
 

 

 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" Toplantısı 

18 saat önce                                                     Haber Yayın Tarihi : 20.12.2017 16:02:00                                  

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 

2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki 

rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı. 

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 

Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar 

veriler ışığında masaya yatırıldı. 

 

Düzce Ticaret Borsası tarafından, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu MarmaraKalkınma 

Ajansı (MARKA) desteği ile yaptırılan araştırma sonuçlarının tartışıldığı 

"2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı Düzce Ticaret Borsası'nın konferans 

salonunda gerçekleştirildi. 

 

MARKA yetkilileri, borsaya kayıtlı fındık üreticileri ve proje ortaklarının katıldığı 

toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına yaptırılan "Fındık 2025 Sektör 

Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın sonuçları 

tartışıldı.Çevirmen aracılığıyla katılımcılara aktarılan rapor 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar 

veriler ışığında ele alındı. 

 

"Fiyatta karamsarlık gözükmüyor" 

 

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.Araştırma sonucundaki 

verileri gördüklerini belirten Karslıoğlu, "Eksiklikleri ve bizim açımızdan 

söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak katılımcılarla güncel 

fındığın konumundan bahsettik. Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık 

tüketiminin yüzde 80 oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi 

artarsa Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar ürün yok. 

Beklentimiz bu." ifadelerini kullandı. Karslıoğlu, araştırma sonucunda fındık fiyatı 
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konusunda bir karamsarlığın bulunmadığını belirterek, "Fındıkta tüketimin artması, 

dünya üretiminin de çok artmayacak olması ekonomik değerinin yükseleceğini 

gösteriyor. Fiyat olarak da yılların rekoltesine göre değişiklik olacaktır. Fiyatta 

karamsarlık gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu. 
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Düzce Ticaret Borsası tarafından geçtiğimiz aylarda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na sunulan 

ve 2017 Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen “Fındık 2025 Sektör Raporunun 

Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi” isimli projenin açılışı ve tanıtım toplantısı yapıldı.Düzce 

Ticaret Borsası Toplantı Salonunda düzenlenen proje açılışına Düzce Vali Yardımcısı Hasan Ruhi 

Yaylacı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Eğilmez, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 

Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Akçakoca Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Nazım Pazvant, MARKA Düzce Yatırım Destek Ofisi Uzmanı İbrahim Pehlivan ve 

borsa üyesi firma temsilcileri katıldı. Proje tanıtımı öncesi bir konuşma yapan Düzce Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce’nin kalkınması yönünde her türlü 

çalışmaya destek verdiklerini söyleyerek, açılışını yaptıkları projeye sağladıkları işbirliğinden 
dolayı ajans yetkililerine de teşekkür etti. 



 

FINDIKTA VERĠMLĠ DEĞĠLĠZ! 

Düzce Ticaret Borsası tarafından Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan “Fındık 2025 Sektör Raporunun 
Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi” isimli projenin açılışı dün 
yapıldı. Burada bir konuşma yapan Düzce Ticaret Borsası Başkanı 
Nurettin Karslıoğlu, Düzce fındığını tüm dünyaya tanıtmak ve hak 
ettiği değeri alması adına birçok faaliyet yürüttüklerini ve bu 
projenin de bu faaliyetlerin bir halkası olduğunu belirtti. Toplantıda 
paylaşılan sektör raporuna göre ise Türkiye fındık verimliliğinde 
yerinde sayıyor. 

Düzce Ticaret Borsası tarafından geçtiğimiz aylarda Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı (MARKA)’na sunulan ve 2017 Teknik Destek Programı kapsamında 
kabul gören “Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından 

Önemi” isimli projenin açılışı ve tanıtımı dün yapıldı.Düzce Ticaret Odası 
Konferans Salonu’nda düzenlenen proje açılışına Düzce Vali Yardımcısı Hasan 
Ruhi Yaylacı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, Düzce Ticaret Borsası 
Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 

Ayten Nursel Kocadağ, Akçakoca Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Nazım Pazvant, MARKA Düzce Müdürü İbrahim Pehlivan ve borsa 

üyesi firma temsilcileri katıldı.Proje tanıtımı öncesi bir konuşma yapan Düzce 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce’nin 

kalkınması yönünde her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyleyerek, 
açılışını yaptıkları projeye sağladıkları işbirliğinden dolayı ajans yetkililerine de 

teşekkür etti. 



Hedef: Düzce fındığını tüm dünyaya tanıtmak 
Karslıoğlu şöyle konuştu: “Borsamız kurulmasından bugüne kadar Düzce’nin 

bölgenin kalkınması yönünde yapılan her türlü çalışmaya destek verdik ve 
öncülük ettik. Üyelerimizin önünü açmak ve Düzce fındığını tüm dünyaya 
tanıtmak ve hak ettiği değeri alması adına birçok faaliyete katıldık. Konuyla 

ilgili kuruluş ve birliklerin yönetiminde yer alarak bölgemizin sesinin daha gür 
çıkması için ne gerekiyorsa yaptık. Son yıllarda ülkemizin hibe, teşvik ve 

destekleriyle bu sektöre güç veren kurumları Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, 
Tarım Bakanlığı ve kalkınma ajansları gibi kurumlar ile işbirliğimi arttırarak 

üyelerimizin söz konusu destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve azami 
ölçüde bu desteklerden faydalanmaları adına çalışmalar yürüttük. Bugün 

bizleri burada buluşturan projemizde bölgemizin kalkınma ajansı olan Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle tamamlanmış bir projedir. Bu 

işbirliğinden dolayı ajans yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Fındık 
sektörünün dünyadaki 2025 yılına kadar durumunu öngören bir araştırmayı 

içeren bu raporu Ekonomi Bakanlığımızın ihracata verdiği destekler 
kapsamında satın aldık.” 

39 ilde üretiliyor 

Karslıoğlu’nun konuşmasının ardından proje bilgilendirmesine geçildi. 
Sunumlarda, fındığın 5 bin yıllık geçmişi olan ve Karadeniz kıyılarında daha 

çok yetiştirilen bir bitki olduğu belirtilirken, Dünya’da üretilen fındığın 
neredeyse yüzde 70’ini Türkiye’nin ürettiği aktarıldı. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık 39 ilde 400 bin 
ailenin fındık üretimi yaptığı kaydedilen bilgilendirmede, fındığın 700 bin 

hektarlık bir alanda yetiştirildiği kaydedildi. 

“Maalesef fındıkta verimli değiliz” 
Türkiye’nin söz sahibi olduğu bir ürün olan fındıktaki fiyatın yine Türkiye 

ortalamalarına yakın olması gerektiği vurgulanırken, ayrıca verim konusunda 
dikkat çeken şu cümleler sarf edildi:“Önümüzdeki 10 yıl boyunca hasat alınan 

ekili alanlarda değişiklik olmayacak. Yani artış da olmayacak azalış da 
olmayacak. Yine 9 yıllık bir periyotta bir değişiklik olmadığı tespit edilmiş 
verimlilikte. Raporun dediğine göre maalesef biz fındıkta verimli değiliz.” 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" Toplantısı 

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 

2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki 

rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı. 

20 Aralık 2017 Çarşamba  

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 

Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar 

veriler ışığında masaya yatırıldı.Düzce Ticaret Borsası tarafından, Ekonomi 

Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile yaptırılan 

araştırma sonuçlarının tartışıldığı "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" 

toplantısı Düzce Ticaret Borsası'nın konferans salonunda gerçekleştirildi. 

MARKA yetkilileri, borsaya kayıtlı fındık üreticileri ve proje ortaklarının katıldığı 

toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına yaptırılan "Fındık 2025 Sektör Raporunun 

Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın sonuçları tartışıldı. 

Çevirmen aracılığıyla katılımcılara aktarılan rapor üzerinden Türkiye ve Batı 

Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında ele alındı. 

"Fiyatta karamsarlık gözükmüyor ”Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, 

AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. 

Araştırma sonucundaki verileri gördüklerini belirten Karslıoğlu, "Eksiklikleri ve bizim 

açımızdan söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak katılımcılarla 

güncel fındığın konumundan bahsettik. Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık 

tüketiminin yüzde 80 oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi 

artarsa Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar ürün yok. 

Beklentimiz bu." ifadelerini kullandı. Karslıoğlu, araştırma sonucunda fındık fiyatı 

konusunda bir karamsarlığın bulunmadığını belirterek, "Fındıkta tüketimin artması, 

dünya üretiminin de çok artmayacak olması ekonomik değerinin yükseleceğini 

gösteriyor. Fiyat olarak da yılların rekoltesine göre değişiklik olacaktır. Fiyatta 

karamsarlık gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu. 
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20 Aralık 2017 - 16:14 

Düzce'de "2025'Te Türkiye Fındığının Yeri" Toplantısı 
Toplantıda, "Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge 
Açısından Önemi" çalışması üzerinden Türkiye ve Batı 
Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler 
ışığında ele alındı Düzce Ticaret Borsası Başkanı Karslıoğlu: 
"Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık tüketiminin yüzde 80 
oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi artarsa 
Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar 
ürün yok. Beklentimiz bu" 

 
DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 

Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması üzerinden Türkiye ve Batı 

Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı.Düzce 

Ticaret Borsası tarafından, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 

desteği ile yaptırılan araştırma sonuçlarının tartışıldığı "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı 

Düzce Ticaret Borsası'nın konferans salonunda gerçekleştirildi.MARKA yetkilileri, borsaya kayıtlı 

fındık üreticileri ve proje ortaklarının katıldığı toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına yaptırılan 

"Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın sonuçları 

tartışıldı.Çevirmen aracılığıyla katılımcılara aktarılan rapor üzerinden Türkiye ve Batı 

Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında ele alındı. 

- "Fiyatta karamsarlık gözükmüyor"Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. 

Araştırma sonucundaki verileri gördüklerini belirten Karslıoğlu, "Eksiklikleri ve bizim açımızdan 

söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak katılımcılarla güncel fındığın 



konumundan bahsettik. Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık tüketiminin yüzde 80 oranında 

artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi artarsa Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir 

çünkü dünyada o kadar ürün yok. Beklentimiz bu." ifadelerini kullandı. Karslıoğlu, araştırma 

sonucunda fındık fiyatı konusunda bir karamsarlığın bulunmadığını belirterek, "Fındıkta tüketimin 

artması, dünya üretiminin de çok artmayacak olması ekonomik değerinin yükseleceğini 

gösteriyor. Fiyat olarak da yılların rekoltesine göre değişiklik olacaktır. Fiyatta karamsarlık 

gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.12.2017 - 16:11 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı Düzce'de düzenlenen 

"2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 Sektör 

Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması üzerinden 

Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar 

veriler ışığında masaya yatırıldı. 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı  

 

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 

2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 

üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki 

rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı. Düzce Ticaret Borsası Başkanı 

Nurettin Karslıoğlu (fotoğrafta), toplantıda bir konuşma yaptı. 

 



 

 

 

Düzce Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen proje açılışına, Düzce Vali 
Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin 
Yenersoy, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, Düzce Ticaret 
Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Hayati Eğilmez ve Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, Akçakoca Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, MARKA Düzce Müdürü İbrahim 
Pehlivan ve önde gelen borsa üyesi firma temsilcileri katıldı. Proje tanıtımı öncesi bir 
konuşma yapan Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, 
Düzce’nin kalkınması yönünde her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyleyerek, 
açılışını yaptıkları projeye sağladıkları işbirliğinden dolayı ajans yetkililerine de teşekkür 
etti. Karslıoğlu, konuşmasında şunları dile getirdi; “Borsamız kurulmasından bugüne 
kadar Düzce’nin bölgenin kalkınması yönünde yapılan her türlü çalışmaya destek verdik 
ve öncülük ettik. Üyelerimizin önünü açmak ve Düzce fındığını tüm dünyaya tanıtmak ve 
hak ettiği değeri alması adına birçok faaliyete katıldık. Konuyla ilgili kuruluş ve birliklerin 
yönetiminde yer alarak bölgemizin sesinin daha gür çıkması için ne gerekiyorsa yaptık. 
Son yıllarda ülkemizin hibe, teşvik ve destekleriyle bu sektöre güç veren kurumları 
Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Tarım Bakanlığı ve kalkınma ajansları gibi kurumlar ile 
işbirliğimi arttırarak üyelerimizin söz konusu destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
azami ölçüde bu desteklerden faydalanmaları adına çalışmalar yürüttük.Bugün bizleri 
burada buluşturan projemizde bölgemizin kalkınma ajansı olan Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle tamamlanmış bir projedir. Bu işbirliğinden dolayı ajans yetkililerine 
de çok teşekkür ediyorum. Fındık sektörünün dünyadaki 2025 yılına kadar durumunu 
öngören bir araştırmayı içeren bu raporu Ekonomi Bakanlığımızın ihracata verdiği 
destekler kapsamında satın aldık.” 



 

 

 

Borsanın toplantı salonunda yapılan toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

(MARKA) yetkilileri, borsaya kayıtlı fındık üreticileri ve proje ortakları katıldı. 

Toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına Düzce Ticaret Borsası tarafından yaptırılan 

"Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın 

sonuçları tartışıldı. Rapor, çevirmen yardımı ile katılımcılara aktarılırken Türkiye ve 

Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar da veriler ışığında 

tartışıldı.Proje hakkında  açıklamalarda bulunan Düzce Ticaret Borsası Başkanı 

Nurettin Karslıoğlu, güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Araştırmayı İngiliz bir 

firmanın yaptığını anımsatan Karslıoğlu, şöyle konuştu:"Toplantıda, İngiliz firma 

tarafından fındık araştırması sonucundaki verileri gördük. Eksiklikleri ve bizim 

açımızdan söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak katılımcılarla 

güncel fındığın konumundan bahsettik. Projenin detaylarında 2025 yılında fındık 

tüketiminin yüzde 80 oranında artış göstereceği bulunuyor, dünya tüketimi artarsa 

Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir. Çünkü dünyada o kadar ürün yok, 

beklentimiz bu." 



Karslıoğlu, araştırma sonucunda fındık fiyatı konusunda bir karamsarlığın olmadığını 

kaydederek, "Fındıkta dünya tüketimi artarsa, dünya üretiminin da çok artmayacağını 

düşünerek ekonomik değerinin yükseleceğini gösteriyor demektir. Fiyat olarak da 

yılların rekoltesine göre bağlı olarak değişiklik olacaktır. İlerleyen yıllarda, tüketim çok 

artmayıp üretim her yıl rutin olarak artıyor, bir karamsarlık gözükmüyor fiyatta." diye 

konuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı 

 

20.12.2017

 

Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 Sektör 

Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması üzerinden Türkiye ve Batı 

Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         20 Aralık 2017 Çarşamba günü yayınlandı. 

Toplantıda, 'Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi' 

çalışması üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği 

konusundaki rakamlar veriler ışığında ele alındı Düzce Ticaret Borsası Başkanı 

Karslıoğlu: 'Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık tüketiminin yüzde 80 

oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi artarsa Türkiye'nin 

üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar ürün yok. Beklentimiz bu' 

 
Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısında, "Fındık 2025 

Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" çalışması 
üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar 
veriler ışığında masaya yatırıldı. 
 
Düzce Ticaret Borsası tarafından, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı (MARKA) desteği ile yaptırılan araştırma sonuçlarının tartışıldığı 
"2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı Düzce Ticaret 
Borsası'nın konferans salonunda gerçekleştirildi. 
 
MARKA yetkilileri, borsaya kayıtlı fındık üreticileri ve proje ortaklarının katıldığı 
toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına yaptırılan "Fındık 2025 Sektör Raporunun 
Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın sonuçları tartışıldı. 
 
Çevirmen aracılığıyla katılımcılara aktarılan rapor üzerinden Türkiye ve Batı 
Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında ele alındı. 
 
- "Fiyatta karamsarlık gözükmüyor" 
 
Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 

güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. 
 
Araştırma sonucundaki verileri gördüklerini belirten Karslıoğlu, "Eksiklikleri ve bizim 
açımızdan söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak katılımcılarla 
güncel fındığın konumundan bahsettik. Projenin detaylarında, 2025 yılında fındık 
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tüketiminin yüzde 80 oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya tüketimi 
artarsa Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar ürün yok. 
Beklentimiz bu." ifadelerini kullandı. 
 
Karslıoğlu, araştırma sonucunda fındık fiyatı konusunda bir karamsarlığın bulunmadığını 
belirterek, "Fındıkta tüketimin artması, dünya üretiminin de çok artmayacak olması 
ekonomik değerinin yükseleceğini gösteriyor. Fiyat olarak da yılların rekoltesine göre 
değişiklik olacaktır. Fiyatta karamsarlık gözükmüyor." değerlendirmesinde 
bulundu. Kaynak : AA 
 
 
 
 
 
 

 

YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ 

Düzce'de "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı 
20 Aralık 2017 Çarşamba, 16:01 

 

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" 

toplantısında, "Fındık 2025 Sektör Raporunun Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" 

çalışması üzerinden Türkiye ve Batı Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki 

rakamlar veriler ışığında masaya yatırıldı.Düzce Ticaret Borsası tarafından, Ekonomi 

Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile yaptırılan 

araştırma sonuçlarının tartışıldığı "2025'te Türkiye Fındığının Yeri" toplantısı Düzce 

Ticaret Borsası'nın konferans salonunda gerçekleştirildi. 
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MARKA yetkilileri, borsaya kayıtlı fındık üreticileri ve proje ortaklarının katıldığı 

toplantıda, İngiliz bir araştırma firmasına yaptırılan "Fındık 2025 Sektör Raporunun 

Çevirisi ve Bölge Açısından Önemi" isimli çalışmanın sonuçları tartışıldı. 

Çevirmen aracılığıyla katılımcılara aktarılan rapor üzerinden Türkiye ve Batı 

Karadeniz'deki fındığın geleceği konusundaki rakamlar veriler ışığında ele alındı. 

- "Fiyatta karamsarlık gözükmüyor" 

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. 

Araştırma sonucundaki verileri gördüklerini belirten Karslıoğlu, "Eksiklikleri ve 

bizim açımızdan söylenmesi gerekenleri söyledik. Bilgilerimizi de aktararak 

katılımcılarla güncel fındığın konumundan bahsettik. Projenin detaylarında, 2025 

yılında fındık tüketiminin yüzde 80 oranında artış göstereceği bulunuyor. Dünya 

tüketimi artarsa Türkiye'nin üretiminin de artması gerekir çünkü dünyada o kadar 

ürün yok. Beklentimiz bu." ifadelerini kullandı.Karslıoğlu, araştırma sonucunda 

fındık fiyatı konusunda bir karamsarlığın bulunmadığını belirterek, "Fındıkta 

tüketimin artması, dünya üretiminin de çok artmayacak olması ekonomik değerinin 

yükseleceğini gösteriyor. Fiyat olarak da yılların rekoltesine göre değişiklik 

olacaktır. Fiyatta karamsarlık gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu. 
 

 

 

 

 

 


