karşılığında 981 milyon 
190 bin 866 dolar fındık 
ihracatı gerçekleştirilmiştir." 
Türkiye, dünya fındık 
üretiminin yüzde 62'sini, 
ihracatının ise yüzde 72'sini 
gerçekleştiriyor. 
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12 AYLIK IHRACAT VERILERI (1 EKIM 2020-30 EYLÜL 2021) 

ÜLKELERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 

ÜLKELER 
01 MAYIS – 30 NİSAN (12 AYLIK) 

2019-2020 2020-2021 
Değ. 

(%) 
Pay (%) 

ALMANYA 485.304 425.753 -12,3% 22,0% 
İTALYA 596.553 383.085 -35,8% 19,8% 
FRANSA 159.947 154.382 -3,5% 8,0% 
POLONYA 92.364 105.009 13,7% 5,4% 
HOLLANDA 75.443 78.830 4,5% 4,1% 
AVUSTURYA 59.091 67.344 14,0% 3,5% 
İSVİÇRE 61.910 61.205 -1,1% 3,2% 
ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ 

86.257 59.079 -31,5% 3,1% 

KANADA 62.893 49.586 -21,2% 2,6% 
İSPANYA 50.581 48.512 -4,1% 2,5% 
İLK 10 ÜLKE 
TOPLAM 

1.730.344 1.432.784 -17,2% 74,1% 

DİĞER ÜLKELER 478.991 500.421 4,5% 25,9% 
GENEL TOPLAM 2.209.334 1.933.205 -12,5% 100,0% 

GENEL SEKRETERLİKLERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 

GENEL 
SEKRETERLİK 

01 MAYIS – 30 NİSAN (12 AYLIK) 

2019-2020 2020-2021 
Değ. 

(%) 
Pay (%) 

KİB 1.156.150 1.220.150 5,6% 63,1% 
İİB 887.057 537.092 -39,5% 27,8 % 
DİĞER 166.127 175.654 5,7% 9,1% 
GENEL TOPLAM 2.209.334 1.933.205 -12,5% 100% 

MAL GRUPLARINA GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN DOLAR) 

MAL GRUPLARI 
01 MAYIS – 30 NİSAN (12 AYLIK) 

2019-2020 2020-2021 
Değ. 

(%) 
Pay (%) 

İÇ FINDIK 1.351.851 1.076.674 -20,36% 55,69% 
İŞLENMİŞ FINDIK 852.636 854.073 0,17% 44,15% 
KABUKLU FINDIK 2.060 1.785 -13,34% 0,09% 
BİTKİSEL YAĞLAR 2.787 673 -75,86% 0,03% 
GENEL TOPLAM 2.209.334 1.933.205 -12,50% 100% 

MAL GRUPLARINA GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (TON) 

MAL GRUPLARI 
01 MAYIS – 30 NİSAN (12 AYLIK) 

2019-2020 2020-2021 
Değ. 

(%) 
Pay (%) 

İÇ FINDIK 199.512 150.694 -24,47% 54,70% 
İŞLENMİŞ FINDIK 135.006 124.136 -8,05% 45,06% 
KABUKLU FINDIK 645 536 -16,94% 0,19% 
BİTKİSEL YAĞLAR 586 119 -79,70% 0,04% 

100% 335.749 275.484 -17,95%  

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 
(TÜİK) Türkiye'nin 2020 yılı 
kabuklu fındık üretimi 665 bin 
ton, 2021 üretimi ise 684 bin ton 
oldu. 
Türkiye'den sonra en çok fındık 
üreten ülke İtalya. İtalya'nın 2020 
yılı üretimi 160 bin ton. 2021 
yılında kuraklık nedeniyle 
İtalya'da üretimde büyük düşüş 
yaşandı. Uluslararası Sert 
Kabuklu ve Kuru Meyveler 
Konseyi (INC) tahminine göre 
İtalya’nın 2021-2022 
sezonundaki üretimi yüzde 60 
civarında azalarak 70 bin tona 
geriledi. Gürcistan'ın 55 bin ton 
Azerbaycan'ın yıllık üretimi 50 
bin ton civarında. Yıllık ortalama 
40 bin ton ile ABD ve 15 bin ton 
ile İspanya sıralanıyor. Türkiye 
tek başına diğer bütün 
üreticilerden daha fazla üretim 
yapıyor. İhracatta da zaten yüzde 
72 payla açık ara lider 
konumunda. 
Fındıkta hasat başlamadan, 2021 
Temmuz ayında yazdığımız gibi 
İtalya’da fındık üretiminin yüzde 
60 oranında azalması demek, 
Türkiye’nin fazladan 45-50 bin 
ton iç fındık ihraç etmesi demek. 
Bu çok büyük bir fırsattı. Fındık 
ihracatında rekor kırılacağını o 
zaman yazdım. Önemli olan bu 
rekor kırılırken elde edilecek 
gelir, yani döviz miktarıydı. 
Yazdığımız gibi de oldu. 2021 
yılında fındık ihracatında miktar 
olarak tarihi rekor kırıldı. Ama 
değer bakımından aynı rekoru 
göremedik. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜRÜNLERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (BİN $) 

ÜRÜNLER 
2019-
2020 

2020-
2021 

Değ. 
(%) 

Pay (%) 

KABUKSUZ FINDIK (STANDART I)* 632.480 478.349 -24,4% 24,7% 
KAVRULMUŞ BÜTÜN HALDEKI KABUKSUZ FINDIK - AMBALAJ> 1 KG 270.844 246.420 -9,0% 12,7% 
FINDIK PÜRESİ (FÜRE) 194.171 218.523 12,5% 11,3% 
KABUKSUZ FINDIK- (DİĞER STANDART)* 251.256 215.707 -14,1% 11,2% 
KABUKSUZ FINDIK (STANDART EKSTRA)* 183.777 206.888 12,6% 10,7% 
KIYILMIŞ FINDIK ** -AMBALAJ>1 KG 191.141 195.863 2,5% 10,1% 
KABUKSUZ FINDIK (STANDART II )* 226.092 146.610 -35,2% 7,6% 
KAVRULMUŞ. BÜTÜN HALDEKİ KABUKSUZ FINDIK  102.304 107.989 5,6% 5,6% 
BEYAZLATILMIŞ KABUKSUZ FINDIK-AMBALAJ > 1 KG 60.027 47.818 -20,3% 2,5% 
DİĞER FINDIKTAN OLANLAR  16.441 19.808 20,5% 1,0% 
İLK 10 ÜRÜN TOPLAM 2.128.534 1.432.784 -11,5% 97,5% 
DİĞER ÜRÜNLER 80.800 500.421 -39,1% 2,5% 
GENEL TOPLAM 2.209.334 1.933.205 -12,5% 100,0% 
 

ÜRÜNLERE GÖRE FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATI (TON) 

ÜRÜNLER 
2019-
2020 

2020-
2021 

Değ. 
(%) 

Pay (%) 

KABUKSUZ FINDIK (STANDART I)* 88.866 64.671 -27,2% 23,5% 
KAVRULMUŞ BÜTÜN HALDEKI KABUKSUZ FINDIK - AMBALAJ> 1 KG 39.947 38.421 -3,8% 13,9 % 
FINDIK PÜRESİ (FÜRE) 36.634 31.869 -13,0% 11,6% 
KABUKSUZ FINDIK- (DİĞER STANDART)* 28.990 31.305 8,0% 11,4% 
KABUKSUZ FINDIK (STANDART EKSTRA)* 35.153 28.565 -18,7% 10,4% 
KIYILMIŞ FINDIK ** -AMBALAJ>1 KG 29.845 27.030 -9,4% 9,8% 
KABUKSUZ FINDIK (STANDART II )* 36.535 21.820 -40,3% 7,9% 
KAVRULMUŞ. BÜTÜN HALDEKİ KABUKSUZ FINDIK  15.105 15.234 0,9% 5,5% 
BEYAZLATILMIŞ KABUKSUZ FINDIK-AMBALAJ > 1 KG 7.731 9.196 -20,2% 2,2% 
DİĞER FINDIKTAN OLANLAR  2.994 2.968 -2,1% 1,1% 
İLK 10 ÜRÜN TOPLAM 321.800 268.014 -16,7% 97,3% 
DİĞER ÜRÜNLER 13.949 7.470 -46,4% 2,7% 
GENEL TOPLAM 335.749 275.484 -17,9 % 100,0% 
* Taze Kurutulmuş 
** Beyazlatılmış Kavrulmuş Kabuksuz Fındıktan Mamul     
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