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ÖNSÖZ 

 

Fındık, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip, katma 

değeri yüksek bir tarımsal üründür. Türkiye, toplam Dünya fındık 

üretiminin % 75'ini, ihracatının ise % 70-75'ini gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca, yaklaşık 5.000.000 insan geçimini bu sektörden sağlamaktadır. 

Ülkemiz illerinin yaklaşık %50’sinde fındık yetiştirilmektedir. Son 15 

yılın ortalama fındık üretimi 548 bin ton olup, 2015 yılında 646 bin ton, 

2016`de 420 bin ton, 2017 yılında, 675 bin ton üretim gerçekleşmiştir. 

Türkiye`nin fındık veriminde yıllara göre önemli değişiklikler 

görülmektedir. 

İklim koşulları, fındıkta görülen periyodisite,  işletme ölçeğinin  

küçüklüğü,  gerekli  kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması, fındıkta 

ürün kayıplarına sebep olan hastalık ve zararlı etmenleri ile mücadelede 

yapılan yanlış uygulamalar ve üreticilerin geleneksel alışkanlıklarından 

kolay vazgeçememeleri gibi faktörler nedeniyle birim alandan beklenen 

verim ve kalite alınamamaktadır. Fındıkta verim ve kalitede uluslararası 

standartlara uygun, rekabet edilebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için, 

fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan mevcut sorunların tespit edilmesi, 

gerekli çözüm önerilerinin ortaya konması, uygulanması ve bu 

konularda farkındalık yaratılması amacıyla Düzce ilimizde Fındık 

Çalıştayı düzenlenmiştir.  
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Üç ana başlıkta çalıştay’ın yürütülmesini çok değerli buluyorum. 

Çalıştayda; 

• Fındık yetiştiriciliği, 

• Fındık hastalık ve zararlılarla mücadele, 

• Fındık hasat depolama, pazarlama, ihracat ve katma değerli ürün 

eldesi olmak üzere üç farklı grupta çözüm önerilerinin 

tartışıldığı,  

üretimden tüketime tarım sektörünün tüm paydaşları ve alanında uzman 

bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Çalışma Grupları 

oluşturulmuştur. 

Fındık Çalıştayında alınan kararların Ülkemiz tarımına faydalı 

ve hayırlı olmasını diliyor, çalıştaya katkıda bulunan herkese teşekkür 

ediyorum. 

 

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ 

Düzce Üniversitesi 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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ÇALIŞTAY HAKKINDA BİLGİLER 

Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 

08 Mayıs 2018 tarihinde “Düzce Fındık Çalıştayı” 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın sabahki oturumunda açılış konuşmaları ve ardından; 

• Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  Ziraat ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan KARADENİZ "Fındığın 

Dünü, Bugünü ve Yarını"; 

• Ordu Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEZER "Önemli 

Fındık Hastalıkları ve Mücadelesi" ; 

• Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ "Amerikan Beyaz 

Kelebeği ve Mücadelesi"; 

• Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin KARSLIOĞLU 

"Türk Fındığının Dünyadaki Yeri" başlıklı sunumlarını 

sunmuşlardır. 

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda ise farklı çalışma grupları 

oluşturularak fındık ürününe ait sorunlar üç başlık altında tartışılmış 

ve rapor hazırlanmıştır. 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 

çalıştay sonuç bildirisinin okunmasıyla sona ermiştir. 
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AÇILIŞ KONUŞMALARI VE SUNUMLAR 

Çalıştayın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Fakültemiz Dekanı 

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, fındığın 

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç 

ürünü olduğunu, fındık üretimimizin 

ve ihracatının yaklaşık % 75'ini gerçekleştirdiğini, 100’ün üzerinde 

ülkeye ihraç edildiğini ve 3 milyar dolar döviz kazandırdığını ifade 

etti. Son yıllarda ekim alanlarının ve ağaç sayısının artmış olmasına 

rağmen fındıkta verimin düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sevcan 

ÖZTEMİZ, fındıkta verim ve kalitenin artırılması gerektiğine işaret 

ederek düzenlenen çalıştay sayesinde sorun ve çözüm önerilerine 

yönelik farkındalık oluşturmak istediklerine vurgu yaptı. 

 

Programda konuşan Düzce Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 

Harun KABAOĞLU, Düzce’de 25 

bin çiftçinin 63 bin hektarda fındık 

üretimi gerçekleştirdiğini dile getirdi. 

Düzce’deki tarım arazilerinin yüzde 85’inin fındık alanı olduğunu 

söyleyen Harun KABAOĞLU, Bakanlık olarak fındık üreticilerine 

önemli miktarda alan bazlı gelir desteği sunduklarını belirterek 

çalıştayın ülke tarımına ve fındık üreticilerine hayırlı olması 

temennilerini iletti. 
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Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan 

GENÇ ise anlamlı bir toplantıya ev 

sahipliği yaptıklarını ifade ederek 

sözlerine başladı. 1965 yılından 

itibaren Düzce’de fındık dikim 

alanlarının hızla arttığını ve bunun da birtakım olumsuz sonuçları 

olduğunu söyleyen Prof. Dr. GENÇ, fındığın fiyatından daha çok 

verimine ve iyi yetiştirilmesine odaklanılması gerektiğine işaret etti. 

Üniversiteler ve Ziraat Fakülteleri olarak fındıktan daha iyi verim 

almak için üreticilere destek verilmesinin altını çizen Prof. Dr. 

İlhan GENÇ, Ziraat Mühendisi adaylarına da tarım alanlarında, 

uygulama sahalarında olmalarını ve bu idealle çalışmalarını tavsiye 

etti. 

Açılış konuşmalarının sonrasında, 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Turan 

KARADENİZ, “Fındığın Dünü, 

Bugünü ve Yarını” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, 

fındığın ekonomik ömrü, yetiştirilmesi, hasadı ve yanlış 

uygulamalarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 
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Ordu Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Arzu 

SEZER’in, “Önemli Fındık 

Hastalıkları ve Mücadelesi” başlıklı 

sunumuyla devam eden programda, 

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 

Sevcan ÖZTEMİZ, “Amerikan Beyaz Kelebeği ve Mücadelesi” 

konulu konuşmasıyla katılımcıları bilgilendirdi.  

Çalıştayın son konuşmacısı olan 

Düzce Ticaret Borsası Başkanı 

Nurettin KARSLIOĞLU ise “Türk 

Fındığının Dünyadaki Yeri” konulu 

sunumunda önemli bilgiler aktardı.  
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FINDIK TARIMI 

Dünya fındık üretiminin %75’ini gerçekleştiren Ülkemiz lider 

konumunda olup, üretmiş olduğu fındığın %85’ini ihraç etmektedir. 

Son 10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde fındık üretim alanımız 45 

bin ha, fındık ağaç sayımız yaklaşık 22 milyon artmasına rağmen, 

verimde yaklaşık 125 bin ton düşüş kaydedilmiştir. Amerika’da birim 

alandan elde edilen fındık miktarı 250-300 kg, İspanya’da 200-350 kg, 

İtalya’da 150 kg iken, Ülkemizde 60-120 kg ürün alınmaktadır. Bu 

verilerden anlaşılacağı gibi en önemli sorunumuz fındık üretim alanı 

veya ağaç sayısını artırmaktan ziyade birim alandan elde edilen 

ürünün verim ve kalitesini artırmaktır. 

Fındık tarımı Karadeniz Bölgesi üreticilerinin geçim kaynağı 

olup, yaklaşık beş milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Fındık 

yetiştiriciliği genellikle geleneksel olarak yapılmakta, modern tarım 

teknikleri kullanılmamaktadır. Fındıkta verim ve kalitede uluslararası 

standartlara uygun, rekabet edilebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için, 

fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan mevcut sorunların tespit edilmesi, 

gerekli çözüm önerilerinin ortaya konması ve uygulanması kaçınılmaz 

olmuştur.  
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FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Anadolu, fındığın yabani ve kültür çeşitlerinin kaynağıdır. 

Fındık üretimine elverişli ekolojik alan, iklim ve fındık çeşitlerine 

sahiptir.  Ülkemizde kaliteli fındık çeşitleri yetiştirilmesine rağmen, 

standart çeşitlerde aranan meyve ve bitkisel özelliklerin tamamını 

bünyesinde taşıyabilen çeşitler henüz mevcut değildir. Bu nedenle söz 

konusu özellikleri taşıyan ve ilkbahar geç donlarından zarar 

görmeyen, hastalık ve zararlılara dayanıklı, periyodisite eğilimi az 

veya olmayan, verimi yüksek klonların mevcut zengin fındık 

popülasyonu arasından seçilerek ortaya çıkartılması son derece 

önemlidir.  

Öncelikle Düzce ilimiz başta olmak üzere iklim ve arazi 

koşullarının durumuna göre ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı 

bahçeler kademeli olarak yenilenmelidir. Verim ve kalite değerleri 

açısından 10-50 yaş bahçelerin uygun olduğu, 70-90 yaşlarında verim 

kalitenin önemli ölçüde azaldığı bilinmektedir. Yeni tesis edilecek 

bahçelerde çeşit seçimine ve çeşit standardizasyonuna önem 

verilmelidir. Yeni çeşit geliştirme çalışmalarına önem ve destek 

verilmelidir. Bahçede karışık fındık çeşidi dikiminden de 

vazgeçilmelidir. Bu durum fındık ihracatımızda fındığın işlenmesi 

sırasında da bir takım güçlüklere sebep olmaktadır.  
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Ayrıca, verim ve kalitenin artırılması için bahçe içerisinde 

tozlayıcı çeşitlere muhakkak yer verilmelidir. Bu kapsamda meyve 

vermeyen ağaç sayımız oldukça yüksektir. Bu sayının azaltılması için 

gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bahçenin yöneyi de 

önemlidir. Özellikle fındık bahçesi tesis ederken doğu yöneyinin diğer 

yöneylere göre tercih edilmesi vurgulanmıştır. Fındık, kıyılarda ve 

kıyılardan 1000 rakıma kadar olan arazilerde yetişmektedir. 

Fındık yetiştiriciliğinde genellikle ocak dikim sistemi 

kullanılmaktadır. Fındık çeşitlerinde meyve kalite kriterleri 

bakımından ocaklarda dal sayısının 4-6 adet olması gerekmektedir. 

Ocak dal sayısı artıkça verim azalmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle 

meyilli arazilerde çit dikim sistemi olan 1.5-2 m. genişliğindeki 

terasların yapılması desteklenmelidir. Teraslama sisteminde çapalama, 

budama, gübreleme gibi kültürel önlemler, hastalık, zararlı ve yabancı 

ot mücadelesi ve hasat gibi işlemler daha kolay ve az masrafla 

uygulanabilmektedir. Düz arazilerde ocak şeklinde yapılan 

yetiştiriciliğinin yanı sıra ziyade tek gövdeli dikim sistemi 

yetiştiriciliğine geçilmelidir. Ayrıca, aşılı fidan kullanımı da tavsiye 

edilmelidir. Fidan üretimi desteklenmelidir. 

Fındık bahçelerinde gübreleme öncesi toprak ve yaprak 

analizlerinin yapılması gerekmektedir. Analiz sonuçlarına göre ihtiyaç 

duyulan besin maddeleri (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, 

magnezyum, demir, mangan, çinko, bakır, bor) uygulanmalıdır.  
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Toprak ve iklim özellikleri dikkate alındığında azotlu gübrenin 

en az iki seferde verilmesi uygundur. Tavsiye edilen azotu gübrenin 

yarısı şubat-mart ayında, diğer yarısı, mayıs-haziran ayında çiçek 

gözlerinin teşekkülü esnasında uygulanmalıdır. Geç dönemde yapılan 

azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Besin maddelerinin 

noksanlığında fındıkta yapraklarda sararma ve deformasyonlar, meyve 

dökümleri ve boş fındık oluşumu meydana gelmektedir. Karadeniz 

Bölgesi yağışı bol bir bölge olduğundan toprakları asit karakterdedir. 

Bu durum azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerin alınmasına engel 

olduğu için kasım-aralık ayları toprağa kireç uygulaması yapılmalıdır. 

Toprak analizi yaptırılarak ihtiyaç olduğu takdirde 4-5 yılda bir 

kireçleme işlemi tekrarlanmalıdır. 

Fındıkta verim ve kalitenin artırılması için uygun budama 

teknikleri kullanılarak bahçedeki bulaşık dal ve sürgünler bahçeden 

uzaklaştırılmalıdır. Uygun budama makasları kullanırken, bir 

bahçedeki hastalığı diğer bir bahçeye veya aynı bahçedeki ağaca 

bulaştırmamak için her defasında budama aletleri dezenfekte 

edilmelidir.  

Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri nedeni ile fındık 

üretim alanlarında sıcaklık değerlerinde artış ve oransal nemde 

azalışlar yaşanmıştır. Bu nedenle Karadeniz çiftçisi fındık 

bahçelerinde sulama uygulamalarına başlamıştır. Özellikle fındığın 

içini doldurduğu mayıs-haziran-temmuz aylarında su ve nem 

ihtiyacının karşılanması önemlidir. Optimum su kullanma ve arazi  
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yapısı dikkate alınarak basınçlı sulama sistemleri önerilmektedir. 

Hasat zamanı da önemlidir. Erken hasat verim ve kalite 

kaybına neden olmaktadır. Hasat ve harmanda mekanizasyon 

desteklenmelidir. Harmanlama sırasında fındığın iyice kurumasına ve 

nem oranının kabuklu fındıkta %12, iç fındıkta %6'yı geçmemesine 

dikkat edilmelidir. 
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FINDIK HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 

MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Fındıkta verim ve kalite kayıplarına neden olan hastalık, zararlı 

ve yabancı otlarla mücadeleye çok önem verilmelidir.  

Öncelikle hastalıklar için uygun olmayan ortam oluşturmaya 

yönelik kültürel önlemler alınmalı, gerekli olduğunda çevreye ve 

insan sağlığına zarar vermeyen preparatlar ile kimyasal mücadele 

uygulamaları da yapılmalıdır. Tüm mücadele uygulamaları Zirai 

Mücadele Teknik Talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.  

Fındıkta külleme hastalığı tüm fındık üretim alanlarında yaygın 

olarak görüldüğü ve kültürel uygulamalara ilaveten kimyasal 

mücadelesi de gerekli olduğundan, ilaçlama sayılarını azaltabilecek 

yöntemler (tahmin ve uyarı yöntemleri, dayanıklı çeşit geliştirme gibi) 

ve çevre dostu bitki koruma ürünlerinin hastalığa karşı kullanılabilme 

olanakları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.  

Fındık bahçelerinde yapılan çalışmalarda Külleme etmenin en 

yaygın biyolojik mücadele etmenlerinden biri olan Ampeliomyces 

spp.’in doğal olarak bulunduğu belirlenmiştir. Ancak Ampeliomyces 

spp.’in populasyon yoğunluğu şu anda külleme hastalığını baskı altına 

alabilecek düzeyde değildir. Fındık bahçelerinde Ampeliomyces 

spp.’in populasyon yoğunluğunu arttırmaya yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. Bunun yanısıra Ülkemizde küllemeye karşı ruhsatlı olan 

ve Ampeliomyces spp içeren preparatların kullanımı teşvik edilmelidir. 
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Fındık bahçelerindeki en önemli kültürel uygulamalar hastalıklı  

bitki ve bitkisel atıkların (yaprak, zuruf) imhası, bahçe içinde iyi bir 

hava sirkülasyonu ve ışıklanma olacak şekilde budama yapılması, 

yabancı ot kontrolü olarak sıralanabilir.   

Son yıllarda fındıkta önemli bir şikâyet konusu olarak ortaya 

çıkan küflü/çürük fındık problemine karşı hasat ve harman işlemlerine 

özen gösterilmesi önemlidir. Özellikle yerden toplanan fındıkların 

toprakla uzun süre temasını engellemek için bekletilmeksizin 

toplanması ve kurutulması gerekmektedir. 

Fındık bahçelerinde görülen pek çok böcek ve akar türleri 

olmasına rağmen, bunlardan sadece birkaç tanesi her yıl ekonomik 

zarar veren ve her yıl mücadelesinin yapılması gerekli olan ana 

zararlılardır. Bunların başında Amerikan beyaz kelebeği gelmektedir.  

Amerikan beyaz kelebeği Kuzey Amerika orijinli olup, 

Türkiye’de ilk kez 1975 yılında Edirne, Istanbul (Çatalca, Silivri) ve 

Tekirdağ’da görülmüştür. 1982 yılında Orta Karadeniz Bölgesi’nde, 

1997 yılında Düzce’de görülmüştür. Karadeniz Bölgeleri ile Kuzey 

Ege’de yayılmıştır. Ergin kelebekler gece aktiftir ve geceleri uçar, 

gündüzleri dinlenirler. Düzce’de hava sıcaklığı ve gün uzunluğuna 

bağlı olarak 2-3 generasyon vermektedir. Meyve ağaçları, orman, park 

ve süs bitkileri ile bazı otsu bitkiler gibi çok fazla bitki çeşidi ile 

beslenen bir zararlıdır. Mücadelesinde; çevreye en az zararı olan 

mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele 

yöntemlerini bir arada kullanılarak Entegre Mücadele uygulanmalıdır.  
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Mücadelesine karar vermeden önce zararlının popülasyon takibi ışık 

tuzağı ve/veya feromon tuzağı ile yapılmalıdır. Mücadele zamanına 

doğru karar verebilmek adına bu tuzakların kullanımı önemlidir. 

Popülasyon takibi her yıl izlenmeli ve ekonomik zarar eşiğine 

ulaştığında mücadeleye karar verilmelidir. 

Kültürel Önlemler: Dayanıklı fundık çeşitleri araştırılmalıdır. 

Fındık çeşitlerindeki zararı takip edilmelidir. Karışık çeşit fındık 

dikiminden kaçınılmalıdır. 

Mekanik ve Fiziksel Mücadele: Fındık bahçelerinde yumurta 

paketlerinin bulunduğu yapraklar toplanıp imha edilerek zararlı 

yoğunluğu azaltılmalıdır. Haziran ve ağustos aylarında zararlı ile 

bulaşık  ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümeleri kesilip 

yakılmak suretiyle imha edilmelidir. Temmuz başı ve ağustos 

sonlarından itibaren  zararlı ile bulaşık ağaçlara oluklu karton şeritler 

(tuzak bant), saman ve otlardan yapılmış  olan kuşaklar  (50-60cm 

uzunluğunda ve 10 cm eninde) ağaçların gövdelerinde bir veya iki 

yere iple bağlanmalıdır.  Sentetik olmayan malzeme kullanılmalıdır. 

Bu kuşaklar pupa olmak için toplanan larvalarla beraber imha 

edilmelidir.  

Biyolojik Mücadele:  Doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı 

mevcuttur. Faydalı böcek üretimi yapılarak bahçelere salımı 

yapılmalıdır. Doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek 

için önemlidir. Fındık bahçelerinde kimyasal mücadele uygulanacak 

ise, doğal düşmanlara zehirli olmayan veya düşük etkili ilaçlar  
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kullanılarak faydalı böcekler korunmalıdır. Doğal dengeyi bozmamak 

amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda 

mutlaka biyopreparatlarla mücadele yapılmalıdır. 

Kimyasal Mücadele: Bitki Koruma Ürünleri teknik talimatında 

önerilen doz ve zamanda kullanılmalıdır. Yoğun bulaşmalarda faydalı 

böceklere daha az zehirli çevre ve insan sağlığını olumsuz 

etkilemeyen tarım ilaçları tercih edilmelidir. İlaçlı mücadele, haziran 

veya ağustos aylarında larvalar 2. ve 3. gelişme döneminde olduğunda 

veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında 

başlanmalıdır.  Her döle karşı uygulama yapılmalıdır. Zararlı hava 

sıcaklığına bağlı olarak bazı yıllar üçüncü generasyonunu eylül ayında 

da verebilmektedir. Bu durum da mücadelesinde göz ardı 

edilmemelidir. Doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve 

orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla 

mücadele yapılmalıdır. İlaçlamada kullanılacak suyun pH’sı çok 

önemlidir. Kullanılan ilaçlar 6 - 7 pH aralığına göre üretilmektedir. 

Suyun PH’sı yüksek ise kullanılan ilaçlar % 30’a varan oranlarda 

etkisini kaybetmektedir. Suyun pH’sı 8-9 ise muhakkak yayıcı 

yapıştırıcı kullanılmalıdır. İlaçlama suyunun  kalitesini etkileyen 

pH’nın yanı sıra çözünmüş tuzlar ve yüzey gerilimi de göz ardı 

edilmemelidir. Zararlı tuz komplekslerini kendine bağlayan adjuvant 

kullanılmalıdır. Ayrıca, ilaç damlacıklarının yüzey gerilimini 

düşürerek bitki yüzeyi üzerinde kolaylıkla ilacın dağılmasını ve 

bitkiye kolayca yapışmasını  sağlarlar.  
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Düzce ilimizde özellikle arıcılığın yapıldığı bölgelerde fındık 

bahçelerinde doğal dengeye zararı olmayan çevre dostu uygulamalara 

önem verilmelidir. 

Yukarıda bahsedilen tüm uygulamaların her biri zararlının 

popülasyonunu azaltmak için önemlidir. Özellikle yanlış 

uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mücadeleyi uygulayacak 

üreticilerimizin bu konudaki eğitimi de önemlidir.  

Yabancı otlarla ile mücadelede kültürel önlemlerin alınması 

gerekir. Yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal 

alet ve makinelerin bahçeye girmeden önce temizlenmesi 

gerekmektedir. Fındık bahçelerinde hayvan gübresi kullanılacak ise 

iyice yanmış hayvan gübresi olmasına özen gösterilmelidir. Mekanik 

mücadelede ağacın kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm  

yapılmalıdır. Eğimli arazilerde ve sürümle yok edilemeyen yabancı 

otlar tırpan veya benzeri bir biçme aleti ile yok edilmelidir. Fiziksel 

mücadelede siyah plastik örtüler ile malçlama da yabancı ot çıkışını 

engellemektedir. Her bölgeye uygun örtücü bitki kullanılarak da 

yabancı ot çıkışı engellenebilir. Kimyasal mücadelesinde herbisitler 

kullanılmaktadır. Ancak, bu yöntemin bazı dezavantajları vardır. 

Sürekli aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler kullanılırsa 

dayanıklılık sorunu ortaya çıkmaktadır, toprak ve yeraltı sularına 

karışarak çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
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FINDIK HASAT, PAZARLAMA, DEPOLAMA, İHRACAT 

VE ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA GRUBU 

RAPORU 

Ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir yeri olan fındık ve 

fındıklı ürünlere olan talep giderek artmaktadır. Fındık hem kabuklu 

hem de iç fındık olarak tüketilmektedir. Tarımsal ürün ihracatımızda 

yaklaşık % 15- 20’lik payı olan fındığın en önemli özelliklerinden 

birisi, ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını milli kaynaklardan 

sağlamasıdır. Fındığın meyvesinden odununa kadar pek çok kullanım 

alanı bulunmaktadır. Fındık birçok uluslararası şekerleme devinin ana 

hammaddesi olmakla birlikte, fırıncılık ve pastacılık sektöründe de 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Çerez olarak da tüketilen fındığın % 

90'a yakın kısmı kavrulmuş, beyazlatılmış, kıyılmış, un ve püre 

halinde çikolata, bisküvi, şekerleme sanayinde, tatlı, pasta ve 

dondurma yapımı ile yemek ve salatalarda yardımcı olarak 

kullanılmaktadır.  

Fındıkkabuğu çok değerli ve yüksek kalorili bir yakacak olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca fındık odunundan sepet, baston, sandalye, çit 

ve el aletleri yapımında faydalanılır. Bazı türleri park ve bahçelerde 

süs bitkisi olarak yetiştirilir. Fındık yaprağı ile meyve zurufleri de 

gübre olarak değerlendirilmektedir. Fındık yağı pazarı da mevcuttur. 

Fındık ham yağı rafine edilerek yemeklik yağ olarak fındık küspesi ise 

yem sanayinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 
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Fındık, Ülkemiz ve Karadeniz bölge ekonomisinin temel unsuru 

olmakla beraber yalnız iktisadi olarak değil, aynı zamanda sosyolojik 

olarak da ele alınması gereken bir üründür. Ülke kaynaklarının 

ekonomik olarak değerlendirilmesi amacıyla kırsal kalkınmada kırsal 

yaşamın sürdürülebilirliği ve kırsal nüfusun yerinde istihdamı ülkemiz 

için de son derece önemlidir. Bu yönüyle fındık dışında bir alternatif 

üretim imkânı görülmeyen, arazi yapısı nedeniyle hayat şartlarının zor 

olduğu Karadeniz coğrafyasında, kırsal yaşamın sürdürülebilir 

kılınmasında ve göçün önlenmesinde fındık ürünü yegâne araç olarak 

kendini göstermektedir. 

Ayrıca, tarım topraklarının korunması da göz önünde tutulması 

gereken önemli bir husustur. Bu yönüyle fındık yetiştiriciliği yapılan 

bölgelerin eğimli ve yağış alan topraklar olduğu düşünüldüğünde 

fındık, erozyonla mücadelede de önemli bir üründür.  

Ayrıca, arazinin çok parçalı, işletmelerin küçük olması fındık 

sektörünü olumsuz etkilemektedir. Fındık arazilerinin miras yoluyla 

bölünmesi engellenmeli ve işletme büyüklüğü artırılmalıdır. 

Türkiye’de fındık hasadı ağustos ve eylül aylarında insan gücü ile 

daldan ve yerden toplama şeklinde harmanlama ise makinelerle 

yapılmaktadır. Son yıllarda mekanik kurutma sistemi de uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu uygulamaların sürdürülebilir olması ve desteklenmesi 

önemlidir. Hasat sonrası kurutma döneminde havaların yağışlı 

geçmesiyle iyi kurutma yapılamaması akabinde ürünün iyi 

depolanmaması nedeniyle aflatoksin oluşumu meydana gelmektedir.  
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Hasat sonrası depolamada oluşan bu kayıplar göz ardı edilmemelidir. 

Bunun önlenmesi amacıyla lisanslı depoculuk desteklenmelidir. 

Üretim maliyetleri içinde girdi maliyetlerinin payı sınırlı olup; en 

büyük payı hasat (toplama) masrafları oluşturmaktadır. Eğimli arazilerde 

üretim yapılan ve daha yaşlı fındık ocaklarının bulunduğu yerler ile 

eğimsiz, taban arazilerde, yeni fındıklıklarda üretim yapılan yerler 

arasında verimde görülen farklılık, birim alandan elde edilen ürün için 

üretim maliyetlerinin farklılaşması sonucunu doğurmaktadır. 

Fındık iç tüketim miktarı yıllık 100–120 bin ton civarında olup 

yağ dâhil son 5 yıllık tüketim ortalaması 129 bin tondur. Yetersiz 

tanıtım ve bilgi eksikliği, fiyatların yüksek bulunması, çerez olarak 

tüketiminin yaygın olmaması ile ikame ürünlerin fazlalığı gibi 

etkenler tüketimin artırılmasındaki en önemli engelleri 

oluşturmaktadır. Türkiye’de fındık tüketimi artışının, en azında orta 

vadede, dünya ortalamasının altında kalacağı tahmin edilmektedir.  

Türkiye’nin Uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırması 

için birim alandan daha yüksek verim elde etmesi ve girdi 

maliyetlerini azaltması gerekmektedir. Bununla birlikte diğer fındık 

üreticisi ülkelerdeki üretim artışı önümüzdeki yıllarda ülkemizin 

fındık ihracatını olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. Türkiye’nin 

pazardaki etkinliğini artırması için ihracatta yeni pazar yerleri bulma 

arayışına geçmelidir. 

Fındık katma değeri yüksek, Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç 

ürünü olarak uzun yıllar desteklenmiş olup, sürdürülebilir olmalıdır.  
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Alan bazlı destek ödemesi yerine ürün bazlı destek ödemesine 

geçilmelidir. Yenileme yapılacak bahçelerde üreticilerin 

desteklenmesi için ürün kaybı desteği, fidan desteği, söküm desteği 

gibi konular dikkate alınmalıdır. Çiftçi birliklerinin işlevsel hale 

getirilmesi de önemlidir. Kaliteli, sürdürülebilir ve sözleşmeli üretim 

teşvik edilmelidir. Fındık ürünleri markalaştırılmalı ve ürünlerde Türk 

fındığı ifadesi kullanılmalıdır. Tanıtım faaliyetleri yürütülmelidir. 
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SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

 Ülkemizde fındık yetiştiriciliğinde ocak şeklinde yapılan 

yetiştiricilikten tek gövdeli yetiştiriciliğe geçilmeli, 

 Yeni tesis edilecek fındık bahçelerinde teraslama işlemi devlet 

tarafından desteklenmeli, 

 Seleksiyon çalışmalarına önem verilmeli ve arttırılmalı, 

 Ekonomik verim ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri kademeli 

olarak yenilenmeli, 

 Yeni tesis edilecek bahçelerde çeşit seçimine ve çeşit 

standardizasyonuna önem verilmeli, 

 

 Fidan üretimi desteklenmeli, 

 

 Alan bazlı destek ödemesi yerine ürün bazlı destek ödemesine 

geçilmeli, 

 

 Hasat zamanı doğru tespit edilerek, kalite ve ürün kayıpları 

azaltılmalı, 

 

 Harman, depolama vb. kayıpları en aza indirilmeli, 

 

 Hasat ve harmanda mekanizasyon desteklenmeli, 

 

 Fındıkta Lisanslı Depoculuk desteklenmeli, 

 

 Azotlu gübrelerin doğru zamanda doğru şeklide kullanımı 

sağlanmalı ve özellikle geç dönemde yapılan azotlu gübrelemeden 

kaçınılmalı, 
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 Gübrelemeler toprak ve yaprak analizi sonuçlarına göre yapılmalı, 

 

 Meyve tutumu için bahçelerde yeteri kadar tozlayıcı çeşit 
bulundurulmalı ve mevcut tozlayıcılar korunmalı, 

 

 Uygun budama teknikleri kullanılarak bahçedeki bulaşık dal ve 

sürgünler bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Her kullanımda budama 

aletleri dezenfekte edilmeli,  

 Fındığın içini doldurduğu mayıs-haziran-temmuz aylarında su ve 

nem ihtiyacının karşılanması önemlidir. Optimum su kullanma ve 

arazi yapısı dikkate alınarak basınçlı sulama sistemleri önerilmeli, 

 Tozlaşma ve döllenme döneminde bordo bulamacı 

uygulanmamalı, 

 

 Arıcılığın yapıldığı bölgelerde çevre dostu ilaçlar önerilmeli ve 

doğal dengeye zararı olmayan uygulamalar yapılmalı, 

 

 Zararlıların popülasyon takibi her yıl izlenmeli ve ekonomik zarar 
eşiğine ulaştığında mücadeleye karar verilmeli, yanlış uygulamalardan 

kaçınılmalı, 

 

 Fındık bahçelerinde hastalık ve zararlarla mücadelede kullanılan 
kimyasal preparatlara karşı direnç oluşumunu engellemek için farklı 

etken maddelere sahip ilaçlar farklı zamanlarda ve uygun dozda 

kullanılmalı, 

 

 İlaçlama suyunun kalitesini etkileyen pH’nın yanı sıra çözünmüş 
tuzlar ve yüzey gerilimi de göz ardı edilmemeli, 

 

 Fındık bahçelerinde hastalıklı bitki ve bitkisel atıkların (yaprak, 

zuruf) imha edilmeli, bahçe içinde iyi bir hava sirkülasyonu ve 

ışıklanma olacak şekilde budama yapılmalı,  
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 Zararlılara karşı mücadelede özellikle dut ve ormanlık alanlarında 

mutlaka biyolojik preparatlarla mücadele yapılmalı, 

 Yabancı ot kontrolünde kültürel ve mekanik mücadeleye önem 

verilmeli,  

 Temiz su kaynakları ve arıcılığın yapıldığı alanlardaki bahçelerde 

hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde zehirli tarım ilaçlarının 

kullanılmaması,   

 Fındığın içini doldurduğu mayıs-haziran-temmuz aylarında su ve 

nem ihtiyacının karşılanması için optimum su kullanma ve arazi yapısı 

dikkate alınarak basınçlı sulama sistemleri önerilmeli, 

 Kasım-aralık ayları toprağa kireç uygulaması yapılmalı, toprak 

analizi yaptırılarak ihtiyaç olduğu takdirde 4-5 yılda bir kireçleme 

işlemi tekrarlanmalı, 

 Küflü/çürük fındık problemine karşı hasat ve harman işlemlerine 

özen gösterilmeli, özellikle yerden toplanan fındıkların toprakla uzun 

süre temasını engellemek için bekletilmeksizin toplanmalı ve 

kurutulmalı, 

 İhracatta yeni pazar yerleri bulunmalı, 

 Girdi maliyetleri azaltılmalı, 

 Fındık arazilerinin miras yoluyla bölünmesi engellenmeli ve 

işletme büyüklüğü artırılmalı, 

 Üretici birlikleri işlevsel hale getirilmeli, 

 Kaliteli, sürdürülebilir ve sözleşmeli üretim teşvik edilmeli, 

 Fındık ürünleri markalaştırılmalı ve ürünlerde Türk fındığı ifadesi 
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kullanılmalıdır. Tanıtım faaliyetleri yürütülmeli, 

 Yurtiçi tüketimin artırılmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmeli, 

 Üretici eğitim ve yayımı geliştirilmeli, 

 Fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının belirlenmesi 

hakkındaki kanun yönetmeliğin uygulanması konusunda gerekli 

hassasiyet gösterilmelidir. 
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