
 

FINDIK BU KEZ ÇALIŞTAYDA KONUŞULDU  

Hem fiyatı hem de büyük bir tehlike arz eden “Külleme Hastalığı” ile gündemden düşmeyen fındık 

konusu bu kez çalıştayda ele alındı. Karadeniz'in en önemli geçim kaynağı olan fındığın geleceği için 

Düzce'de düzenlenen çalıştaya katılan sektör temsilcilerine, uzmanlar tarafından "Külleme Hastalığı"yla 

nasıl mücadele edileceği anlatıldı. TOBB Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, fındık 

üretimiyle ilgili tespitlerde bulunarak, “Fındık ürünü sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına 

eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir” dedi.  

 

Karadeniz Bölgesi ve Düzce ilinin tarım anlamında en önemli geçim kaynağı olan ve 10 Türk lirasına 

kadar gerileyen fiyatıyla 2016 yılında da üreticisinin yüzünü güldürmeyen fındık gündemdeki yerini 

korurken,  fındık üreticilerinin baş belası olan “Külleme Hastalığı” konuşulmaya devam ediyor. Bugün 

de Düzce Ticaret ve Borsası Konferans Salonu’nda, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile 

Düzce Ticaret Borsası iş birliği ile “Külleme Hastalığı”nın konuşulduğu bir çalıştay düzenlendi. 

Düzenlenen çalıştayda uzmanların yanı sıra fındık üreticileri ve tüccarları da yoğun katılım gösterdi. 

“Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmakta” Fındıkta külleme çalıştayının açılış konuşmasını 

yapan Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu bu hastalığın 2016-2016 

yılında ortaya çıktığını ve çalıştayın konusunun da bu ve benzeri hastalıklarla mücadele, fındığın verimi 

ve kalitesini artırmak olduğunu ifade ederek şu bilgilendirmelerde bulundu: “Fındık ürününün ülkemiz 

ve ihracatımız açısından önemi tartışılmaz bir gerçektir ve yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretimi 

yapılmaktadır. Türkiye de üretim normal şartlarda 600 bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar 

başına 80-90 kilo olarak gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenler 

ile ortaya çıkan durumlarda bile toplam üretim 450 bin ton'un altına düşmemiştir. Verimin dekar başına 

65 kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda fındıkta verim 900 bin ton 

olarak gerçekleşebilmektedir. Örnek olarak 2006 yılını gösterebiliriz. Hepimiz hatırlayacağız 2006 

yılında üretim 870 bin ton olarak gerçekleşmiştir. TMO 360 bin ton alım yaparak piyasaya girmiştir.” 

“Bol ürün elde ederek maliyeti düşürelim” Türkiye’de yılda minimum 450 bin ton maksimum ise 900 

bin ton fındık üretiminin gerçekleştiğini belirterek üretimle ilgili şöyle konuştu: “Ülkemiz şartlarına göre 

900 bin tonu 700 bin hektara böldüğümüz de dekar başına 130 kg'lık bir verim ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde 900 bin tonlara yaklaşan ürün ancak 10 yılda bir defa gerçekleşmiştir. Avrupa ülkelerindeki 

dekar başı verimle kıyaslanırsa bu rakamın çok düşük olduğu görülecektir. Buradan yola çıkıldığında 

üretimde problem olduğunu söylemek doğru olacaktır. Alınması gereken verim alınamamaktadır. Bol 

ürün elde ederek maliyeti düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısı ile fiyat odaklı bir 

yaklaşımımız olmamalıdır. Bugün fındık üretiminde dünya hâkimiyetimizi aşağıya doğru değil yukarıya 

doğru çekmeliyiz. İç tüketim oranımız zaten %15'leri geçmemekte geçecek gibi de görünmemektedir.” 

“Fındık Karadeniz insanı gibidir” Karslıoğlu son olarak; “Fındık ürünü sadece konuşma ve kamuoyu 



yaratmak adına eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir. Fındık Karadeniz insanı gibi heyecanlıdır ve 

yerinde duramaz. Fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu çalıştayımızın 

sonuçlarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.   “Bu hastalık gelecekteki en büyük 

tehlikelerden biri” Kendisi de bir fındık ihracatçısı olan, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sezon 

başında dedikodular oldu dediler ki ihracatlar rekolteyi şu kadar yaptı bu kadar yaptı diye. Biz bir 

rakam açıkladık söyledik, daha doğrusu ortak bir kararımız vardı bakanımız dışında bir açıklama 

yapılmayacaktı. Sayın bakanımızın yapmış olduğu 468 bin tonluk açıklamadan sonra biraz üzerinde bir 

açıklama yaptık fakat realiteyi gördük evet bir hastalık var. Bu hastalık yaprak dökümünden başlayarak 

hem kalitede hem rekoltede gelecekte olabilecek en büyük tehlikelerden biri olarak görmekteyiz.” 

“Bizim fındığa ihtiyacımız var” ‘Biz ihracatçılar olarak size şunun sözünü veriyoruz’ diyerek konuşmasını 

sürdüren Gören son olarak “Bizim fındığa ihtiyacımız var biz daha çok fındık satacağız,  daha fazla 

satarak daha fazla değer kazandıracağız. Bugünkü çalıştay sonucuna göre de bakanlığımız 

koordinasyonunda ilerleyerek hocalarımızla birlikte bu hastalığı yenmek için çalışacağız” dedi. Açılış 

konuşmalarını yapan Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve İstanbul 

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören’in ardından fındıkta 

külleme çalıştayı başladı. Üretici ve tüccarlar tarafından yoğun katılımın gerçekleştiği çalıştayda Prof. 

Dr. Fikret Demirci “Fındıkta Külleme” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. “Külleme Hastalığının Fındık 

Alanlarındaki Coğrafi Dağılımı"nı katılımcılara aktaran Dr. Arzu Sezer ardından “Fındıkta Yetiştirici 

Gözüyle Külleme” konusunda Prof. Dr. Yeşim Okay katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. 

Nevzat Artık ise “Küllemenin Fındık Kalitesine Etkileri” konusundaki verileri katılımcılara aktardı. 

Çalıştay, katılımcıların uzmanlara sorularıyla son buldu.  
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AKÇAKOCA FINDIĞIN MERKEZİ OLACAK  

Bugün yapılan “Fındıkta Külleme Çalıştayı” öncesinde konuşan İstanbul Fındık ve Mamülleri 

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Akçakoca fındığının kalitesinin Doğu 

Karadeniz’e göre ön planda olduğunu söyleyerek “Önümüzdeki 10 yıl içinde fındığın merkezi Akçakoca 

olacak” tespitinde bulundu. Bu yıl üreticisinin artık “keşke üretmeseydim” dediği fındık, bir de “Külleme 

hastalığı”yla gündemdeki yerini sabitlemeye kararlı. Düzce için üreticisinin en önemli geçim kaynağı 

olan fındık, bugün düzenlenen “Fındık Külleme Çalıştayı”nda konuşuldu ancak öncesinde İstanbul 

Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören Düzce basınına 

Akçakoca fındığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çalıştay öncesinde önemli tespitlerde 

bulunan Gören, Akçakoca fındığının kalitesinin Doğu Karadeniz’in fındığına göre ön planda olduğunu 

ifade ederek, önümüzdeki 10 yıl içerisinde fındığın merkezinin “Akçakoca” olacağı iddiasında bulundu. 

“Üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problem biter” “Türkiye’nin ekonomik ve sosyal durumunu 

biliyoruz; bizim artık birleşmemiş lazım” diyen Gören konuşmasına şu ifadelerle başladı. Gören; 

“Bölgemizin en önemli ekonomik kaynaklarından olan fındık hususunda ortak akılla tüm paydaşların 

ortak menfaatine ki bizim bir sloganımız var; üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problem biter. 

Tüm paydaşların menfaatine bir fındık politikası oluşturmak da hepimizin ortak aklıdır. Bürokratlar 

çalışıyor, ticaret yapanlar ihracatlarını yapıyor, üreticiler üretimler yapıyor” diyerek böyle aksaklıkların 

olmasının normal olduğu belirtti. “Modern tarımcılık ürün için uygun iklimi hazırlıyor” Fındık üretim 

alanın genişlediğini ve modern tekniklerin kullanıldığını söyleyen Gören; “10 sene önce söyleniyordu 

dünya üretiminin yüze 80’i Türkiye’den çıkıyor diye. Şu anda sadece yüzde 65’i Türkiye’den çıkıyor. 10 

yıl önce 10 bin ton üretim yapan Gürcistan şu an 80 bin ton üretim yapıyor. Komşu Bulgaristan, 

Sırbistan, Macaristan’da da üretiliyor. İran’da bile 25 bin ton civarında fındık çıkıyor. Modern tarımcılık 

ürünün üretilmesi açısından iklimi çeşitli modern tekniklerle ürün elde edilme ortamını sağlıyor” diye 

konuştu. “Akçakoca fındığın merkezi olacak” “Biz yarışıyoruz” diyen gören Akçakoca’ya ilgili 

açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Önümüzde Türk kalitesi gibi çok önemli bir nokta var. Bizim 

Türk kalitesini bozmamamız lazım. Türk fındığı imajını zedelememiz lazım. Akçakoca fındığının kalitesi 

Doğa Kardeniz fındığına göre kalitesi daha ön planda. Önümüzdeki 10 yıl içinde fındığın merkezi 

Akçakoca olacak. Akçakoca dediğim Sinop’tan İstanbul’a kadar olan bölge. Birçok yatırımcı da uzun 

vadede fındık yatırımlarını buraya yapacağını düşünüyorum” “Benim de işletmem var emanete fındık 

almak istemiyorum” Üreticiye önemli bir uyarıyı da emanete bırakılan fındık konusunda bilgiler veren 

Gören “Biz de dedik üreticiye emanete fındığınızı bırakmayın diye. Sezon başlamadan mart ayında 

diyoruz emanete fındığınızı bırakmayın diye. Benim de işletmem var emanete fındık almak istemiyorum 

bırakmayın. Şu olguyu oluşturalım önce. Ancak sektörün kendi alışkanlıkları da var. Ziraat odaları 

emanete fındık bırakmayın diyor ama emanete fındığı üretici bırakıyor. Emanete fındığı üreticiden 

fındığı alan tüccar bırakıyor. Emanete alan şahsın menfaati için kullandığını düşünüyorsanız emanete 

alanın menfaati olacak bir olgu yok ortada” diye konuştu. “Lisanslı depoculuğun üreticiye çok iyi 

anlatılması lazım” Gören konuşmasında son olarak lisanslı depoculuk konusuna değinerek; 

“Bakanlığımızın ortaya çıkarttığı lisanlı depoculuk olgusu var. Lisanslı depoculuk da çok uzun süredir 

konuşulan ve hayata geçirilmesi için fındık politikasının şartlarından biri. Maalesef uygulama 

aşamasında uygulayanlar açısından pek cazip hale getirilemedi. Lisanslı depoculuğun üreticiye çok iyi 

anlatılması lazım” dedi.  
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Karslıoğlu: - "Bol ürün elde ederek maliyeti düşürmek temel 
ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır" 

Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti düşürmenin 
temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır." dedi. 
Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB Çok Amaçlı 
Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın açılışında, külleme ve 
benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında temel öncelikleri arasında yer 
aldığını söyledi. 
Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle konuştu: 
"Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim normal şartlarda 600 bin 
ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak gerçekleşmektedir. Tabiat 
şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan durumlarda bile toplam üretim 450 
bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar başına 65 kilogram olarak görülmektedir. Tabiat 
şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin ton olarak gerçekleşmektedir." 
Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol ürün elde ederek maliyeti düşürmek 
temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır. Bugün 
fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya doğru çekmeliyiz. Fındık ürününü, 
sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir. Fındık, 
Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde duramaz. Fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını 
konu alan bu çalıştayımızın sonuçlarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun oluşturduğunu 
belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir durum. Külleme hastalığı 
fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız var. Biz fındığı satacağız ve değer 
katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak 
hocalarımızdan çok şey bekliyoruz." şeklinde konuştu. 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı çalıştayda, 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay ve Prof. Dr. Nevzat 
Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum gerçekleştirdi.  
Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor.  
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Fındıkta Külleme Çalıştayı 
3.12.2016 

 
  
İlki 25 Ekim 2016 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen ‘Fındıkta Külleme Çalıştayın’ın ikincisi Düzce 
Ticaret Borsasının ev sahipliğinde başladı. 
Borsanın çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayın ev sahipliğini, borsa yönetim kurulu 
başkanı Nurettin Karslıoğlu yaparken, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Haydar Gören’in yanı sıra il genelinde fındıkla ilgilenen birimler katılım sağladı. 
  

 
  
Çalıştayın ilk oturumunda konuşan borsa başkanı Karslıoğlu, çalıştayın konusunun 2015-2016 
sonlarında ortaya çıkan ve fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığı olduğunu söyledi. 
“Bu ve benzeri hastalıklarla mücadele fındığın verimi ve hastalıklarla mücadele açısından temel 
önceliklerimizden biridir” diyen Karslıoğlu, borsa olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını, gerek 
bilinçlendirme, gerek diğer zirai hastalıklara uygulanan biyolojik çözümlere ağırlık verilmesi konusunda 
üzerlerine düşen çalışmalara öncülük ettiklerini dile getirdi. 
Karslıoğlu, konuşmasının sonunda fındık için tehdit olan külleme hastalığı ile ilgili çalıştayın 
sonuçlarının camiaya hayırlı olması temennilerinde bulundu. 
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, 
organizasyonun kendileri açısından öneminden bahsetti. 
  
Konuşmaların ardından Prof.Dr. İlhami Köksal moderatörlüğünde başlayan çalıştayda Anadolu 
Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fikret Demirci ‘Fındıkta 
Külleme’, Fındık Araştırma Enstitüsü görevlisi Doktor Arzu Sezer ‘Külleme Hastalığının Fındık 
Alanlarındaki Coğrafi Dağılımı’,  Anadolu Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yeşim Okay ‘Fındıkta Yetiştirici Gözüyle Külleme’,  Anadolu Üniversitesi 
(AÜ) Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Nevzat Artık ise ‘Küllemenin Fındık Kalitesine 
Etkileri’ konularında sunum gerçekleştirdi. 
Çalıştay, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileriyle devam etti. 
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EDİTÖR ARALIK 3, 2016  

 
Hem fiyatı hem de büyük bir tehlike arz eden “Külleme Hastalığı” ile gündemden düşmeyen fındık 
konusu bu kez çalıştayda ele alındı.Karadeniz Bölgesi ve Düzce ilinin tarım anlamında en önemli 
geçim kaynağı olan ve 10 liraya kadar gerileyen fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürmeyen fındık 
gündemdeki yerini korurken, fındık üreticilerinin baş belası olan “Külleme Hastalığı” Düzce’de masaya 
yatırıldı.Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti 
düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, “Dolayısıyla fiyat odaklı bir 
yaklaşımımız olmamalıdır.” dedi. 
Karslıoğlu, Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 
işbirliğinde Düzce Ticaret Borsası Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen, “Fındıkta Külleme 
Hastalığı Çalıştayı”nın açılışında, külleme ve benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini 
arttırmak açısında temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 

 
Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle konuştu: 
“Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye’de üretim normal şartlarda 600 bin ton 
civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının 
olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan durumlarda bile toplam üretim 450 bin tonun 
altına düşmemektedir. Verim dekar başına 65 kilogram olarak görülmektedir. Tabiat şartları olumlu 
olduğunda rakam 900 bin ton olarak gerçekleşmektedir.” 
Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, “Bol ürün elde ederek maliyeti düşürmek 
temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır. bugün 
fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya doğru çekmeliyiz. Fındık ürününü, 
sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir. Fındık, 
Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde duramaz. Fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını 
konu alan bu çalıştayımızın sonuçlarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun oluşturduğunu 
belirterek, “Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir durum. Külleme hastalığı 
fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız var. Biz fındığı satacağız ve değer 
katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak 
hocalarımızdan çok şey bekliyoruz.” şeklinde konuştu. 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal’ın yaptığı çalıştayda, 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay ve Prof. Dr. Nevzat 
Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum gerçekleştirdi. 
Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor. 
 
http://www.duzcehavadis.net/findigin-bas-belasi-icin-calistay-duzenlendi/ 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 

3 Aralık 2016 Cumartesi 14:06 
Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti düşürmenin 
temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır. 

 

Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti 
düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı 
bir yaklaşımımız olmamalıdır." dedi. 
Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB 
Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın 
açılışında, külleme ve benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında 
temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 
Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle 
konuştu:  
"Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim normal şartlarda 
600 bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak 
gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan 
durumlarda bile toplam üretim 450 bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar başına 65 
kilogram olarak görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin ton olarak 
gerçekleşmektedir." 
Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol ürün elde ederek maliyeti 
düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır. Bugün fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya doğru 
çekmeliyiz. Fındık ürününü, sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına eleştirmeye 
dayanacak bir ürün değildir. Fındık, Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde duramaz. Fındık 
için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu çalıştayımızın sonuçlarının tüm 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun 
oluşturduğunu belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir 
durum. Külleme hastalığı fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız 
var. Biz fındığı satacağız ve değer katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden 
geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak hocalarımızdan çok şey bekliyoruz." şeklinde konuştu. 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 
çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 
ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum 
gerçekleştirdi. 
 
Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor. 

http://www.haberler.com/findikta-kulleme-hastaligi-calistayi-9023197-haberi/ 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
3 Aralık 2016 Cumartesi 20:21 
Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) iş birliğinde 
düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı" sona erdi. 
 

 
 
Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) iş birliğinde 
düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı" sona erdi. 
 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 
çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 
ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer sunum yaptı. 
 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, çalıştay sonunda, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problemin biteceğini savundu. 
 
Fındık denilince akla fiyat konusunun geldiğini ve sürekli, "Fiyat ne olacak", "Fiyatı düşüren 
tüccarlar", "Devlet el atmıyor" gibi söylemlerle karşılaştıklarını dile getiren Gören, "Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal durumunu biliyoruz, bizim artık birleşmemiş lazım. Bölgemizin en önemli 
ekonomik kaynaklarından olan fındık hususunda ortak akılla tüm paydaşların ortak 
menfaatine ki bizim bir sloganımız var: 'Üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problem 
biter.' Tüm paydaşların menfaatine bir fındık politikası oluşturmak da hepimizin ortak aklıdır. 
Bürokratlar çalışıyor, ticaret yapanlar ihracatlarını yapıyor, üreticiler üretimler yapıyor." diye 
konuştu. 
 
Gören, modern tarımcılığın ürün için uygun iklimi hazırladığını anlatarak, "Fındık üretim alanın 
genişlediğini ve modern tekniklerin kullanılıyor. 10 yıl önce söyleniyordu 'Dünya üretiminin 
yüze 80'i Türkiye'den çıkıyor' diye. Şu anda sadece yüzde 65'i Türkiye'den çıkıyor. 10 yıl önce 
10 bin ton üretim yapan Gürcistan şu an 80 bin ton üretim yapıyor. 
Komşu Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan'da da üretiliyor. İran'da bile 25 bin ton civarında 
fındık çıkıyor. Modern tarımcılık ürünün üretilmesi açısından iklimi çeşitli modern tekniklerle 
ürün elde edilme ortamını sağlıyor." dedi. 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
3 Aralık 2016 Cumartesi 20:46 
Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti düşürmenin 
temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır. 

 

 

Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti 
düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı 
bir yaklaşımımız olmamalıdır." dedi. 
Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB 
Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın 
açılışında, külleme ve benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında 
temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 
Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle 
konuştu:  
"Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim normal şartlarda 
600 bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak 
gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan 
durumlarda bile toplam üretim 450 bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar başına 65 
kilogram olarak görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin ton olarak 
gerçekleşmektedir." 
Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol ürün elde ederek maliyeti 
düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır. Bugün fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya doğru 
çekmeliyiz. Fındık ürününü, sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına eleştirmeye 
dayanacak bir ürün değildir. Fındık, Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde duramaz. Fındık 
için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu çalıştayımızın sonuçlarının tüm 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun 
oluşturduğunu belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir 
durum. Külleme hastalığı fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız 
var. Biz fındığı satacağız ve değer katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden 
geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak hocalarımızdan çok şey bekliyoruz." şeklinde konuştu. 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 
çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 
ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum 
gerçekleştirdi. 
 
Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor. 
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'Üreticinin problemi bittiği anda fındıkta problem biter' 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Gören, "Tüm paydaşların menfaatine bir fındık 

politikası oluşturmak hepimizin ortak aklıdır" dedi. 

 

Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) iş birliğinde 

düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı" sona erdi. 

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 

çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 

ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer sunum yaptı. 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, çalıştay sonunda, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problemin biteceğini savundu. 

Fındık denilince akla fiyat konusunun geldiğini ve sürekli, "Fiyat ne olacak", "Fiyatı düşüren 

tüccarlar", "Devlet el atmıyor" gibi söylemlerle karşılaştıklarını dile getiren Gören, "Türkiye'nin 

ekonomik ve sosyal durumunu biliyoruz, bizim artık birleşmemiş lazım. Bölgemizin en önemli 

ekonomik kaynaklarından olan fındık hususunda ortak akılla tüm paydaşların ortak 

menfaatine ki bizim bir sloganımız var: 'Üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problem 

biter.' Tüm paydaşların menfaatine bir fındık politikası oluşturmak da hepimizin ortak aklıdır. 

Bürokratlar çalışıyor, ticaret yapanlar ihracatlarını yapıyor, üreticiler üretimler yapıyor." diye 

konuştu. 

Gören, modern tarımcılığın ürün için uygun iklimi hazırladığını anlatarak, "Fındık üretim alanı 

genişledi ve modern teknikler kullanılıyor. 10 yıl önce söyleniyordu 'Dünya üretiminin yüze 

80'i Türkiye'den çıkıyor' diye. Şu anda sadece yüzde 65'i Türkiye'den çıkıyor. 10 yıl önce 10 

bin ton üretim yapan Gürcistan şu an 80 bin ton üretim yapıyor. Komşu Bulgaristan, 

Sırbistan, Macaristan'da da üretiliyor. İran'da bile 25 bin ton civarında fındık çıkıyor. Modern 

tarımcılık ürünün üretilmesi açısından iklimi çeşitli modern tekniklerle ürün elde edilme 

ortamını sağlıyor." dedi. 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
03.12.2016 20:23 

 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Gören:-"Tüm paydaşların menfaatine bir fındık politikası 

oluşturmak hepimizin ortak aklıdır" 

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 

iş birliğinde düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı" sona erdi. 

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı çalıştayda, 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay ve Prof. Dr. 

Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer sunum yaptı. 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, çalıştay sonunda, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problemin biteceğini savundu. 

Fındık denilince akla fiyat konusunun geldiğini ve sürekli, "Fiyat ne olacak", "Fiyatı düşüren 

tüccarlar", "Devlet el atmıyor" gibi söylemlerle karşılaştıklarını dile getiren Gören, "Türkiye'nin 

ekonomik ve sosyal durumunu biliyoruz, bizim artık birleşmemiş lazım. Bölgemizin en önemli 

ekonomik kaynaklarından olan fındık hususunda ortak akılla tüm paydaşların ortak menfaatine ki 

bizim bir sloganımız var: 'Üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problem biter.' Tüm 

paydaşların menfaatine bir fındık politikası oluşturmak da hepimizin ortak aklıdır. Bürokratlar 

çalışıyor, ticaret yapanlar ihracatlarını yapıyor, üreticiler üretimler yapıyor." diye konuştu. 

Gören, modern tarımcılığın ürün için uygun iklimi hazırladığını anlatarak, "Fındık üretim alanın 

genişlediğini ve modern tekniklerin kullanılıyor. 10 yıl önce söyleniyordu 'Dünya üretiminin yüze 

80'i Türkiye'den çıkıyor' diye. Şu anda sadece yüzde 65'i Türkiye’den çıkıyor. 10 yıl önce 10 bin 

ton üretim yapan Gürcistan şu an 80 bin ton üretim yapıyor. Komşu Bulgaristan, Sırbistan, 

Macaristan'da da üretiliyor. İran'da bile 25 bin ton civarında fındık çıkıyor. Modern tarımcılık 

ürünün üretilmesi açısından iklimi çeşitli modern tekniklerle ürün elde edilme ortamını sağlıyor." 

dedi.AA                       
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
03 Aralık 2016 Cumartesi, 14:05 

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, 

fındıkta maliyeti düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, 

"Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır." dedi. 

Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB 

Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın 

açılışında, külleme ve benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında 

temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 

Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle 

konuştu: 

"Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim normal şartlarda 

600 bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak 

gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya 

çıkan durumlarda bile toplam üretim 450 bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar 

başına 65 kilogram olarak görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin 

ton olarak gerçekleşmektedir." 

Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol ürün elde ederek maliyeti 

düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 

olmamalıdır. Bugün fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya 

doğru çekmeliyiz. Fındık ürününü, sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına 

eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir. Fındık, Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde 

duramaz. Fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu çalıştayımızın 

sonuçlarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun 

oluşturduğunu belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir 

durum. Külleme hastalığı fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız 

var. Biz fındığı satacağız ve değer katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve 

üstesinden geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak hocalarımızdan çok şey bekliyoruz." 

şeklinde konuştu. 

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 

çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 

ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum 

gerçekleştirdi. 

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor. 
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/10246655-findikta-kulleme-hastaligi-calistayi 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
03 Aralık 2016 Cumartesi, 20:20 

DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret Borsası ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği 

(İFMİB) iş birliğinde düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı" sona erdi. 

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 

çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 

ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer sunum 

yaptı. 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, çalıştay sonunda, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, üreticinin probleminin bittiği anda fındıkta problemin biteceğini savundu. 

Fındık denilince akla fiyat konusunun geldiğini ve sürekli, "Fiyat ne olacak", "Fiyatı düşüren 

tüccarlar", "Devlet el atmıyor" gibi söylemlerle karşılaştıklarını dile getiren Gören, 

"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal durumunu biliyoruz, bizim artık birleşmemiş lazım. 

Bölgemizin en önemli ekonomik kaynaklarından olan fındık hususunda ortak akılla tüm 

paydaşların ortak menfaatine ki bizim bir sloganımız var: 'Üreticinin probleminin bittiği anda 

fındıkta problem biter.' Tüm paydaşların menfaatine bir fındık politikası oluşturmak da 

hepimizin ortak aklıdır. Bürokratlar çalışıyor, ticaret yapanlar ihracatlarını yapıyor, üreticiler 

üretimler yapıyor." diye konuştu. 

Gören, modern tarımcılığın ürün için uygun iklimi hazırladığını anlatarak, "Fındık üretim 

alanın genişlediğini ve modern tekniklerin kullanılıyor. 10 yıl önce söyleniyordu 'Dünya 

üretiminin yüze 80'i Türkiye'den çıkıyor' diye. Şu anda sadece yüzde 65'i Türkiye’den 

çıkıyor. 10 yıl önce 10 bin ton üretim yapan Gürcistan şu an 80 bin ton üretim yapıyor. 

Komşu Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan'da da üretiliyor. İran'da bile 25 bin ton civarında 

fındık çıkıyor. Modern tarımcılık ürünün üretilmesi açısından iklimi çeşitli modern tekniklerle 

ürün elde edilme ortamını sağlıyor." dedi. 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
DTB Yönetim Kurulu Başkanı Karslıoğlu: "Bol ürün elde ederek maliyeti düşürmek temel ve öncelikli 
hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır" 

 

Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta maliyeti 
düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat odaklı 
bir yaklaşımımız olmamalıdır." dedi. Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen, 
"Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın açılışında, külleme ve benzeri hastalıklarla 
mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında temel öncelikleri arasında yer aldığını 
söyledi. Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, 
şöyle konuştu: "Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim 
normal şartlarda 600 bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram 
olarak gerçekleşmektedir. Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya 
çıkan durumlarda bile toplam üretim 450 bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar 
başına 65 kilogram olarak görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin ton 
olarak gerçekleşmektedir." Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol 
ürün elde ederek maliyeti düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat 
odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır. Bugün fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı 
doğru değil yukarıya doğru çekmeliyiz. Fındık ürününü, sadece konuşma ve kamuoyu 
yaratmak adına eleştirmeye dayanacak bir ürün değildir. Fındık, Karadeniz gibi heyecanlıdır 
ve yerinde duramaz. Fındık için büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu 
çalıştayımızın sonuçlarının tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. 

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun 
oluşturduğunu belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir 
durum. Külleme hastalığı fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız 
var. Biz fındığı satacağız ve değer katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden 
geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak hocalarımızdan çok şey bekliyoruz" şeklinde 
konuştu.Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı 
çalıştayda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay 
ve Prof. Dr. Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum 
gerçekleştirdi.  Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi 
planlanıyor. 
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Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı 
DTB Yönetim Kurulu Başkanı Karslıoğlu:"Bol ürün 
elde ederek maliyeti düşürmek temel ve öncelikli 
hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir 
yaklaşımımız olmamalıdır" 
 

 

 

Düzce (AA) - Düzce Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkan Nurettin Karslıoğlu, fındıkta 
maliyeti düşürmenin temel ve öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla fiyat 
odaklı bir yaklaşımımız olmamalıdır." dedi. 
Karslıoğlu, DTB ile İstanbul Fındık ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) işbirliğinde DTB Çok 
Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Fındıkta Külleme Hastalığı Çalıştayı"nın açılışında, 
külleme ve benzeri hastalıklarla mücadelenin fındığın verimini arttırmak açısında temel öncelikleri 
arasında yer aldığını söyledi. 
Fındığın ülke ihracatı açısından öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Karslıoğlu, şöyle 
konuştu: 
"Yaklaşık 700 bin hektarlık alanda üretim yapılmaktadır. Türkiye'de üretim normal şartlarda 600 
bin ton civarındadır. Ortalama verim dekar başına 80-90 kilogram olarak gerçekleşmektedir. 
 
Tabiat şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan durumlarda bile toplam 
üretim 450 bin tonun altına düşmemektedir. Verim dekar başına 65 kilogram olarak 
görülmektedir. Tabiat şartları olumlu olduğunda rakam 900 bin ton olarak gerçekleşmektedir." 
Hastalıklarla mücadelenin öneminin altını çizen Karslıoğlu, "Bol ürün elde ederek maliyeti 
düşürmek temel ve öncelikli hedefimiz olmalıdır. Dolayısıyla fiyat odaklı bir yaklaşımımız 
olmamalıdır. bugün fındık üretiminde dünya hakimiyetimizi aşağı doğru değil yukarıya doğru 
çekmeliyiz. Fındık ürününü, sadece konuşma ve kamuoyu yaratmak adına eleştirmeye 
dayanacak bir ürün değildir. Fındık, Karadeniz gibi heyecanlıdır ve yerinde duramaz. Fındık için 
büyük tehdit oluşturan külleme hastalığını konu alan bu çalıştayımızın sonuçlarının tüm 
camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. 
İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ise külleme hastalığının büyük sorun 
oluşturduğunu belirterek, "Balıkçıların pirana yüzünden balık avlayamamasına benzeyen bir 
durum. Külleme hastalığı fındığımızın rekoltesini ve kalitesini düşürüyor. Fındığa ihtiyacımız var. 
Biz fındığı satacağız ve değer katacağız. Bu hastalığa hepimiz el uzatacağız ve üstesinden 
geleceğiz. Çalıştayda sunum yapacak hocalarımızdan çok şey bekliyoruz." şeklinde konuştu. 
Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Köksal'ın yaptığı çalıştayda, 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Demirci, Prof. Dr. Yeşim Okay ve Prof. Dr. 
Nevzat Arık ile Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Arzu Sezer, sunum gerçekleştirdi. 
Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili resmi ve özel kuruluşlara iletilmesi planlanıyor. 
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