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Rapor Hakkında Genel Bilgi
Bu rapor, fındık ve mamullerinin Dünya çapındaki üretim, tüketim ve 
ihracatına yönelik olarak hem sosyal hem de ekonomik değerlendirmeleri 
içeren “World Hazelnuts – Market Analysis and Forecast to 2025” başlıklı 
İngilizce dilinde hazırlanmış olan ve yurtdışından temin edilen sektör 
raporunun Türkçeye tercüme edilmesini hedeflemektedir. 

Tercüme edilen rapordaki öngörüler başta olmak üzere, son dönemde 
yayınlanmış diğer kurumsal raporlar, akademik çalışmalar ve istatistiki verilere 
dayanarak, Türkiye genelinde ve Düzce ili özelinde gelecek dönem fındık 
sektörüne yönelik değerlendirme yapılması diğer bir hedeftir. 



Çalışma Metodolojisi 
Çalışma 3 temel aşadan oluşmaktadır;

1- Literatür Tarama: Tarama işleminde, resmi kurum verileri, bilimsel 
makaleler, istatistiki veriler gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaynakça 
bölümünde detayları bulunmaktadır. 

2- Rapor Tercümesi: Raporun orjinaline sadık kalınarak ve uluslararası kabul 
görmüş sözlüklerden de faydalanılarak tercüme gerçekleştirilmiştir. Zaman 
zaman teknik konularda uzman görüşlerinden de faydalanılmışıtır. 

3- Sektörel Analiz: Sektörel analiz aşamasında literatür taraması sırasında elde 
edilen bilgiler ve çalışmanın omurgasını oluşturan tercümeye konu rapordan 
faydalanılmış olup, Türkiye Düzce özelinde gelecek öngörüsü de aynı 
çalışmalar bünyesinde yer almaktadır. 



Fındık Sektörü Hakkında Genel Özet
Fındık ekiminin tarihçesine bakıldığında, Anadolu ve Kafkasları da içine alacak 
şekilde Hazar denizi kıyılarından Çin’e kadar bir bölgede, 5000 yıl kadar geriye 
gittiğini görürüz. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında 2500 yıldır yetiştirildiğini 
gösteren belgeler mevcuttur.

Türkiye dünyanın en önemli fındık üretici ülkesi olup, dünya fındık üretiminin 
yaklaşık %70’i, ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz Karadeniz 
Bölgesi fındık üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahiptir. 

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan fındık, yoğun olarak Karadeniz 
Bölgesinde olmak üzere ülkemizin 39 ilinde üretilmektedir. Fındık yetiştiriciliği 
aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
verilerine göre, ekonomik olarak 400 bin aile yaklaşık 700 bin hektar alanda 
fındık üretimiyle uğraşmaktadır. 

Tarımsal ürün ihracatımızda yaklaşık % 15- 20’lik payı olan fındığın en önemli 
özelliklerinden birisi, ülkemize getirdiği döviz girdisinin tamamını milli 
kaynaklardan sağlamasıdır. 



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
2015 yılı itibariyle Türkiye’nin kabuklu fındık üretimi 580 bin ton (290 bin ton 
kabuksuz) ve %68,2 pazar payıyla dünyada lider konumdadır. Fındık hasadı 
yapılan alan büyüklüğünü incelediğimizde 426,696 hektardır. Bu alan dünyada 
ekilen ve hasat alınan fındık alalının %66.5 denk gelmektedir. 

Türkiye ortalama ihracat fiyatları değerlendirildiğinde, dünya fiyatlarından çok 
uzak olmadığımız görülmektedir.  Türkiye’de hasat alınan ekili alanlar 
incelendiğinde, 9 yıldır bir artış gözlemlenmemektedir. Bu durumun 
önümüzdeki 10 yıl boyunca değişmesi beklenmemektedir. 

Hasat alınan ekili alanlarda önümüzdeki yıllarda değişim beklenmemektedir.



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
Sektörün verimlilik rakamları irdelendiğinde ise son 9 yıllık periyotta bir 
değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ABD’nin verimlilik 
rakamlarına bakıldığında, 100 baz rakamı referans alındığında, Türkiye 
verimlilik oranının 38,38 rakamı ile karşılaşılmaktadır. Başka bir deyişle, 
ABD’nin hektar başına verimliliğinin Türkiye’ye kıyasla %260 daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür.

Bu noktada sınır komşumuz olan Gürcistan’ın verimliliği dikkat çekmektedir. 
Zira, iklim, coğrafi koşullar, sosyo ekonomik yapı göz önünde 
bulundurulduğunda, Karadeniz Bölgesinde geleneksel fındık ekim alanlarımıza 
da komşu olan Gürcistan’ın 2015 yılı verimlilik rakamı olan 20.955 (Hg/Ha) gibi 
Türkiye’nin çok ilerisinde olduğu tespit edilmektedir. Ülkemize göre verimliliği 
%52 daha fazla olan Gürcistan rakamlarının hedeflenmesi yerinde olacaktır. 



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
Türkiye’de hasat alınan ekili alanların aynı kaldığı durumda dahi 870.000 ton 
kabuklu veya 435.000 ton kabuksuz fındık rekoltesi elde etmek mümkün olacaktır. 
Raporun baz alındığı yıllardaki rakamlara bakınca kabuklu rekolte 580.000 ton, 
kabuksuz ise 290.000 ton olduğunu hatırlamak önemlidir.

Verimlilik artırılmalıdır. Bu durumda %50 civarında rekolte artışı beklenmektedir.

Dünyadaki fındık ticareti her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl boyunca 
Avrupa Birliği bölgesinde bileşik ortalama yıllık artışın (CAGR) %1,4; Asya’da %1,3; 
K.Amerika’da %1,5; G.Amerika’da %3 ve Afrika’da ise %1,1 olacağı 
öngörülmektedir.

AB fındık ticaretindeki artışla doğru orantılı olarak Türkiye fındık ticaretinin de 
%1,4 artması beklenmektedir.



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
Bu öngörülere ihracat pazarlarımızı genişlettiğimiz varsayımı da eklendiğinde 
ise Türkiye ihracat pazarının daha da artırabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Yine 2015 yılı verileri baz alındığında tablo şu şekildedir;

- Belçika’nın ithalatı 85,8 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %39’unu 
Türkiye’den yapmaktadır. Buna ilave olarak, %22’si Almanya, %15’ini 
Fransa’dan, %12’sini İtalya ve %6’sını Hollanda’dan tedarik etmektedir. Bu 
rakamlar analiz edildiğinde ise Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın fındık 
tedarikinin neredeyse tamamına yakın bir kısmını ülkemizden karşıladığı 
bilinmektedir. 



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
- Çek Cumhuriyeti’nin ithalatı 23 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %79’unu 
Gürcistan, %7’sini ise Slovakya’dan tedarik etmektedir. Bunun yanında sadece 
%4’lük kısmı Türkiye’den karşılanmaktadır.

- Romanya’nın ithalatı 7,7 milyon ABD dolarıdır. İthalatının %48’ini İtalya, 
%37’sini ise Macaristan’dan tedarik etmektedir. Türkiye ancak %3’lük bir kısmı 
Romanya’ya ihraç etmektedir. 

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Ülkemiz fındık ihracat 
politikaları yeniden ele alınarak, en azından Türkiye’ye karayolu ile 1-2 gün 
mesafedeki Avrupa ülkeleri hedef pazar olarak belirlenmeli ve bu ülkelere özel 
stratejiler geliştirilmelidir. 

Diğer parametreler aynı kalsa bile, AB pazarı odaklı ihracat politikası 
hedeflendiği takdirde, ihracata dayalı büyüme öngörülmektedir.



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Türkiye
Zaman zaman ülkemiz çıkışlı ihracatlarda kalite (Koyu Renkli Fındıklar, küf, 
çürük, aflatoksin ve farklı yıl mahsulü vb) sorunu yaşandığı malumdur. Bu 
sorunlara ivedilikle çözüm bulunmalıdır. Aksi takdirde ‘’Türk Fındığı’’ imajı 
zedelenecek ve bu olumsuz algıyı değiştirmek sektörün uzun yıllarına mal 
olacaktır. Bu nedenle sektörün acilen bu dezavantajlı duruma karşı politikalar 
ve çözümler üretmesi yerinde olacaktır. 

İleriye dönük farkındalık, olumlu algı politikaları tesis edilmesi ve kalite kontrol 
mekanizmalarının yoğunlaştırılması halinde, ülkemiz menşeli olup diğer 
ülkeler tarafından gerçekleştirilen fındık ihracatı (re-export) yeniden ülkemiz 
üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 

Buna bağlı olarak, önümüzdeki yıllarda ‘’Türk Fındığı’’ ticaretinde pozitif yönlü 
değişim yaşanabileceği öngörülmektedir. 



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Düzce
Düzce ili genel ekonomik yapısı tarım, ticaret ve kısmen de olsa sanayiye 
dayanmaktadır. En önemli tarım ürünü fındıktır. Bitkisel üretimde fındık 
hakimiyeti vardır. Bölgenin iklimine ve arazi yapısına uyum sağlayan fındık 
bitkisi geniş alanlara dikilmiş ve halkın çalışma hayatında önemli ölçüde yer 
tutmuştur. Fındık tarımının görece az emek ve çalışmaya rağmen yüksek gelir 
getirmesi, ildeki tarım arazilerinin büyük bölümünün fındık üretimine tahsis 
edilmesine neden olmuştur.



GELECEK ÖNGÖRÜSÜ
Düzce
Yapılması Gerekenler

- İhracat (özellikle butik çikolata ve pasta üreticileri)

- Fındığı işleyerek katma değerli bir ürün haline getirilmesi 

- Markalaşma

- Devlet Destekleri 

Öngörüler doğrultusunda birim fiyatlardaki potansiyel artış, il bazında sektör 
ve genel ekonomik verilere olumlu etki edecektir.  
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Tablo 10: Tonaj, Tutar ve Ülke Bazında, Kabuksuz Fındık İthalatı, 

2007-2015 (bin ton, milyon ABD Doları) 




