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Elinde fındık tutabilen kazanıyor
19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Samsun´da
yayın yapan Bütünşehir Dergisi´nde yer alan makalesinde Karadeniz´de her yıl yaşanan
fındık fiyatları tartışmalarına farklı ve bilimsel bir yaklaşım getirdi.
Tarih: 23.10.2017 09:06:10/ 444okunma / 1yorum
Beğen 1

Tweet

‘Samsun´da Mevsimlik
Tarım İşçiliği´ makalesinde, Samsun ili
nüfus hareketleri, iç ve dış, zorunlu ve gönüllü,
daimi ve mevsimlik tarım işçiliğini ele alan Prof.
Dr. Yılmaz, “fındık sarmalı” olarak adlandırdığı
durumu şöyle açıklıyor.
Fındık ilk toplanıp piyasaya girdiği
günlerde yüksek oluyor. Büyük şehirlerden
gelenler geri dönecekleri için hemen satmaya
başlıyorlar. Bu arada belli başlı fındık üretim
merkezlerinde meydanlara caddelere “ey
vatandaş fındığı satmak için acele etme, fiyatı
düşürme” pankartları asılıyor. Fakat zaman kısıtlı,
okullar açılacak, yıllık izin bitmiş, fındığı
koyacak/depolayacak yer olmadığı için büyük
şehirlerden gelen ve kırsal kesimdekiler gibi asıl
geliri fındık olmayan gurbetçiler bu ikazlara aldırış etmiyor. Tüccar geri dönecek olan gurbetçilerin
elindeki fındığı alıyor. Bu arada piyasa fındığa doyuyor. Akabinde tüccar elindeki fındığa güvenerek
kendini naza çekip piyasadan gerekli alımı yapmayarak fındık fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Geçen yıl
gurbetçi 12 liradan sattı gitti, sonrasında fındık 10 liraya kadar düştü. Yerli üretici de fiyatın düştüğünü
görüp fındığı elinde tutuyor. Kasım-aralık aylarına kadar bekletiyor. Tarımsal destek kredisiyle falan devir
daim yapıyor nihayet sürdürülemez (borçlar çevrilemez hale gelince) o da piyasaya sürmeye başlıyor.
Bu arada piyasada fiyat yükselmiyor. Çünkü tüccar durumu bildiği için nasıl olsa üretici artık devir daim
yapamayacak mecburen satacak diye bekliyor ve nitekim öyle oluyor. Fındık fiyatı yerinde saymaya
devam ediyor. Şayet üretici aralık ve ocak aylarını atlatabilirse şanslı. Çünkü o zaman fındık fiyatı
gerçekten artmaya başlıyor. Fakat bu arada üreticide fındık kalmamış oluyor. Bu yüzden de piyasaya
fındığın az girmesi fındık fiyatının tekrar artmaya başlamasına sebep oluyor. Fakat bu kez de çiftçinin
elinde fındık kalmadığı için bu durum üreticinin işine yaramıyor. Ancak istisnai olarak elinde fındık
tutabilmiş olanın işine yarıyor.
DAYANAMAYAN SATIP PİYASADAN ÇEKİLİYOR
Bu süreçte hem tüccar hem üretici birbirini test ediyor. Dayanamayan çiftçi ucuz fiyattan
mecburen satıyor ve piyasadan çekiliyor. Dayanabilen ise birkaç ay hatta 1-2 yıl kadar fındığı elinde
tutup en uygun zamanı ve en iyi fiyatı bekliyor. Böyle bir ortam bulduğunda satarak daha fazla kâr
ediyor. Fakat bunu yapabilen çiftçi sayısı toplam üretici içinde çok az sayıda.
Arazi çalışmalarımız sırasında elinde 2 yıldır fındık tutan üreticilere rastladık. İhtiyacı yok, fırsat kolluyor.
Fındığın 2014´te 22-23 liraya kadar çıkması bu tür kişilerde böyle bir beklenti doğurmuş. Tekrar 22 lira
olmasa da (şu an 8-10 lira) belki 15 lirayı geçer diye bekliyorlar. Banka faizleri köylü için düşük
olduğundan, borçlarını krediyle aktar çevir yapıp, fındığı piyasaya sürmeyen bu kişiler halâ beklemede.
Fakat bir yanda banka faizi devam ediyor, diğer yanda şu an için bütün beklentilerin aksine fındık fiyatı
artmıyor. Çıkmaza giren üretici bazen böyle bir durumda krize girip elinde ne var ne yok ucuz pahalı
zararına satmak zorunda kalabiliyor. Bu arada nisan ayına doğru ağaçlara bakılacak. Fındık rekoltesi
tahmini yüksekse bu kişiler mecbur elindekini çıkaracak, çünkü bolluk demek fiyatların düşmesi demek.
Şayet don vb. olur da fındık rekoltesinin düşük olabileceği tahmini yapılırsa bu kez eldeki fındık
bekletilecek.
Fındık fiyatlarını tüccarlar belirliyor. Burada çiftçinin fındık fiyatı üzerinde hiçbir söz hakkı yok. Çarşamba
Ovası´nda fındık genellikle Çarşambalı ve Termeli tüccarlara satılıyor. Çiftçi ihtiyaç duydukça gidip
kendisi veriyor. Büyük tüccarlar, şayet fındık çoksa üreticinin ayağına geliyor. Numune alıp
laboratuvarlarında randımanına bakıyor, işine gelirse köye kamyon gönderip fındığı aldırıyor. Bu büyük
üreticiler için böyle. Küçük üreticilere (az fındık için, yani 1-2 ton için) tüccar gelmiyor, fakat 10 ton için
geliyor. Fındık organik olursa fiyatı biraz daha yüksek oluyor, fakat organik yapan yok.
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İç sahada fiyasko!
TFF 3. Lig 2. Grup´ta sezonun ilk yarısını 8. sırada bitiren Yeni Orduspor, 19
Eylül Stadyumu´nda adeta yokları oynadı

Konut satışı azaldı

Fiyatlar dip yaptı

Kaçak içki ele geçirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından yayınlanan verilere göre;
Ordu genelinde geçen yılının aynı
ayına göre konut satışları yüzde 18,2

Uçak fiyatları dip yaptı

10 şişe sahte içki ele geçirildi

Eyigünden Vizyon´a ziyaret

İZDES heyeti Ordu´da

Sonuç bildirgesi yayımlandı

.

İZDES heyeti, Valiliğe çalışma
ziyaretinde bulundu

“Yerli Tohumlarımıza Sahip Çıkıyoruz”
çağrısı ile bir araya gelen tarım-üretici
örgütleri ve yerli tohumu koruma
altına almak için çaba harcayanların
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Kar etkili oldu

Kış Tedbirleri Gözden Geçirildi

VİZE İŞLEMLERİNİ UNUTMAYIN!

Ordu´da gece saatlerinde başlayan
kar yağışı yüksek kesimlerde etkili
oldu.

Ülkemizin, Balkanlar üzerinden gelen
soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına
girmesi nedeniyle olumsuz hava
şartlarından dolayı genel hayatı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu
Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan
açıklamada il içerisinde hizmet veren
toplu ulaşım taşıma araçlarından

GENÇLERE SICAK ÇORBA!

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Vali Yavuz´un Acı Günü!

Altınordu Belediye Başkanı Celal
Tezcan, ‘Sıcak Çorba Uygulaması´
kapsamında Ordu Gençlik Merkezi
´ndeki gençlere çorba ikramında

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş
birliğinde hayata geçirilen “Çocuklar
İçin Gezen Sinema” Ordu Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla Ordu´nun

Ordu Valisi Seddar Yavuz´un annesi
88 yaşındaki Hafize Yavuz, Eskişehir´in
Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

SEÇİMİN KAZANANI KURAYLA
BELİRLENDİ

Kaçak alkol ele geçirildi

BUCAK MAHALLESİNE SICAK ASFALT

Seçim sonucunu kura belirledi. Ziraat
Odası Kayabaşı Mahallesi´ndeki
Ziraat Odası Delege seçiminde
beraberlik çıkması üzerine yapılan

Eğlence yerleri ile alkol satışı yapılan
yerlerde yapılan kontrollerde 31 şişe
kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye
Başkanı Celal Tezcan, Altınordu
Belediyesi tarafından Bucak

ORDU TURİZMİNE KATKI SUNACAK

DOKA Yönetim Kurulu Toplandı

Ölüm nedeni belli oldu

Turizmin öneminin arttığı Ordu´da,
Büyükşehir Belediyesi tarafından
DOKA katkısı ile mobil uyumlu web
sitesi tasarlandı.

Vali Seddar Yavuz, Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı´nın (DOKA) 110.
Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin
BAŞ, Müdürlüğün idarecileri ile
biraraya gelerek, “2023 Eğitim
Vizyonu” ve “Cumhurbaşkanlığı 100
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