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Samsun şehri 500.000 nüfusu ile Kuzey Anadolu’da
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ve en büyük
şehridir.
Samsun özel konumundan dolayı tarihi çağlardan
günümüze kadar önemli göç yolları üzerinde yer
almış, bazen göçmen iskânına, bazen de
göçmenlerin transit geçişlerine sahne olmuştur.
Bu hareketlilik iç, dış ve mevsimlik göçler şeklinde
günümüze kadar sürmüş ve halen devam etmektedir.
2012 yılı ADNKS’ne göre il nüfusu 1.251.000’dir. Bu
nüfusun % 66’sı il ve ilçe merkezlerinde, % 34’ü
köylerde yaşamaktadır. Kırsal nüfus Türkiye
ortalamasının (% 30) da üzerindedir. Bu nüfus hızla
kırları terk etmektedir.
Samsun’da sadece kırlar değil ilçe merkezleri de
nüfus kaybetmektedir.

Terme – Muratlı köyü, Çarşamba ilçe merkezine 6 km, Samsun-Trabzon
karayolu sahil yolunun kuzeyinde kalıyor.
(Anlatan) KERAMİ GÜR
•64 dönüm yeri var, çoğu fındık ekili. Yeni dikmiş, şimdilik 4 ton elde ediyor,
ağaçlar biraz daha büyüdüğünde yıllık 10 ton gelir bekliyor.
•Bu yıl işçi tuttu, onlar topladı. 20 kişi 5 günde topladı.
•Gelen işçiler içinde Güneydoğudan gelen de var yerli işçi de var.
•Geçen yıl güneydoğulu işçi çalıştırdı, bu yıl Samsunlu.
•Güneydoğudan gelenler işi bilmiyorlar,
•Pazarlık dayıbaşı ile yapılıyor, iki yevmiye komisyon alıyorlar.
•Yevmiye 30 tl, gruptan biri yemek yapmakla görevli, işveren ona da bir yevmiye
veriyor.
• 16 yaş altı çocuk çalıştırmak yasak, yevmiye de yok.
• Adana üzerinden geldiler.
• Çadırları ile geldiler. Odunu (yakacak ihtiyaçlarını) biz veriyoruz. Su
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Köyün merasını çadır yeri olarak onlara tahsis ettik.

•Kamp yerinden 25 km çapında bir alana günübirlik traktörlerle gidiş geliş
yapıyorlar. İşveren gelip traktörü ile alır gider-akşam geri bırakır.
•Sezon 15 ağustos-15 Eylül arasıdır.
•20 kişiye 5 günde (500 işgünü karşılığı) 3.000 Tl verdi. 8-9 ton fındık için.
•Un çuvalları ile geliyorlar yufka yapıp yiyorlar, kesinlikle ekmek almıyorlar.
Sebze zamanı olduğu için köylü sebze veriyor.
•Dayıbaşının dışında ağalık da var. Ağa çalışanları organize ediyor. Grupları
yönlendiriyor, arada komisyonunu alıyor.
•Akşamları tamamen kendi içlerine kapanıyorlar.
•Elektrik evlerden kablo ile ücretsiz (hayrına) veriliyor.
•Fındıktan bu yıl (budama, ilaçlama, bakım vb yapılan masraflar hariç) 17.000 tl
kazandı, bunun 3.000 Tl’nı işçi parası olarak verdi.
•Araziler iyice küçüldü. Küçük arazi sahibi kendisi topluyor. Biraz büyük arazisi
olan 3-5 işçi tutuyor.
•Köyde genç kalmadı. Çarşamba’da çalışıyor (müstahdem), Çarşamba’ya yakın
olduğu için günlük gidiş geliş yapıyor.
•Köyde 150 hane var. Büyük kısmı boş, çoğunun Çarşamba’da evi var. Ancak
gelirse hafta sonu köye geliyor. Özel araç sahipliği ulaşımı kolaylaştırdı.

SAMSUNÇARŞAMBA

FINDIK AMELE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
2012 yılı fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, işçi
temsilcisi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patoz ücretlerinin tespit edilmesi ve çalışma esaslarının
belirlenmesine yönelik toplantı, Vali Orhan DÜZGÜN Başkanlığında yapıldı.
Toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Vali Orhan DÜZGÜN, bu yıl hava şartlarına bağlı olarak
fındık hasadının erken başlayabileceğini belirterek, her yıl belirlenen fındık hasadında çalışacak
işçilere ödenecek asgari ücretleri ve çalışma koşullarını belirlemek üzere toplantının yapıldığını
kaydetti.
Vali DÜZGÜN, fındık işçiliğinde 16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmamasına yönelik geçen yıllarda
alınan kararlarla bir hassasiyet oluşturulduğunu ifade ederek, bu hassasiyetin bu yıl da kararlılıkla
sürdürüleceğini söyledi.
Fındık işçiliğinde 16 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmamasına yönelik bir takım tedbirlerin
alındığını belirten Vali DÜZGÜN, fındık işçilerine ödenecek asgari ücretlerin belirlenmesine yönelik
toplantıda da 16 yaşın altındaki çocukların fındık hasadında çalıştırılmamalarının karar altına
alınacağını ifade etti.
Vali Orhan DÜZGÜN’ün konuşmasın ardından, 2012 yılı fındık hasat döneminde çalışacak işçi, işçi
temsilcisi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patoz ücretleri ve çalışma esasları şu şekilde belirlendi:

1-Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar
yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasına,
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Karadeniz Bölgesi
Fındık Üretilen İllerde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Bahçeden
Uzak Tutulmasına Yönelik 2012 Yılı Eylem Planı” gereğince, Ordu ilinde
çocukların fındık bahçelerinde çalışmasının önlenmesi amacı ile denetim
yapmak üzere Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gerekli
tedbirlerin alınmasına;
3-Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı
yapılmaksızın yemek bahçe sahibince (işverence) karşılanması halinde
günlük net ücretin 32 TL, yemek işçilere ait olursa günlük net ücretin 35 TL
olarak belirlenmesine.
4-Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların
ücretlerinin, 10-15 arası işçi için aşçılara 45 TL, çuvalcılara 50 TL, 15 ve
üzeri işçi için aşçılara 50 TL, çuvalcılara 55 TL olarak belirlenmesine, kilo ile
toplanan bahçelerde çuvalcı ücretinin de 60 TL olarak belirlenmesine,
5-Katırcı ücretinin (katırı ile birlikte) 100 TL olarak belirlenmesine,

6-Kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 35
Kuruş olarak belirlenmesine,
7-Patoz saat ücretinin 100 TL olarak belirlenmesine,
8-İşçi başı ücretlerinin (dayı başı), 15 işçiye kadar günlük 60 TL, 15
işçiden fazlası için günlük 70 TL olarak belirlenmesine, İş aracılarından,
İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış “Aracı Belgesi” olmayanlara iş
verilmemesine,
9-İşverenlerin (bahçe sahiplerinin) dayıbaşları ve çalıştıracakları işçiler
ile sözleşme imzalanmasına ve imzalanan sözleşmelerin İŞKUR İl
Müdürlüklerine onaylatılmasına,
10-İşçilerin bulundukları yerlerden, çalışma yerlerine naklinin insan
taşımasına uygun araçlarla yapılmasına (Otobüs, Minibüs ve otomobil
gibi),
11-Ordu il sınırları dışından gelecek işçilerin dönüşlerinde kolaylıkla
vasıta bulabilecekleri yerlere götürülmesinin işverenlerce (Bahçe
sahiplerince) sağlanmasına,

12-İşçi ücretlerinin iş bitimini müteakiben gecikmeksizin ödenmesine,
13-İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini Muhtarlıklar aracılığı ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ziraat
Odaları ve en yakın güvenlik birimlerine bildirmelerine, kimliği
bulunmayanlara iş verilmemesine gelen işçilerin istatistiki bilgi kaydının
tutulabilmesi amacıyla işçilere ait kimlik bilgilerinin nihai olarak İşkur İl
Müdürlüğün de toplanmasına,
14- Emniyet bakımından huzur bozucu olayların meydana gelmesi
durumunda, işveren ve muhtarlıklarca en yakın güvenlik birimlerine
ivedilikle bilgi verilmesine,
15-İşveren ve muhtarlarca, bölgelerinde çalışan işçilerde meydana gelen
salgın hastalıkları en yakın Sağlık Kuruluşlarına ivedilikle bildirmelerine,
16-Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin çalışma koşullarının,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 16.04.2003 tarih ve 25081
sayılı Remi Gazete de yayımlanan “Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan
İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre
sağlanmasına,
17-Yıllardır süregelen geleneklerimize ve mevzuatımıza uygun olarak
alınan bu kararların 02.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Güngör Uras - Milliyet 20.8.2008
Üretim devamlı artıyor
Bitmedi. “Bu yıl böyle... Gelecek yıl Allah kerim“ diyemeyiz. Fındık talebi
artmıyor. Buna karşılık, fındık ekim alanı ve verimi çılgınca artıyor.
- Fındık, Ordu-Giresun ve Trabzon’un ürünüdür. Karadeniz bölgesinde bu 3
ilin sarp yamaçlarında sadece fındık yetişir. Bu bölge insanının ana geçim
kaynağıdır. O nedenle üreticinin desteklenmesi zorunludur.
- Eskiden fındık sadece bu 3 ilde yetiştirilirdi. Şimdi toplam üretimde bu 3 ilin
payı sadece yüzde 50 oranında.
- Fındık yetiştiren il sayısı 3’ten 39’a, fındık ekim alanı 220 bin hektardan 700
bin hektara, yıllık fındık üretimi 80-90 bin tondan 700-800 bin tona yükseldi.
- Şimdilerde Türkiye’nin batısında düz ve sulak yerlerde fındık yetiştiriliyor.
Karadeniz yamaçlarında dönümde verim 80-100 kg iken Batı’da verim 150200 kg. Çıkınız bakalım işin içinden...
- Nasıl konuşmayayım? Borcu olan, paraya sıkışan fındıkçılar, daha fazla
bekleyemediklerinden, mecburiyetten 2008 ürünü kabuklu fındığın
kilosunu 3 YTL’den satmaya başlamıştı.

5.50 YTL üreticiyi mutlu eder, fakat,
Giresun sokaklarında üretici elinde çuval geziniyor, fındığını 3 YTL’den
satın alacak tüccar arıyordu.
Bu 3 YTL fiyat nereden çıktı diye sordum soruşturdum. Öğrendiğime göre,
ihracatçı tüccar fındık dalda iken iç fındık için tonu 5 bin dolardan ihracat
bağlantısı (alivre satış) yapmış.
2 kg kabuklu fındıktan 1 kg iç fındık elde edilir. Kilosu 5.00 dolardan ihracat
bağlantısı yapılan iç fındıktan tüccarın eline iç fındık satışı karşılığı 4.60
dolar geçer. 4.60 dolarlık iç fındık elde edebilmek için kabuklunun kilo
fiyatının 2.30 dolar olması gerekir. Dün dolar 1.19 YTL’den satıldığına göre,
alivre satış yapan tüccar için 3 YTL fiyat bile fazladır. Tüccarın 2.75
YTL’den fındık toplaması gerekir.
Başbakanın fındık fiyatı belirlemede neden zorlandığını açıklıkla görülüyor.
İhracatçıyı, sermaye sahiplerini, finans kesimini mutlu etmek için fındık
fiyatının 3-4 YTL olması, fıdık üreticisini mutlu etmek için ise fiyatın 5.0
YTL’nin üzerine çıkarılması gerekiyor.
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Güngör Uras Olayların içinden
guras@milliyet.com.tr

Fındığı göçmen işçiler toplar
Çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelerek Karadeniz’de fındık
toplayan göçmen işçilerin hikâyesini anlatacağım.
Karadeniz’de fındık toplamaya ağustos ayında başlanır. Fındık 30 günde,
en fazla 45 günde toplanır. Şimdilerde fındık tarlası sahiplerinin fındık
toplamaları mümkün değil. İşçi ihtiyaçları var. Ama Karadeniz’de işçi yok.
Karadeniz dışarıya göç veriyor. Bir ay süreyle fındık toplamak için ihtiyaç
duyulan çok sayıdaki işçi ancak başka yerden gelecek.
Artık gelenek haline gelmiş. Fındık toplama işçileri Doğu ve
Güneydoğu’dan geliyor. Onları “Elçi-Dayı Başı” denilen kişiler organize
ediyor. Her Elçi-Dayı Başı 1000-2000 işçi getiriyor. Onları 25-30 kişilik
gruplar halinde fındıklıklara dağıtıyor.
(Buraya kadar anlatılanları not ediniz: (1) Göçmen işçi olmadan fındık
toplanamaz. (2) Göçmen işçi sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan
gelir. (3) Bu nedenle Karadenizlinin Doğu ve Güneydoğulu göçmen işçileri
istememesi, Karadeniz’e sokmaması söz konusu değildir.)

Yevmiye 22 YTL
Ordu’da eski Ziraat Odaları Başkanı Onur Şahin ile konuştum. Onur Şahin’in
anlatımına göre, göçmen işçisiz yapamayan illerin başında Ordu geliyor. Çünkü
fındık üretiminin üçte biri Ordu’da gerçekleşiyor. Ordu’da 220 bin hektar fındıklık
var. Fındıklıklar konumuna göre 3’e ayrılıyor.
- “Sahil”deki 0-250 m (yükseklik) fındıklıklarda dönümünden 150-200 kg
kabuklu fındık alınıyor.
- Orta (250-500 m) ve yüksek (+ 500 m.)yüksekliklerde verim düşüyor.
- En tepede dönümden alınan kabuklu fındık miktarı 60 kg.
Ortalama verin dönümde 115 kg dolayında. Bir işçi günde 2 çuval (100 kg)
“kapsüllü” (yeşil kapsüllü) fındık topluyor. Bunun 1/3’ü (33 kg)kabuklu fındık.
Göçmen işçinin günlüğü 22 YTL, bunun 1 YTL’sini Elçi-Dayı Başı alıyor.
Eski yıllarda göçmen işçiler fındıklıklar yakınındaki dere boylarına çadır kurar,
fındıklık sahipleri oraya gider, istedikleri kadar işçi bulurdu. Ordu Ziraat Odası
bu işi düzene sokmaya çalışıyor.
Her fındıklık sahibi ne kadar işçiye ihtiyacı olduğunu odaya bildiriyor. Bankaya
avans ödeme yapıyor. Oda, Elçi-Dayı başları ile temasa geçiyor. Ordu’ya
şimdilerde fındıklıkların ihtiyacı kadar göçmen işçi geliyor. Gelenlerin de 30
günlük işleri garanti oluyor.

Fındıkçı da işçi de memnun
Bu yeni düzenlemeyle, göçen işçilerin dere boylarında çadır kurmaları
önleniyor. Ordu-Fatsa yolunda bir toplanma yeri belirlendi.
Göçmen işçiler artık eskisi gibi kamyon üzerinde gelmiyor. Fındıklıktan
fındıklığa kamyon ve traktörle taşınmıyor. Minibüsle geliyor, minibüslerle
taşınıyor. Fındıklık sahibi çalıştıracağı göçmen işçilere kadın-erkek ayrımıyla
dam (kapalı yatma yeri) göstermeye ve her 15-20 kişilik grup için aşçılık
yapacak bir işçi parasını ödemeye mecbur. Göçmen işçiler yemek
masraflarını kendileri karşılıyor. Onlar çalışırken yemek yapacak işçiyi de
kendileri getiriyor.
Anlaşılacağı gibi, bu iş müesseseleşmiş bir iş. Göçmen işçi olmadan
fındıkları toplamanın imkânı yok. Göçmen işçiler bu sayede nakit imkânına
kavuşuyor.
Ordu’da fındık konusunu çok iyi bilen Osman Çakmak ile konuştum. Osman
Çakmak diyor ki, “Başka yerlerde göçmen işçilerin bir ayda ellerine geçen
600 YTL gibi para küçümsenir. Fakat Doğu ve Güneydoğu’dan gelenler için
bu para önemli para”.
Ordulular onlardan, onlar Ordululardan memnun. Sorunsuzca dönen çarka
birileri nifak sokar ise, bu ne fındıkçılara ve de ne de fındık toplayarak
ceplerine biraz para girenlere yarar sağlar.

Sabrınız için teşekkür eder,
saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz
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